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หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น  

เพ่ือวฒิุบตัร แสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาอายรุศาสตร ์ภาควิชาอายรุศาสตร ์ 

คณะแพทยศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

1. ช่ือหลกัสตูร 
(ภาษาไทย) หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพือ่วฒุบิตัรแสดงความรูค้วามชาํนาญ        

ในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม สาขาอายรุศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์มศว 

(ภาษาองักฤษ) Residency Training in Internal Medicine, Srinakarinwirot University 

2. ช่ือวฒิุบตัร 
ชือ่เตม็ 

(ภาษาไทย) วฒุบิตัรเพือ่แสดงความรูค้วามชาํนาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม สาขา
อายรุศาสตร ์

(ภาษาองักฤษ) Diploma of the Thai Board of Internal Medicine 

ชือ่ย่อ 

(ภาษาไทย) วว. สาขาอายรุศาสตร ์

(ภาษาองักฤษ) Dip., Thai Board of Internal Medicine 

คาํแสดงวฒิุการฝึกอบรมท้ายชือ่ 

(ภาษาไทย) วว. สาขาอายรุศาสตร ์

(ภาษาองักฤษ) Diplomate, Thai Board of Internal Medicine 

หรอื Dip., Thai Board of Intern Med 

3. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 
ภาควชิาอายรุศาสตรค์ณะแพทยศาสตรม์หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

4. พนัธกิจของการฝึกอบรม/หลกัสตูร 
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1. ผลติอายรุแพทยท์ีม่จีรยิธรรม มคีวามรูแ้ละทกัษะดา้นอายรุศาสตร ์ทีต่อบสนองต่อความตอ้งการของปญัหา
สาธารณสขุและระบบสขุภาพของประเทศ 

2. ผลติอายรุแพทยท์ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในความแตกต่างทางวฒันธรรมและศาสนาทีอ่าจสง่ผลต่อสขุภาพและ
ปญัหาทางอายุรศาสตร ์มคีวามเอือ้อาทร และใสใ่จในความปลอดภยัโดยยดึผูป้ว่ยเป็นศนูยก์ลาง 

3. ผลติอายรุแพทยท์ีม่คีวามเป็นมอือาชพี มคีวามสามารถในการสือ่สาร การทาํงานเป็นทมีและการปฏบิตังิาน
แบบสหสาขาวชิาชพี มพีฤตกิรรมทีเ่หมาะสมต่อเพือ่นรว่มงานทัง้ในวชิาชพีของตนเองและวชิาชพีอื่นๆ รวมทัง้
ผูป้ว่ยและญาต ิ

4. ผลติอายรุแพทยท์ีม่คีวามสามารถดา้นการวจิยั สามารถพฒันาความรูไ้ดอ้ยา่งต่อเน่ืองทัง้ในระดบัประเทศและ
ระดบัสากล มเีจตนารมณ์และเตรยีมพรอ้มทีจ่ะเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

5. ผลลพัธข์องการฝึกอบรม/หลกัสตูร 
แพทยท์ีจ่บการฝึกอบรมตอ้งสามารถปฏบิตังิานไดด้ว้ยตนเองตามสมรรถนะหลกัทัง้ 6 ดา้น ดงัน้ี 

1) การดแูลรกัษาผูป้ว่ย (Patient care)  

ก. มทีกัษะในการซกัประวตั ิตรวจรา่งกาย การสง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร และการรวบรวมขอ้มลู สาํหรบั
นํามาคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นเหตุเป็นผล เพือ่นําไปสูก่ารตดัสนิใจใหก้ารดแูลรกัษาผูป้ว่ยอยา่งเหมาะสม 
รวมทัง้การทาํหตัถการทีจ่าํเป็น 

ข. วนิิจฉยับาํบดัรกัษาภาวะผดิปกตทิางอายรุศาสตรท์ีพ่บโดยทัว่ไปในประเทศไทยไดอ้ยา่งถกูตอ้งและ
เหมาะสม 

ค. บนัทกึรายงานผูป้ว่ยไดอ้ยา่งสมบรูณ์และสมํ่าเสมอ 
ง. ป้องกนัโรคและสรา้งเสรมิสขุภาพ 

2) ความรูค้วามเชีย่วชาญ และความสามารถในการนําไปใชแ้กป้ญัหาของผูป้ว่ยและสงัคมรอบดา้น (Medical 
knowledge and skills) 

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานของรา่งกาย และจติใจ  
ข. มคีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพี และความเชีย่วชาญในสาขาอายรุศาสตร ์

3) การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิ(Practice-based learning) 

ก. ดาํเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุได ้ 
ข. การใชย้าและทรพัยากรอยา่งสมเหตุผล 
ค. เรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏบิตั ิ

4)ทกัษะปฏสิมัพนัธ ์และการสือ่สาร (Interpersonal and communication skills) 

ก. นําเสนอขอ้มลูผูป้ว่ย และอภปิรายปญัหาอยา่งมปีระสทิธภิาพ  
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะ ใหแ้พทย ์นกัศกึษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์
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ค. สือ่สารใหข้อ้มลูแก่ผูป้ว่ยและญาตไิดอ้ยา่งถกูตอ้งและมปีระสทิธภิาพ บนพืน้ฐานของความเมตตา เคารพ
ในการตดัสนิใจและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์ 

ง. มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ี ทาํงานกบัผูร้ว่มงานทุกระดบัอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
จ. เป็นทีป่รกึษาและใหค้าํแนะนําแก่แพทยแ์ละบุคลากรอื่น  

5) ความเป็นมอือาชพี (Professionalism) 

ก. มคีุณธรรม จรยิธรรม และเจตคตทิีด่ต่ีอผูป้ว่ย ญาต ิผูร้ว่มงาน เพื่อนรว่มวชิาชพีและชุมชน 
ข. มคีวามสนใจใฝรู่ ้และสามารถพฒันาไปสูค่วามเป็นผูเ้รยีนรูต่้อเน่ืองตลอดชวีติ (Continuous 

professional development) 
ค. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
ง. คาํนึงถงึผลประโยชน์สว่นรวม 

6) การปฏบิตังิานใหเ้ขา้กบัระบบ (System-based practice) 

ก. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระบบสขุภาพและระบบยาของประเทศ   
ข. มคีวามรูแ้ละมสีว่นรว่มในระบบพฒันาคุณภาพการดแูลรกัษาผูป้ว่ย  
ค. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งความปลอดภยัของผูป้ว่ย  
ง. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งสทิธผิูป้ว่ย 
จ. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งการใชท้รพัยากรสขุภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) 

สามารถปรบัเปลีย่นการดแูลรกัษาผูป้ว่ยใหเ้ขา้กบับรบิทของการบรกิารสาธารณสขุไดต้ามมาตรฐาน
วชิาชพี 

6. แผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์คณะแพทยศาสตรม์ศว มคีณะกรรมการการศกึษาหลงัปรญิญา หลกัสตูรแพทยป์ระจาํ

บา้นอายรุศาสตร ์ทาํหน้าทีใ่นการดแูล กาํกบั ประเมนิแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูรใหด้าํเนินไปตามเป้าประสงคท์ีว่างไว ้

6.1 วิธีการให้การฝึกอบรม 
6.1.1 สมรรถนะการดแูลรกัษาผูป่้วย (Patient care) 

การดแูลผูป่้วยใน 

- แพทยป์ระจาํบา้นปีที ่1 ปฏบิตังิานรบัผดิชอบผูป้ว่ยทางอายรุศาสตรท์ัง้ผูป้ว่ยในและผูป้ว่ยนอก 
รวมทัง้หอ้งฉุกเฉินและหอผูป้ว่ยวกิฤตใินความควบคุมของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

- แพทยป์ระจาํบา้นปีที ่2, 3   ปฏบิตังิานเป็นแพทยป์ระจาํบา้นหวัหน้าหอผูป้ว่ย (ward chief) ใน
หอผูป้ว่ยอายรุกรรม รวมทัง้หอ้งฉุกเฉินและหอผูป้ว่ยวกิฤต ิ 

- แพทยป์ระจาํบา้นปีที ่2, 3 ปฏบิตังิานในสาขาวชิาเฉพาะทางต่างๆ ของอายรุศาสตร ์
- แพทยป์ระจาํบา้นปีที ่2, 3 ปฏบิตังิานเป็นทีป่รกึษาผูป้ว่ยนอกแผนกทางดา้นอายรุศาสตร ์ ทัง้

ผูป้ว่ยในและผูป้ว่ยนอก  
- แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัน้ปี บนัทกึขอ้มลูในเวชระเบยีนผูป้ว่ยไดอ้ยา่งถกูตอ้งสมบรูณ์ 
การดแูลผูป่้วยนอก 
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- แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัน้ปี ปฏบิตังิานดแูลผูป้ว่ยนอกอยา่งต่อเน่ืองอยา่งน้อยสปัดาหล์ะ 1 ครัง้  ครัง้
ละ 2-3 ชัว่โมง  ยกเวน้ในชว่งทีป่ฏบิตังิานในหอผูป้ว่ยวกิฤตแิละหอ้งฉุกเฉิน 

- แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัน้ปีบนัทกึขอ้มลูในเวชระเบยีนผูป้ว่ยไดอ้ยา่งถกูตอ้งสมบรูณ์ 
6.1.2 ความรู้  ความเชีย่วชาญ  และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผูป่้วยและสงัคม

รอบด้าน (Medical knowledge and skills) 
- แพทยป์ระจาํบา้นปีที ่1 เรยีนรูว้ทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานประยกุต ์(correlated basic 

medical science)  
- แพทยป์ระจาํบา้นปีที ่2, 3 ปฏบิตังิานในสาขาวชิาเฉพาะทางต่างๆ ของอายรุศาสตร ์
- แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัน้ปี เขา้รว่มในกจิกรรมทางวชิาการ เชน่ การสอนขา้งเตยีง การประชุม

วชิาการ และวารสารสโมสร เป็นตน้  
- แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัน้ปี ไดร้บัการฝึกอบรมเกีย่วกบัหตัถการ การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร 

และการตรวจพเิศษต่างๆ ทีใ่ชใ้นอายรุศาสตร ์
6.1.3 การเรียนรู้จากการปฏิบติั (Practice-based learning) 

- แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัน้ปี มปีระสบการณ์การเรยีนรูใ้นการดแูลผูป้ว่ยแบบองคร์วม และสห
วชิาชพี  

- แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัน้ปี ปฏบิตังิานสอนนิสตินกัศกึษาแพทย ์แพทยเ์พิม่พนูทกัษะ และแพทย์
ประจาํบา้นรุน่น้อง 

- แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัน้ปี ตอ้งทาํงานวจิยั ไดแ้ก่ งานวจิยัแบบ retrospective หรอื prospective 
หรอื cross-sectional study โดยเป็นผูว้จิยัหลกั  

- แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัน้ปี บนัทกึขอ้มลูในเวชระเบยีนผูป้ว่ยไดอ้ยา่งถกูตอ้งสมบรูณ์ 
- แพทยป์ระจาํบา้นชัน้ปีที ่2, 3 ใหก้ารประเมนิและวางแผนการรกัษาแก่ผูป้ว่ยต่างแผนกไดท้ัง้

ผูป้ว่ยนอกและผูป้ว่ยใน 
- แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัน้ปีรกัษาผูป้ว่ยบนหลกัการของการใชย้าและทรพัยากรอยา่งสมเหตุผล 

6.1.4 ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และการสือ่สาร (Interpersonal and Communication Skills) 
- แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัน้ปี เรยีนรูเ้กีย่วกบัทกัษะปฏสิมัพนัธ ์และการสือ่สาร 
- แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัน้ปีใหค้าํแนะนําทีถ่กูตอ้งเหมาะสมแก่ผูป้ว่ยและญาต ิ
- แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัน้ปีมทีกัษะปฏสิมัพนัธ ์และการสือ่สารทีด่กีบัผูร้ว่มงาน 
- แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัน้ปี ปฏบิตังิานสอนนิสตินกัศกึษาแพทย ์แพทยเ์พิม่พนูทกัษะ และแพทย์

ประจาํบา้นรุน่น้อง 
- แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัน้ปี นําเสนอขอ้มลูผูป้ว่ย และอภปิรายปญัหาในกจิกรรมวชิาการ เชน่ 

admission round, case discussion เป็นตน้ 
6.1.5 ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) 

- แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัน้ปี เขา้รว่มกจิกรรมการใหค้วามรูท้างดา้นบรูณาการทางการแพทย ์
- แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัน้ปี  พฒันาใหม้เีจตคตทิีด่รีะหวา่งการปฏบิตังิานดแูลผูป้ว่ย 
- แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัน้ปี ตอ้งทาํงานวจิยั ไดแ้ก่ งานวจิยัแบบ retrospective หรอื prospective 

หรอื cross-sectional study โดยเป็นผูว้จิยัหลกั 
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- แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัน้ปีเรยีนรูเ้พือ่ใหม้กีารพฒันาวชิาชพีอยา่งต่อเน่ืองผา่นกระบวนการ 
Revalidation ดว้ยระบบ e-port folio  

6.1.6 การปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ (System-based Practice) 
- แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัน้ปี มปีระสบการณ์การเรยีนรูเ้กีย่วกบัระบบคุณภาพของโรงพยาบาล 

ระบบความปลอดภยัของผูป้ว่ย รวมทัง้สทิธผิูป้ว่ย 
- แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัน้ปีมปีระสบการณ์การเรยีนรูเ้กีย่วกบัประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการ

ดแูลรกัษา, cost consciousness medicine, หลกัการบรหิารจดัการ ระบบสขุภาพและระบบยา
ของประเทศ 

การจดัการฝึกอบรมตลอด 3 ปี การศึกษา  มีการจดัการฝึกอบรมดงัน้ี 

1. ฝึกอบรมปฏบิตังิานในการดแูลผูป้ว่ยอายรุศาสตร ์ เป็นเวลาอยา่งน้อย 21 เดอืน และปฏบิตังิานในสาขา
เฉพาะทางรวมกนัไมเ่กนิ 15 เดอืน    

2. ปฏบิตังิานในแต่ละสาขาวชิาเฉพาะทาง ไมน้่อยกวา่ 4 สปัดาหใ์นแต่ละสาขาวชิา และไมเ่กนิ 3 เดอืน  
3. จดัวชิาเลอืกอยา่งน้อย 1 เดอืนทางดา้นอายุรศาสตร ์และสาขาเฉพาะทาง หรอืสาขาวชิาอื่นตามทีส่ถาบนั

ฝึกอบรมเหน็สมควรและไดร้บัการรบัรองจากแพทยสภา 
4. จดัประสบการณ์การเรยีนรูด้า้นอายรุศาสตรข์องแพทยป์ระจาํบา้นในโรงพยาบาลสว่นภมูภิาค  1 เดอืน  
5. จดัใหม้ปีระสบการณ์การเรยีนรู ้entrustable professional activities (EPA) ตามทีก่าํหนดในภาคผนวก 1 
6. จดัใหม้ปีระสบการณ์การเรยีนรูด้ว้ยตนเองในระบบ electronic portfolio 
7. จดัใหม้รีะบบอาจารยท์ีป่รกึษาคอืแพทยป์ระจาํบา้น 1 คนต่ออาจารย ์1 คน 

ทัง้น้ี การจดัการฝึกอบรมทัง้หมดดงักลา่วจะกระทาํภายใตส้ภาวะการทาํงานทีเ่หมาะสม ไมเ่ป็นอนัตราย
ต่อสขุภาพของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมโดยจะมกีารตรวจสขุภาพใหแ้กผู่เ้ขา้รบัการฝึกอบรมประจาํปี รวมถงึ
การใหว้คัซนีในการป้องกนัโรคทีส่าํคญั 

6.2 เน้ือหาของการฝึกอบรม/หลกัสตูร (ภาคผนวก 2)   
เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักลา่ว ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถในเน้ือหาต่อไปน้ี 

(1) ความรูพ้ืน้ฐานของอายรุศาสตร ์และระบบทีเ่กีย่วขอ้ง 
(2) โรคหรอืภาวะทางอายรุศาสตรท์ีส่าํคญั  
(3) หตัถการและ/หรอืแปลผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารเพือ่วนิิจฉยั และรกัษาโรคอายรุศาสตร ์
(4) การเรยีนรูท้างดา้นบรูณาการ 

6.3 การทาํงานวิจยั  
แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งทาํงานวจิยั ไดแ้ก่ งานวจิยัแบบ retrospective, prospective หรอื cross sectional 
อยา่งน้อย 1 เรือ่ง หรอืทาํ systematic review หรอื meta-analysis 1 เรือ่ง  ในระหวา่งการปฏบิตังิาน 3 ปี โดย
เป็นผูว้จิยัหลกัหรอืผูนิ้พนธห์ลกั งานวจิยัดงักลา่วตอ้งประกอบดว้ยหวัขอ้หลกัดงัน้ี 

1. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
2. วธิกีารวจิยั 
3. ผลการวจิยั 
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4. การวจิารณ์ผลการวจิยั 
5. บทคดัยอ่ 

 ขอบเขตความรบัผิดชอบ 
สถาบนัฝึกอบรม มคีณะกรรมการผูร้บัผดิชอบดแูลดา้นงานวจิยัของแพทยป์ระจาํบา้น  มขี ัน้ตอนใน

การสนบัสนุนใหแ้พทยป์ระจาํบา้นสามารถทาํการวจิยัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ประกอบดว้ย การเตรยีม
ความพรอ้มใหก้บัแพทยป์ระจาํบา้นเชน่ การอบรมความรูด้า้นระเบยีบวธิวีจิยัและสถติกิารวจิยั การเตรยีมโครง
รา่งการวจิยั จนสิน้สดุการทาํงานวจิยัและจดัทาํรายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ เพือ่นําสง่ราชวทิยาลยัฯ โดย
คุณลกัษณะของงานวจิยัและการทาํวจิยัประกอบดว้ย  

1. เป็นผลงานทีร่เิริม่ใหม ่หรอืเป็นงานวจิยัทีใ่ชแ้นวคดิทีม่กีารศกึษามาก่อนทัง้ในและต่างประเทศ  แต่
นํามาดดัแปลงหรอืทาํซํ้าในบรบิทของสถาบนั 

2. งานวจิยัทุกเรื่องตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัของสถาบนั  
3. งานวจิยัทุกเรื่อง จะดาํเนินงานวจิยัภายใตข้อ้กําหนดของ GCP (good clinical practice) หรอื

ระเบยีบวจิยัทีถู่กตอ้งและเหมาะสมกบัคาํถามวจิยั  

 ส่ิงท่ีต้องปฏิบติัสาํหรบัการดาํเนินการวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัผูป่้วย 
1. เมือ่ไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัแลว้  ตอ้งดาํเนินการทาํวจิยัตามขอ้ตกลงโดย

เครง่ครดั 
2. เมือ่มกีารลงนามในเอกสารชีแ้จงผูป้ว่ยหรอืผูแ้ทนเพือ่ใหย้นิยอมเขา้รว่มวจิยั ตอ้งใหส้าํเนาแก่ผูป้ว่ย

หรอืผูแ้ทนเกบ็ไว ้1 ชุด 
3. ใหท้าํการระบุในเวชระเบยีนผูป้ว่ยนอกหรอืผูป้ว่ยในถงึสถานะการเขา้รว่มงานวจิยัของผูป้ว่ย                                   
4. การตรวจหรอืรกัษาเพิม่เตมิจากโครงการวจิยัทีผ่า่นการอนุมตัแิลว้ โดยการกระทาํดงักลา่วไมไ่ดเ้ป็น

สว่นหน่ึงของการดแูลรกัษาผูป้ว่ยตามปกต ิ  ไมส่ามารถทาํไดไ้มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  ยกเวน้ไดม้กีาร
ระบุและอนุมตัใินโครงการวจิยัแลว้ และผูว้จิยัหรอืคณะผู้วจิยัต้องเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้
ทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นกบัผู้ป่วยและผูด้แูลผูป้ว่ย 

5. กรณีทีโ่ครงการวจิยักาํหนดใหท้าํการตรวจหรอืรกัษาทีเ่พิม่เตมิจากการดแูลรกัษาผูป้ว่ยตามปกต ิ หาก
มผีลลพัธท์ีอ่าจสง่ผลต่อประโยชน์ใหก้ารดรูกัษาผูป้ว่ย ใหด้าํเนินการแจง้คณะกรรมการจรยิธรรมการ
วจิยั เพือ่วางแผนแจง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งรบัทราบต่อไป            

6. หากเกดิกรณีอื่นนอกเหนือการคาดการณ์  ใหร้บีปรกึษาอาจารยท์ีป่รกึษาโครงการวจิยั หรอื
คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั  กรณีทีไ่มส่ามารถปรกึษาได ้ ใหย้อ้นกลบัไปใชห้ลกัพืน้ฐาน 3 ขอ้
ของจรยิธรรมทางการแพทยใ์นการตดัสนิใจ คอื   
6.1 การถอืประโยชน์สขุของผูป้ว่ยเป็นหลกั และการไมก่่อใหเ้กดิความทุกขท์รมานกบัผูป้ว่ย 
6.2 การเคารพสทิธขิองผูป้ว่ย  
6.3 การยดึมัน่ในหลกัความเสมอภาคของทุกคนในสงัคม ทีจ่ะไดร้บับรกิารทางการแพทยต์าม

มาตรฐาน  
 กรอบระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย มีแนวทางดังนี้ 

เดือนท่ี ประเภทกิจกรรม
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เดือนท่ี ประเภทกิจกรรม

3 จัดเตรียมคําถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา

4 นําเสนอกรอบความคิดงานวิจัย

6 ปรับเปลี่ยนและเตรียมเขียนโครงร่างงานวิจัย

10 ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนท้ังภายในและนอกสถาบัน   (ถ้าต้องการ) 
และขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย แล้วเริ่มเก็บข้อมูล 

16 นําเสนอความคืบหน้างานวิจัยคร้ังท่ี 1

28 นําเสนอความคืบหน้างานวิจัยคร้ังท่ี 2 เตรียมการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุป
ผลการวิจัย 

31 จัดทํารายงานวิจยัฉบับร่างให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปรับแก้ไข

33 ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อภาควิชาฯ เพ่ือส่งต่อไปยังราชวิทยาลัยฯ ให้ทํา
การประเมินผล  สําหรับประกอบคุณสมบัติการเข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรภาคปฏิบัติ
ข้ันสุดท้าย 

 

 

 การรบัรอง วฒิุบตัร หรือ หนังสืออนุมติั สาขาอายรุศาสตร ์ให้มีคณุวฒิุ “เทียบเท่าปริญญาเอก” 
(ภาคผนวก 3) 
กรณีท่ีแพทย์ประจําบ้านต้องการให้มีการรับรองวุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ ให้มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญา

เอก” จะต้องแจ้งคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านภาควิชาอายุรศาสตร์มศว เป็นลายลักษณอั์กษรก่อนเริ่ม
เข้ารับการฝึกอบรม  

 

6.4 จาํนวนปีของการฝึกอบรม 
3 ปี 

6.5 การบริหารการจดัการฝึกอบรม 
ภาควชิาอายรุศาสตรม์ศว จดัการบรหิารการฝึกอบรม ดงัน้ี 

1) การจดักิจกรรมวิชาการ ประกอบดว้ย  
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- กจิกรรมวชิาการภายใน ไดแ้ก่ Admission round, วารสารสโมสร (Journal club), Grand round, 
Morbidity and Mortality conference, และการบรรยาย core lecture ซึง่แพทยป์ระจาํบา้นจะตอ้งเขา้รว่ม
กจิกรรมดงักลา่วตามเกณฑท์ีก่ําหนดไวโ้ดยราชวทิยาลยัฯ 

- กจิกรรมสว่นกลาง รว่มกบัแพทยส์าขาอื่นไดแ้ก่ Clinico-pathological conference (CPC), 
Interdepartment conference  

2) กิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมการทาํงานสหสาขาและดแูลผูป่้วยอย่างองคร์วม ไดแ้ก ่Team care round, 
Quality round 

3) การฝึกอบรมทดแทน 

กรณีแพทยป์ระจาํบา้น มกีารลาพกั เชน่ การลาคลอดบุตร การเจบ็ปว่ย การเกณฑท์หาร การถกูเรยีกฝึก
กาํลงัสาํรอง การศกึษานอกหลกัสตูร แพทยป์ระจาํบา้นจะตอ้งมกีารฝึกอบรมทดแทนเพือ่ใหค้รบระยะเวลา
อยา่งน้อยรอ้ยละ 80 ของการฝึกอบรมทัง้หมด 

4) ค่าตอบแทนในการปฏิบติังาน 

กาํหนดคา่ตอบแทนในการปฏบิตังิาน และคา่ตอบแทนกรณีปฏบิตังิานลว่งเวลาเป็นไปตามระเบยีบคาํสัง่
ของโรงพยาบาลและคณะแพทยศาสตรม์ศว 

5) ชัว่โมงการทาํงาน 

- แพทยป์ระจาํบา้น มชีัว่โมงการทาํงานในเวลาอยา่งน้อย 8 ชัว่โมง และปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ
อยา่งน้อย 16 ชัว่โมง แต่ไมเ่กนิ 24 ชัว่โมง 

- แพทยป์ระจาํบา้น มจีาํนวนชัว่โมงการทาํงานตดิต่อกนัไมเ่กนิ 32 ชัว่โมง 

- แพทยป์ระจาํบา้นอยูเ่วรนอกเวลาราชการเป็นจาํนวน 6-8 วนัต่อเดอืน 

6) การลา 

- แพทยป์ระจาํบา้น มสีทิธิก์ารลาพกัรอ้น ชัน้ปีละ 10 วนัทาํการโดยการกาํหนดจากคณะกรรมการ
ฝึกอบรม 

 

6.6 การวดัและประเมินผล 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มศว มีการแจ้งกระบวนการการวัดและประเมินผลให้ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมได้รับทราบ โดยสามารถตรวจสอบและอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการฝึกอบรมฯ ได้เม่ือต้องการ  

6.7 การวดัและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม การเล่ือนชัน้ปี การยติุการฝึกอบรม 
(1) การประเมินระหว่างการฝึกอบรม  
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ก) ภาควชิาอายรุศาสตร ์ คณะแพทยศาสตรม์ศว จดัใหม้กีารประเมนิผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมระหวา่ง
การฝึกอบรม ครอบคลุมทัง้ดา้นความรู ้ ทกัษะ เจตคต ิ และกจิกรรมทางการแพทย ์ ในมติต่ิางๆ 
ดงัน้ี 

มติทิี ่1 ประเมนิสมรรถนะโดยอาจารย ์(EPA) 

มติทิี ่2   การตรวจเวชระเบยีนผูป้ว่ยใน (ตาม EPA ขอ้ 2, 3, 4, 6) 

มติทิี ่3   การตรวจเวชระเบยีนผูป้ว่ยนอก (ตาม EPA ขอ้ 1, 5, 6) 

มติทิี ่4   คะแนนสอบจดัโดยสถาบนั  และสว่นกลางราชวทิยาลยัอายรุแพทยฯ์ 

มติทิี ่5   การรว่มกจิกรรมวชิาการสว่นกลาง 

มติทิี ่6   การประเมนิสมรรถนะโดยผูร้ว่มงาน 

มติทิี ่7   การประเมนิสมรรถนะโดยผูป้ว่ย 

- ขอ้มลูมติทิี ่6, 7 สามารถบนัทกึไดใ้น electronic portfolio  
- ภาควชิาอายรุศาสตร ์ คณะแพทยศาสตรม์ศว จะบนัทกึขอ้มลูการประเมนิผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมใน

มติต่ิางๆ ทัง้รายบุคคลและรายสถาบนัผา่นระบบสารสนเทศ แลว้รายงานผลมายงัคณะกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบ ราชวทิยาลยัอายรุแพทยแ์หง่ประเทศไทยตามทีก่าํหนด  

ข) Achievable EPAs ในแต่ละชัน้ปี  (ภาคผนวก 1) 
ผลการประเมนินําไปใชใ้นกรณี ต่อไปน้ี 

1. เพือ่เลื่อนระดบัชัน้ปี โดยเกณฑผ์า่นตามทีค่ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศกาํหนด
ก่อนการเขา้ฝึกอบรม 

2. เพือ่ใชพ้จิารณาประกอบการตดัสนิผลสอบภาคปฏบิตั ิ(การสอบเมือ่จบการฝึกอบรมปีที ่3) 
 

ภาควชิาอายรุศาสตร ์ คณะแพทยศาสตร ์ มศว จะมกีารประเมนิระหวา่งการฝึกอบรมอยา่งสมํ่าเสมอ
โดยมกีารป้อนขอ้มลูยอ้นกลบั (Feedback) ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดร้บัทราบ เพือ่ใหเ้กดิการพฒันา
สมรรถนะหลกัดา้นต่างๆ ของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมใหส้มบรูณ์ขึน้ 

(2) เกณฑก์ารเลือ่นชัน้ปี 
1. ปฏบิตังิานไดไ้มต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 80 ของระยะเวลาทีก่าํหนด 
2. ผา่นการประเมนิตามมติต่ิางๆ ทีก่าํหนดในหลกัสตูร โดยไดค้ะแนนไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 50 ของแต่ละมติ ิ

ยกเวน้การสอบตามมติทิี ่4 ใหใ้ชเ้กณฑข์องภาควชิาอายรุศาสตร ์มศว 
3. ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ EPA (ภาคผนวก 1) 
4. บนัทกึขอ้มลูการเรยีนรูด้ว้ยตนเองใน RCPT revalidation electronic portfolio อยา่งน้อย 50 เครดติ/ปี 
5. ปฏบิตังิานไดส้อดคลอ้งตามขอ้กาํหนดของสถาบนัฝึกอบรมไมก่่อใหเ้กดิความเสือ่มเสยีแก่สถาบนั

ฝึกอบรม 
(3) แนวทางการดาํเนินการกรณีไม่ผา่นการประเมินเพือ่เลือ่นชัน้ปี  
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1. ตอ้งปฏบิตังิานเพิม่เตมิตามแนวทางทีภ่าควชิาอายรุศาสตร ์ มศวกาํหนด แลว้จะทาํการประเมนิซํ้า 
ถา้ผา่นการประเมนิจงึสามารถเลื่อนชัน้ปีได ้

2. ถา้ไมผ่า่นการประเมนิเพือ่เลื่อนชัน้ปีซํ้าตามขอ้ที ่1 หรอืไมผ่า่นการประเมนิเพือ่รบัการเสนอชื่อเขา้
สอบวฒุบิตัร ตอ้งปฏบิตังิานในระยะชัน้ปีเดมิอกี 1 ปี 

3. หลงัจากปฏบิตังิานซํ้าในชัน้ปีเดมิอกี 1 ปี แลว้ยงัไมผ่า่นการประเมนิเพือ่เลื่อนชัน้ปี ใหยุ้ตกิาร
ฝึกอบรม  

ทัง้น้ีภาควชิาอายรุศาสตร ์มศว จะสง่ผลการประเมนิแพทยป์ระจาํบา้น ภายในวนัที ่31 กรกฎาคมของ
ทุกปี เพือ่เสนอทีป่ระชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯราชวทิยาลยัฯและแพทยสภาตามลาํดบั  

(4) การดาํเนินการสาํหรบัผู้ทีไ่ม่ผา่นการประเมิน 
1. แจง้ผลการประเมนิใหแ้พทยป์ระจาํบา้นรบัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรในแบบประเมนิผลของ

ราชวทิยาลยัฯ พรอ้มแนวทางการพฒันา รายละเอยีดการปฏบิตังิานเพิม่เตมิ การกาํกบัดแูล และ
การประเมนิผลซํ้า 

2. เมือ่แพทยป์ระจาํบา้นลงชื่อรบัทราบ ภาควชิาฯจะสง่สาํเนาผลการประเมนิชุดหน่ึงใหอ้นุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบราชวทิยาลยัฯ  

(5) การดาํเนินการเพือ่ยติุการฝึกอบรม 
1. การลาออก แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งทาํเรื่องชีแ้จงเหตุผลก่อนพกัการปฏบิตังิานล่วงหน้าอยา่งน้อย 2 

สปัดาห ์เพื่อใหส้ถาบนัฝึกอบรมพจิารณา  เมือ่สถาบนัฝึกอบรมอนุมตัใิหพ้กัการปฏบิตังิานแลว้จะแจง้ต่อคณะ
อนุ กรรมการฝึกอบรมและสอบฯเพือ่เหน็ชอบ และแจง้ต่อแพทยสภาพรอ้มความเหน็ประกอบวา่สมควรให้
พกัสทิธิก์ารสมคัรเป็นแพทยป์ระจาํบา้นเป็นเวลา 1 ปีในปีการศกึษาถดัไปหรอืไม ่ โดยพจิารณาจากเหตุผล
ประกอบการลาออกและคาํชีแ้จงจากสถาบนัฝึกอบรม  การลาออกจะถอืวา่สมบรูณ์เมือ่ไดร้บัอนุมตัจิากแพทย
สภา   

2. การให้ออก 
2.1 ปฏบิตังิานโดยขาดความรบัผดิชอบหรอืประพฤตตินเสือ่มเสยีรา้ยแรงจนก่อใหเ้กดิผลเสยีต่อ

ผูป้ว่ยหรอืต่อชื่อเสยีงของสถาบนัฝึกอบรม 
2.2 ปฏบิตังิานโดยขาดความรบัผดิชอบหรอืประพฤตตินเสือ่มเสยี ไมม่กีารปรบัปรงุพฤตกิรรม

หลงัการตกัเตอืน และกระทาํซํ้าภายหลงัการภาคทณัฑ ์
เมือ่สถาบนัฝึกอบรมเหน็สมควรใหอ้อก จะทาํการแจง้แพทยป์ระจาํบา้นรบัทราบพรอ้มใหพ้กัการ

ปฏบิตังิาน แลว้ทาํเรือ่งแจง้ต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  ซึง่จะตอ้งตัง้คณะกรรมการสอบสวน
จาํนวน 5 คน ประกอบดว้ยหวัหน้าสถาบนัฝึกอบรมอื่นจาํนวน 3 คน และกรรมการภายในสถาบนัจาํนวน 2 
คน เพือ่ดาํเนินการใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 2 สปัดาหภ์ายหลงัจากไดร้บัเรือ่ง ผลการสอบสวนจะถกูนําเสนอต่อที่
ประชมุคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพือ่ลงความเหน็ ถา้สมควรใหอ้อกจงึแจง้ต่อแพทยสภา จนเมือ่
ไดร้บัการอนุมตัจิงึถอืวา่การใหอ้อกสมบรูณ์ ถา้เหน็วา่ยงัไมส่มควรใหอ้อกจงึสง่เรือ่งคนืใหส้ถาบนัฝึกอบรม
พรอ้มคาํแนะนํา 

6.8 การประเมินเพ่ือวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
อายรุศาสตร ์ประกอบด้วยการผา่นการฝึกอบรมตามหลกัสตูร การสอบ และ งานวิจยั 
 คุณสมบตัเิพือ่รบัการเสนอชื่อเขา้สอบเพือ่วฒุบิตัรโดยสถาบนัฝึกอบรม 
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1. ผา่นคุณสมบตักิารประเมนิเพือ่เลื่อนระดบัชัน้ปีครบทัง้ 5 ขอ้   
2. มพีฤตกิรรมตามวชิาชพีทีเ่หมาะสม 
3. สง่ผลงานวจิยัภายในกาํหนดเวลา 
4. มศีกัยภาพที่จะผ่านการฝึกอบรมในระดบัแพทยป์ระจําบ้านปีสุดท้ายตามหลกัสตูร หรอืปฏบิตังิาน

ชดใช้ทุน หรอืปฏิบตัิงานในโครงการจดัสรรแพทย์ปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์แพทยศาสตร์
คลินิกของกระทรวงสาธารณสุขที่ราชวิทยาลัยฯ รับรอง โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงานในสาขา
อายรุศาสตรห์ลงัจากผา่นการฝึกอบรมแพทยเ์พิม่พนูทกัษะไมน้่อยกวา่ 3 ปี 

 วธิกีารสอบ แนวทางการประเมนิผลใหม้กีารทดสอบ ประกอบดว้ย 
- ภาคขอ้เขยีน ขอ้สอบปรนยัแบบเลอืกตอบ (multiple choice questions) และขอ้สอบประเภทอื่น

ตามทีค่ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศกาํหนดก่อนวนัสอบอยา่งน้อย 6 เดอืน 
- ภาคปฏบิตั/ิปากเปลา่ สอบรายยาว (long case) และ การปฏบิตัทิางคลนิิกในสถานการณ์จรงิหรอื

สถานการณ์จาํลอง (clinical encounter) โดยรปูแบบและระยะเวลาทีใ่ชเ้ป็นไปตามที่
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯประกาศกําหนดก่อนวนัสอบอยา่งน้อย 6 เดอืน 

 การจดัการสอบ 
- การสอบภาคขอ้เขยีน และภาคปฏบิตั/ิปากเปลา่ เมือ่สอบผา่นแต่ละสว่นสามารถใชไ้ดอ้กี 3 ปี นบัจาก

การสอบผา่น ถา้สอบผา่นไมค่รบตามกาํหนดในอกี 3 ปี ตอ้งสอบใหม ่
- ราชวทิยาลยัอายรุแพทยฯ์ จดัการสอบภาคขอ้เขยีนโดยใหส้ทิธใินการสอบไดต้ัง้แตฝึ่กอบรมครบ 23 

เดอืน 
- สอบภาคปฏบิตั/ิปากเปลา่  ในระหวา่งปีที ่3 และเมือ่สิน้สดุการฝึกอบรม 

 เกณฑก์ารตดัสนิ 
การผา่นการประเมนิเพื่อวฒุบิตัรแสดงความรูค้วามชาํนาญ ในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมสาขา
อายรุศาสตร ์ตอ้งผา่นเกณฑท์ัง้ภาคขอ้เขยีน ภาคปฏบิตั/ิปากเปลา่ และงานวจิยั 

- เกณฑก์ารตดัสนิภาคขอ้เขยีน ใชห้ลกัองิเกณฑต์ามทีค่ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศ
กาํหนดก่อนวนัสอบอยา่งน้อย 6 เดอืน 

- เกณฑก์ารตดัสนิภาคปฏบิตั/ิปากเปลา่ ใชห้ลกัองิเกณฑต์ามทีค่ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 
ประกาศกาํหนดก่อนวนัสอบอยา่งน้อย 6 เดอืน 

- เกณฑก์ารตดัสนิงานวจิยั ใชห้ลกัองิเกณฑต์ามทีค่ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศ
กาํหนดในปีการศกึษาทีเ่ริม่เขา้รบัการฝึกอบรม หากไมผ่า่นใหท้าํการแกไ้ขตามคาํแนะนําของ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ใหเ้สรจ็สิน้ก่อนวนัสอบภาคปฏบิตัเิมือ่จบการฝึกอบรมปีที ่3 

ทัง้น้ีชนิดและจาํนวนครัง้ของการสอบภาคปฏบิตั/ิปากเปลา่ อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามที่
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เหน็เหมาะสม 

 

7. การรบัและคดัเลือกผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 
7.1 คณุสมบติัของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 

1. ไดร้บัปรญิญาแพทยศาสตรบณัฑติ หรอืเทยีบเทา่ทีแ่พทยสภารบัรองไดร้บัการขึน้ทะเบยีนประกอบวชิาชพี
เวชกรรมจากแพทยสภาแลว้ ผา่นการปฏบิตังิานตามโครงการเพิม่พนูทกัษะ สาํหรบัผูเ้ขา้รบัการ
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ฝึกอบรมทีม่ตีน้สงักดัตอ้งปฏบิตังิานชดใชทุ้นอยา่งน้อย 1 ปี ผูส้มคัรทไีมม่ตีน้สงักดั จะตอ้งไดร้บั
ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีเวชกรรมไมต่ํ่ากวา่ 3 ปี 

2. ในกรณีเป็นแพทยใ์ชทุ้น  จะตอ้งเป็นแพทยใ์ชทุ้นทีท่าํการเลอืกสถาบนัเพื่อชดใชทุ้นทีค่ณะ
แพทยศาสตรม์ศว ตามแนวทางของสถาบนับรมราชชนก และไดร้บัการคดัเลอืกเพือ่ปฏบิตังิานชดใชทุ้น
ในภาควชิาอายุรศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์มศว 

3. มคีุณสมบตัคิรบถว้นตามเกณฑแ์พทยสภาในการเขา้รบัการฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทาง 
4.  

7.2 การคดัเลือกผู้เข้ารบัการฝึกอบรม 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์มศว จะมกีารประกาศรายชื่อคณะกรรมการคดัเลอืกแพทยป์ระจาํบา้น/แพทยใ์ชทุ้น  
และมเีกณฑก์ารคดัเลอืกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมอยา่งชดัเจน โดยยดึหลกัความเสมอภาค โปรง่ใส และ
ตรวจสอบได ้

7.3 จาํนวนผู้เข้ารบัการฝึกอบรม 
 ปจัจุบนั ภาควชิาอายรุศาสตร ์มศว สามารถรบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดส้งูสดุ 9 คน โดยเป็นตาํแหน่ง

รวมทัง้แพทยป์ระจาํบา้นและแพทยใ์ชทุ้น  ทัง้น้ีจาํนวนดงักลา่วเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละการอนุมตัจิาก
ราชวทิยาลยัอายรุแพทยแ์หง่ประเทศไทย (ภาคผนวก 4) 

8. อาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม 
8.1 คณุสมบติัของคณะกรรมการกาํกบัดแูลการฝึกอบรม 

เป็นแพทยซ์ึง่ไดร้บัวฒุบิตัรหรอืหนงัสอือนุมตัเิพือ่แสดงความรูค้วามชาํนาญในการประกอบวชิาชพี
เวชกรรม สาขาอายรุศาสตรแ์ละหรอือนุสาขา  โดยประธานคณะกรรมการเป็นผูป้ฏบิตังิานดา้นอายรุศาสตร์
อย่างน้อย 5 ปีภายหลงัไดร้บัวุฒบิตัรหรอืหนงัสอือนุมตั ิฯ 

8.2 คณุสมบติัและจาํนวนของอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม 
8.2.1 คณุสมบติัของอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม 

สถาบนัฝึกอบรมตอ้งมแีพทยซ์ึง่ไดร้บัหนงัสอือนุมตัหิรอืวฒุบิตัรสาขาอายรุศาสตร ์ หรอืสาขา
เทยีบเทา่คอื ประสาทวทิยา อายรุศาสตรโ์รคเลอืด/โลหติวทิยา อายรุศาสตรม์ะเรง็วทิยา ตจวทิยา ของแพทย
สภาและเป็นสมาชกิราชวทิยาลยัอายรุแพทยฯ์ จาํนวนอยา่งน้อย 10 คน  

8.2.2 จาํนวนอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม 
ตอ้งมอีายุรแพทยส์าขาทีไ่ดร้บัหนงัสอือนุมตัหิรอืวฒุบิตัรฯ ต่อยอดอยา่งน้อย 3 สาขาวชิา หากมี

อาจารยผ์ูฝึ้กอบรมเตม็เวลาไมเ่พยีงพอ อาจจดัอาจารยแ์บบไมเ่ตม็เวลามาช่วยฝึกอบรม แต่จะตอ้งมอีาจารย์
ผูใ้หก้ารฝึกอบรมแบบเตม็เวลาไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 50 ของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมทัง้หมด และภาระงานใน
สาขาอายรุศาสตรข์องอาจารยแ์บบไมเ่ตม็เวลา เมือ่รวมกนัทัง้หมดจะตอ้งไมน้่อยกวา่ภาระงานของจาํนวน
อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมเตม็เวลาทีต่อ้งทดแทน 
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สาํหรบัการกาํหนดจาํนวนอาจารยใ์นแต่ละสถาบนัฝึกอบรม ในกรณีทีห่ลกัสตูรการฝึกอบรมเป็น
แบบทีม่สีถาบนัรว่มฝึกอบรม หรอืมสีถาบนัฝึกอบรมสมทบ ใหอ้นุโลมใชห้ลกัเกณฑท์ีก่าํหนดดงักลา่ว  โดย
ทอนเป็นสดัสว่นตามเวลาทีส่ถาบนัฝึกอบรมนัน้ๆ มสีว่นรว่มในการฝึกอบรม 

ผูฝึ้กอบรมเตม็เวลา  หมายถงึ ขา้ราชการ พนกังานมหาวทิยาลยั ลกูจา้งประจาํรวมทัง้อาจารย์
เกษยีณอายรุาชการปฏบิตังิานในโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตรห์รอืหน่วยงานทีป่ฏบิตังิานเตม็เวลา และ
ไดร้บัอตัราเงนิเดอืนในอตัราเตม็เวลา 

ผูฝึ้กอบรมไม่เตม็เวลา  แบ่งเป็น 2 ประเภท 

ก. พนกังานมหาวทิยาลยัหรอืลกูจา้งประเภทบางเวลาอยา่งน้อยครึง่เวลา และไดร้บัเงนิเดอืนตามสดัสว่นงาน 
ใหน้บัเวลาปฏบิตังิานตามสญัญาจา้ง 

ข. ผูท้ีป่ฏบิตังิานอยูท่ีส่ถาบนัอื่น หรอือาจารยเ์กษยีณอายรุาชการ หรอือาจารยแ์ผนกอื่นมาชว่ยสอนบางเวลา 
โดยไมไ่ดม้สีญัญาจา้งจากหน่วยงาน หรอืปฏบิตังิานน้อยกวา่ครึง่เวลา ใหค้ดิเวลาปฏบิตังิาน เฉพาะเวลา
ทีม่าปฏบิตังิานสาํหรบัการเรยีนการสอนแพทยป์ระจาํบา้นอายรุศาสตร ์ ไมน่บัเวลาทีม่าทาํงานวจิยั 
ทาํงานบรกิาร เชน่ ตรวจผูป้ว่ยหรอืทาํหตัถการ โดยไมเ่กีย่วขอ้งกบัแพทยป์ระจาํบา้น รวมทัง้ไมน่บัเวลา
ทีม่าสอนนกัศกึษา/นิสติแพทย ์และแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด 
 

8.2.3 นโยบายการคดัเลือกอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม 

การคดัเลอืกอาจารยม์แีนวทางในการคดัเลอืกบุคคลเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกจิของหลกัสตูรการ

ฝึกอบรม แพทยท์ีจ่ะไดร้บัคดัเลอืกเป็นอาจารยจ์ะตอ้งมคีวามรูแ้ละทกัษะดา้นอายรุศาสตร ์มคีวามสามารถ

ดา้นการวจิยั ทีต่อบสนองต่อความตอ้งการของปญัหาสาธารณสขุและระบบสขุภาพของประเทศ มคีวาม

เป็นมอือาชพี มคีวามสามารถในการสือ่สาร การทาํงานเป็นทมี และมจีรยิธรรมในวชิาชพี 

8.2.4 หน้าทีค่วามรบัผิดชอบ ภาระงานของอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม 

อาจารยทุ์กทา่นจะมภีาระงานดา้นต่างๆ เพือ่ใหส้ามารถปฎบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ยา่งสมดุล ซึง่
ประกอบดว้ย 

1) ดา้นการศกึษา ไดแ้ก่ การสอน การประเมนิผล การเป็นอาจารยท์ีป่รกึษา  

2) ดา้นการบรกิาร ไดแ้ก่ การตรวจรกัษา การบรกิารวชิาการ ใหค้วามรูป้ระชาชน 

3) ดา้นการวจิยั ไดแ้ก่ การวจิยัดา้นการแพทย ์การวจิยัดา้นการศกึษา 

8.2.5 ระบบการพฒันาอาจารย ์

1) ดา้นการแพทย ์ไดแ้ก่ สนบัสนุนทุนการศกึษาเพื่อพฒันาอาจารยใ์หม้คีวามรูค้วาม

เชีย่วชาญในสาขาทีส่นใจและเป็นทีต่อ้งการของสาธารณสขุและระบบสขุภาพของประเทศ

และในพืน้ที ่โดยมทุีนสนบัสนุนทัง้การศกึษาในประเทศและต่างประเทศ 
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2) ดา้นแพทยศาสตรศกึษา  อาจารยทุ์กทา่นจะตอ้งเขา้รบัการอบรมดา้นแพทยศาสตรศกึษา

เมือ่เริม่ปฎบิตังิานเป็นอาจารยน์อกจากน้ีคณะแพทยศาสตรม์ศว ยงัมกีารจดัอบรมดา้น

แพทยศาสตรแ์ละสนบัสนุนใหอ้าจารยเ์ขา้รว่มการอบรมและต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกปี 

3) ดา้นการวจิยั คณะแพทยศาสตรม์กีารจดัอบรมความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยัอยา่งต่อเน่ือง

และสนบัสนุนใหอ้าจารยเ์ขา้รว่มอบรมการวจิยัอยา่งสมํ่าเสมอ รวมถงึมกีารจดัสรร

งบประมาณสนบัสนุนทุนวจิยัอยา่งเพยีงพอเป็นประจาํทุกปี 

9. ทรพัยากรทางการศึกษา 
คณะแพทยศาสตร ์มศว มกีารจดัทรพัยากรทางการศกึษาอยา่งเพยีงพอดงัน้ี 

9.1 สถานท่ีเพ่ือการเรียนรู้ 

ไดแ้ก่ โรงพยาบาลศนูยก์ารแพทยส์มเดจ็พระเทพฯ ซึง่เป็นโรงพยาบาลระดบัตตยิภมูทิีไ่ดร้บัการ
รบัรองมาตรฐานโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) และเป็นโรงพยาบาลทีม่เีทคโนโลยทีางการแพทยท์ี่
ทนัสมยั และเป็นศนูยก์ารใหบ้รกิารในระดบัภมูภิาคของเขตสาธารณสขุเขต 4 โดยจดัใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม
ปฏบิตังิานทัง้แผนกผูป้ว่ยนอก ผูป้ว่ยใน ผูป้ว่ยวกิฤต ทัง้ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ   

9.2 ระบบสารสนเทศ 

  มรีะบบสารสนเทศทีท่นัสมยัทีนํ่ามาใชท้ัง้ในการปฏบิตังิานและการคน้ควา้หาความรูไ้ด้
ตลอด 24 ชัว่โมง และมฐีานขอ้มลูทางการแพทยใ์หผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถคน้ควา้หาความรูท้าง
การแพทยไ์ดอ้ยา่งเพยีงพอ  

9.3 ระบบการทาํงานแบบสหวิชาชีพ 

โรงพยาบาลศนูยก์ารแพทยส์มเดจ็พระเทพฯ มบุีคลากรทางการแพทยท์ีห่ลากหลายทุกสาขาวชิา เชน่ 
พยาบาล เภสชักร นกักายภาพบาํบดั เป็นตน้ ในระหวา่งการฝึกอบรมผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะไดร้บั
ประสบการณ์ในการปฏบิตังิานเป็นทมีรว่มกบัผูร้ว่มงานและบุคลากรวชิาชพีอื่น 

9.4 ความรู้พืน้ฐานทางวิทยาศาสตร ์

ในการฝึกอบรมจะมกีารจดัอบรมใหค้วามรูแ้ละการประยกุตค์วามรู ้

พืน้ฐานและกระบวนการทางวทิยาศาสตรใ์นสาขาวชิาทีฝึ่กอบรม เพือ่ใหก้ารดแูลผูป้ว่ยมคีวามถกูตอ้งเป็นไปตาม
หลกัการทางการแพทยท์ีส่ามารถเชื่อมโยงกบัความรูพ้ืน้ฐานทางการแพทยไ์ด ้

9.5 การสนับสนุนงานวิจยั 

คณะแพทยศาสตรม์ศว มทุีนสนบัสนุนการทาํวจิยัในระดบัแพทยป์ระจาํบา้นอยา่งเพยีงพอ มคีณะกรรมการ
สง่เสรมิงานวจิยัและจรยิธรรมการวจิยัเพือ่ใหง้านวจิยัมคีวามถกูตอ้งตามมาตรฐาน  ภาควชิาอายรุศาสตรม์ศว มกีารปู
พืน้ฐานและอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการวจิยัเช่น ระเบยีบวธิวีจิยั สถติเิพือ่การวจิยั เป็นตน้ มรีะบบการตดิตามงานวจิยั
เพือ่ใหส้ามารถทาํการวจิยัไดลุ้ลว่งมคีวามสมดุลระหวา่งการบรกิารและการวจิยั รวมถงึมกีารจดัหาอาจารยท์ีป่รกึษา
เพือ่ใหก้ารวจิยัสาํเรจ็ไดส้มบรูณ์ตามหลกัสตูรการฝึกอบรม 
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9.6 อาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม  

เป็นผูม้คีวามเชีย่วชาญในสาขาวชิาอายรุศาสตรแ์ละสาขาวชิาต่อยอด และไดร้บัการฝึกอบรมความรูด้า้น
แพทยศาสตร ์เพือ่นํามาใชป้ระกอบในการจดัทาํแผนการฝึกอบรม การดาํเนินการฝึกอบรม การประเมนิการฝึกอบรม 

9.7 สถาบนัร่วมฝึกอบรม 

มคีวามรว่มมอืกบัสถาบนัฝึกอบรมอื่นในการสง่แพทยป์ระจาํบา้นอายรุศาสตร ์ มศว ไปรบัการฝึกอบรมตามวชิา
เลอืกทีต่อ้งการหรอืมคีวามจาํเป็นต่อการพฒันาสมรรถนะในการเป็นอายรุแพทยต์ามความเหมาะสม โดยมรีะบบการ
โอนการประเมนิผลการฝึกอบรมกลบัมายงัสถาบนั 

10. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ คณะแพทยศาสตร ์ มศว มกีารกํากบัดแูลการฝึกอบรมใหเ้ป็นไปตามแผนการ

ฝึกอบรม/หลกัสตูรเป็นประจาํ มกีลไกสาํหรบัการประเมนิหลกัสตูรและนําไปใชจ้รงิ ในการประเมนิแผนการฝึกอบรม/
หลกัสตูร จะครอบคลุมประเดน็ต่างๆ ไดแ้ก่ 

- พนัธกจิของแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร 
- ผลลพัธก์ารเรยีนรูท้ีพ่งึประสงค ์
- แผนการฝึกอบรม 
- ขัน้ตอนการดาํเนินงานของแผนการฝึกอบรม 
- การวดัและประเมนิผล 
- พฒันาการของผูร้บัการฝึกอบรม 
- ทรพัยากรทางการศกึษา 
- คุณสมบตัขิองอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 
- ความสมัพนัธร์ะหวา่งนโยบายการรบัสมคัรผูร้บัการฝึกอบรมและความตอ้งการของระบบสขุภาพ 
- สถาบนัฯรว่ม 
- ขอ้ควรปรบัปรงุ 
สถาบนัฯ จะมกีารประเมนิตนเองโดยนําขอ้มลูป้อนกลบัเกีย่วกบัการฝึกอบรม/หลกัสตูร จากผูใ้หก้าร

ฝึกอบรม ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม นายจา้งหรอืผูใ้ชบ้ณัฑติ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลกั รวมถงึการใชข้อ้มลูป้อนกลบั
เกีย่วกบัความสามารถในการปฏบิตังิานของแพทยผ์ูส้าํเรจ็การฝึกอบรม ในการประเมนิการฝึกอบรม/หลกัสตูร 

 

 

11. การทบทวน / พฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรม 
ภาควชิาอายรุศาสตรม์ศว จดัใหม้กีารทบทวนและพฒันาคุณภาพของหลกัสตูรฝึกอบรมเป็นระยะๆ หรอื

อยา่งน้อยทุก 5 ปี    ปรบัปรุงกระบวนการ โครงสรา้ง เน้ือหา ผลลพัธ ์และสมรรถนะของผูส้าํเรจ็การฝึกอบรม รวมถงึ
การวดัและการประเมนิผล และสภาพแวดลอ้มในการฝึกอบรม ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ ปรบัปรงุแกข้อ้บกพรอ่งทีต่รวจพบ มี
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ขอ้มลูอา้งองิ และแจง้ผลการทบทวน และพฒันาใหร้าชวทิยาลยัฯรบัทราบ เพือ่นําไปแจง้ผลการทบทวน / พฒันาให้
แพทยสภารบัทราบต่อไป 

12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการ 
- ภาควชิาอายรุศาสตรฯ์ มบีรหิารจดัการหลกัสตูรอยา่งโปรง่ใส สอดคลอ้งกบักฎระเบยีบทีก่าํหนดไวใ้น

ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การรบัสมคัรผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมซึง่มเีกณฑก์ารคดัเลอืกทีช่ดัเจนและจาํนวนผูเ้ขา้รบั
การฝึอบรมทีส่ามารถรบัไดใ้นแต่ละปี การวดัและประเมนิผล และผลลพัธข์องการฝึกอบรมทีพ่งึประสงค ์  
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ มศว จะทาํการออกเอกสารทีแ่สดงถงึการสาํเรจ็การฝึกอบรมในแต่ละระดบั หรอื
หลกัฐานอยา่งเป็นทางการอื่นๆ ทีส่ามารถใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการผา่นการฝึกอบรมในระดบันัน้ไดท้ัง้
ในประเทศและต่างประเทศ 

- มกีารกาํหนดหน้าทีร่บัผดิชอบและอาํนาจในการบรหิารจดัการงบประมาณของแผนการฝึกอบรม/
หลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัความจาํเป็นดา้นการฝึกอบรม 

- ภาควชิาอายรุศาสตร ์ มศว มคีณะกรรมการการศกึษาหลงัปรญิญาหลกัสตูรแพทยป์ระจาํบา้น
อายรุศาสตร ์ โดยมกีารแบง่หน้าทีก่ารทาํงานดา้นต่างๆ เชน่ ดา้นวชิาการ ดา้นการวจิยั เป็นตน้ เพือ่
สนบัสนุนการดาํเนินการของการฝึกอบรมและกจิกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง ใหส้ามารถบรหิารจดัการและมี
การใชท้รพัยากรไดอ้ยา่งเหมาะสม 

-  
- ภาควชิามอีาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมในสาขาต่างๆ อยา่งครบถว้นหรอือาจจดัสรรสถาบนัทีม่คีวามเชีย่วชาญ

เฉพาะดา้นบางสาขาวชิาทีส่อดคลอ้งกบัการฝึกอบรมใหผู้ร้บัการฝึกอบรมไดผ้า่นการเรยีนรูโ้ดยมกีาร
วางแผนลว่งหน้าอยา่งเหมาะสมในแต่ละปี นอกจากน้ียงัมหีน่วยงานสนบัสนุนดา้นอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งเชน่ ดา้น
สารสนเทศ ดา้นเทคนิคการแพทยแ์ละการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารต่างๆ ดา้นเภสชักรรม ดา้นการประกนั
คุณภาพโรงพยาบาล เป็นตน้ รวมถงึการประสานความรว่มมอืระหวา่งภาควชิาตา่งๆ ภายในสถาบนัทัง้ดา้น
การบรกิาร และวชิาการ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัและประกาศของแพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม 

13. การประกนัคณุภาพการฝึกอบรม 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์มศว มกีารทบทวนและพฒันาคุณภาพของหลกัสตูรฝึกอบรมเป็นระยะๆ โดยจะทาํการ

ปรบัปรงุหลกัสตูรอยา่งสมํ่าเสมอปีละ 1 ครัง้โดยการนําขอ้มลูป้อนกลบัจากผูเ้กีย่วขอ้งไดแ้ก่ แพทยป์ระจาํบา้น ผูใ้ช้
บณัฑติ อาจารย ์ และคณะกรรมการหลกัสตูรแพทยป์ระจาํบา้น  มาทบทวนเพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูในการปรบัปรุงคุณภาพ
ของหลกัสตูรใหม้คีวามเหมาะสมและทนัสมยัอยูเ่สมอ   นอกจากน้ียงัมปีรบัปรงุหลกัสตูรอยา่งเขม้ขน้เพือ่รบัการ
ประเมนิคุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯราชวทิยาลยัฯ อยา่งน้อยทุก 5 ปี 
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ภาคผนวก 1  

Entrustable Professional Activities (EPA) 

 

Entrustable professional activities (EPA) 

คอื กจิกรรมทีม่คีวามสาํคญัมาก (critical activities) ทีผู่จ้ะประกอบอาชพีเป็นอายรุแพทยทุ์กคนตอ้งทาํไดด้ว้ย
ตนเองอยา่งถกูตอ้งและมคีวามปลอดภยัต่อผูป้ว่ย 

ราชวทิยาลยัอายรุแพทยฯ์ กาํหนด EPA ซึง่แพทยป์ระจาํบา้นทุกคนตอ้งแสดงใหเ้หน็วา่สามารถทาํไดด้ว้ยตนเอง
ในระหวา่งการฝึกอบรมดงัน้ี 

1. Manage care of medical patients in the ambulatory setting 
2. Manage care of medical patients in the in-patient setting 
3. Manage care of medical patients in the emergency setting 
4. Manage care of medical patients in the intensive/critically care setting 
5. Providing age-appropriate screening and preventive care 
6. Providing general internal medicine consultation to non-medical specialties 
7. Providing palliative care 
8. Demonstrating lifelong personal learning activities 
9. Practicing patient safety 
10. Working with interprofessional health care teams 

อน่ึง สถาบนัฝึกอบรมสามารถกําหนดใหม้ ี EPA เพิม่ขึน้จากทีก่ลา่ว ตามความเหมาะสมของสภาวะการฝึกอบรม
ในทีน่ัน้ๆ 

 

1. แนวทางการเรียนรู้และการประเมิน EPA 

1.1  Level of EPA 

Level 1 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลช้ดิ 

Level 2 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์ 

Level 3 = สามารถปฏบิตังิานไดโ้ดยมอีาจารยใ์หค้วามชว่ยเหลอืเมือ่ตอ้งการ  

Level 4 = สามารถปฏบิตังิานไดด้ว้ยตนเองและควบคุมผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ได ้
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1.2 เน้ือหาการเรียนรู้และการประเมิน  

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
ของเวชระเบยีนองิตามเกณฑข์องราชวทิยาลยัฯ) 

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 - 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 (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) 
 

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

 Yr 1 Yr 2 Yr 3 

การดแูลรกัษาผูป่้วย (Patient care)    

ก. มทีกัษะในการซกัประวตั ิตรวจรางกายผูป้ว่ย ทาํหตัถการ และการรวบรวมขอ้มลู    

ข. วนิิจฉยั บาํบดัรกัษาภาวะผดิปกตทิางอายรุศาสตรท์ีพ่บโดยทัว่ไปในประเทศไทยได ้    

ค. บนัทกึรายงานผูป้ว่ยไดอ้ยา่งสมบรูณ์และสมํ่าเสมอ    

ง. ป้องกนัโรคและสรา้งเสรมิสขุภาพ    

ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสงัคม

รอบด้าน (Medical knowledge and skills) 
   

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานของรา่งกายและจติใจ    

ข. มคีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพีและเชีย่วชาญในสาขาอายรุศาสตร ์    

การเรียนรู้จากการปฏิบติั (Practice-based learning)    

ก. มคีวามคดิสรา้งสรรคต์ามหลกัวทิยาศาสตรใ์นการสรา้งความรูใ้หม ่และพฒันาระบบ
บรกิารสขุภาพ 

   

ข. ดาํเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุได ้    

ค. การใชย้าอยา่งสมเหตุผล    

ง. เรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏบิตั ิ    

ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)    

ก. นําเสนอขอ้มลูผูป้ว่ย และอภปิรายปญัหาอยา่งมปีระสทิธภิาพ    

ข. ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศกึษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์    
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 Yr 1 Yr 2 Yr 3 

ค. สือ่สารใหข้อ้มลูแก่ญาตแิละผูป้ว่ยไดอ้ยา่งถกูตอ้งและมปีระสทิธภิาพโดยมเีมตตา 
เคารพการตดัสนิใจและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์

   

ง. มมีนุษยสมัพนัธด์ ีทาํงานกบัผูร้ว่มงานทุกระดบัอยา่งมปีระสทิธภิาพ    

จ. เป็นทีป่รกึษาและใหค้าํแนะนําแก่แพทยแ์ละบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุ
ศาสตร ์

   

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    

ก. มคีุณธรรม จรยิธรรม และเจตคตอินัดต่ีอผูป้ว่ย ญาต ิผูร้ว่มงาน เพือ่นรว่มวชิาชพี 
และชุมชน 

   

ข. มคีวามสนใจใฝรู่ ้และสามารถพฒันาไปสูค่วามเป็นผูเ้รยีนรูต่้อเน่ืองตลอดชวีติ 
(Continuous Professional Development) 

   

ค. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย    

ง. คาํนึงถงึผลประโยชน์สว่นรวม    

การปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)    

ก. มคีวามรูเ้กีย่วกบัระบบสขุภาพและระบบยาของประเทศ    

ข. มคีวามรู ้และมสีว่นรว่มในระบบพฒันาคุณภาพการดแูลรกัษาผูป้ว่ย    

ค. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งความปลอดภยัของผูป้ว่ย    

ง. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสทิธขิองผูป้ว่ย    

จ. ใชท้รพัยากรสขุภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และ
สามารถปรบัเปลีย่นการดแูลรกัษาผูป้ว่ยใหเ้ขา้กบับรบิทของการบรกิารสาธารณสขุ
ไดต้ามมาตรฐานวชิาชพี 

   

 

 

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 
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4. Able to identify clinical relevant problems/differential diagnosis 
5. Provide appropriate and relevant  investigations  
6. Provide proper and adequate management 
7. Provide proper and adequate informations to the 

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

Context In-patient setting 

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

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

Knowledge: clinical management of common medical problems (Table 
1), rational use of drugs and investigations, reimbursement of various 
health care systems.  

Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and 
decision making, communication with patients and family, leadership in 
team working.    

Attitude and behavior: professionalism 

Experience: 

- Demonstrate experience coping with patients’ problems at the medical 
wards 15 cases in different diseases/problems/rotation (Table 1) 

- Completeness of 4 medical records/rotation (ความสมบรูณ์ของเวช
ระเบยีนองิตามเกณฑข์องราชวทิยาลยัฯ) 

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

 

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

 Yr 1 Yr 2 Yr 3 

การดแูลรกัษาผูป่้วย (Patient care)    

ก. มทีกัษะในการซกัประวตั ิตรวจรางกายผูป้ว่ย ทาํหตัถการ และการรวบรวมขอ้มลู    

ข. วนิิจฉยั บาํบดัรกัษาภาวะผดิปกตทิางอายรุศาสตรท์ีพ่บโดยทัว่ไปในประเทศไทยได ้    

ค. บนัทกึรายงานผูป้ว่ยไดอ้ยา่งสมบรูณ์และสมํ่าเสมอ    

ง. ป้องกนัโรคและสรา้งเสรมิสขุภาพ    

ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสงัคม

รอบด้าน (Medical knowledge and skills) 
   

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานของรา่งกายและจติใจ    

ข. มคีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพีและเชีย่วชาญในสาขาอายรุศาสตร ์    

การเรียนรู้จากการปฏิบติั (Practice-based learning)    

ก. ดาํเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุได ้    

ข. การใชย้าและทรพัยากรอยา่งสมเหตุผล    

ค. เรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏบิตั ิ    

ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)    

ก. นําเสนอขอ้มลูผูป้ว่ย และอภปิรายปญัหาอยา่งมปีระสทิธภิาพ    

ข. ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศกึษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์    

ค. สือ่สารใหข้อ้มลูแก่ญาตแิละผูป้ว่ยไดอ้ยา่งถกูตอ้งและมปีระสทิธภิาพโดยมเีมตตา 
เคารพการตดัสนิใจและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์

   

ง. มมีนุษยสมัพนัธด์ ีทาํงานกบัผูร้ว่มงานทุกระดบัอยา่งมปีระสทิธภิาพ    

จ. เป็นทีป่รกึษาและใหค้าํแนะนําแก่แพทยแ์ละบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุ
ศาสตร ์
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 Yr 1 Yr 2 Yr 3 

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    

ก. มคีุณธรรม จรยิธรรม และเจตคตอินัดต่ีอผูป้ว่ย ญาต ิผูร้ว่มงาน เพือ่นรว่มวชิาชพี 
และชุมชน 

   

ข. มคีวามสนใจใฝรู่ ้และสามารถพฒันาไปสูค่วามเป็นผูเ้รยีนรูต่้อเน่ืองตลอดชวีติ 
(Continuous Professional Development) 

   

ค. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย    

ง. คาํนึงถงึผลประโยชน์สว่นรวม    

การปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)    

ก. มคีวามรูเ้กีย่วกบัระบบสขุภาพและระบบยาของประเทศ    

ข. มคีวามรู ้และมสีว่นรว่มในระบบพฒันาคุณภาพการดแูลรกัษาผูป้ว่ย    

ค. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งความปลอดภยัของผูป้ว่ย    

ง. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสทิธขิองผูป้ว่ย    

จ. ใชท้รพัยากรสขุภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และ
สามารถปรบัเปลีย่นการดแูลรกัษาผูป้ว่ยใหเ้ขา้กบับรบิทของการบรกิารสาธารณสขุ
ไดต้ามมาตรฐานวชิาชพี 

   

 

 

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 
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8. Provide proper and adequate informations to the 
patients/relatives/referral physicians 

9. Record proper and adequate clinical information 
10. Able to lead and communicate with the health-care team 

Context Emergency setting  

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

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

Knowledge: clinical management of common emergency medical 
problems (Table 1), rational use of drugs and investigations, 
reimbursement of various health care systems.  

Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and 
decision making, communication with patients and family, leadership in 
team working and ACLS.   

Attitude and behavior: professionalism 

Experience: 

- Demonstrate experience coping with patients’ problems occurred as 
the emergency setting: 10 cases in different 
diseases/problems/rotation (Table 1) 

- Completeness of 4 medical records/rotation (ความสมบรูณ์ของเวช
ระเบยีนองิตามเกณฑข์องราชวทิยาลยัฯ) 

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

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

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

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

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

 Yr 1 Yr 2 Yr 3 

การดแูลรกัษาผูป่้วย (Patient care)    

ก. มทีกัษะในการซกัประวตั ิตรวจรางกายผูป้ว่ย ทาํหตัถการ และการรวบรวมขอ้มลู    

ข. วนิิจฉยั บาํบดัรกัษาภาวะผดิปกตทิางอายรุศาสตรท์ีพ่บโดยทัว่ไปในประเทศไทยได ้    

ค. บนัทกึรายงานผูป้ว่ยไดอ้ยา่งสมบรูณ์และสมํ่าเสมอ    

ง. ป้องกนัโรคและสรา้งเสรมิสขุภาพ    

ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสงัคม

รอบด้าน (Medical knowledge and skills) 
   

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานของรา่งกายและจติใจ    

ข. มคีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพีและเชีย่วชาญในสาขาอายรุศาสตร ์    

การเรียนรู้จากการปฏิบติั (Practice-based learning)    

ก. ดาํเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุได ้    

ข. การใชย้าและทรพัยากรอยา่งสมเหตุผล    

ค. เรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏบิตั ิ    

ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)    

ก. นําเสนอขอ้มลูผูป้ว่ย และอภปิรายปญัหาอยา่งมปีระสทิธภิาพ    

ข. ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศกึษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์    

ค. สือ่สารใหข้อ้มลูแก่ญาตแิละผูป้ว่ยไดอ้ยา่งถกูตอ้งและมปีระสทิธภิาพโดยมเีมตตา 
เคารพการตดัสนิใจและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์

   

ง. มมีนุษยสมัพนัธด์ ีทาํงานกบัผูร้ว่มงานทุกระดบัอยา่งมปีระสทิธภิาพ    

จ. เป็นทีป่รกึษาและใหค้าํแนะนําแก่แพทยแ์ละบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุ
ศาสตร ์

   

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    

ก. มคีุณธรรม จรยิธรรม และเจตคตอินัดต่ีอผูป้ว่ย ญาต ิผูร้ว่มงาน เพือ่นรว่มวชิาชพี 
และชุมชน 
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 Yr 1 Yr 2 Yr 3 

ข. มคีวามสนใจใฝรู่ ้และสามารถพฒันาไปสูค่วามเป็นผูเ้รยีนรูต่้อเน่ืองตลอดชวีติ 
(Continuous Professional Development) 

   

ค. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย    

ง. คาํนึงถงึผลประโยชน์สว่นรวม    

การปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)    

ก. มคีวามรูเ้กีย่วกบัระบบสขุภาพและระบบยาของประเทศ    

ข. มคีวามรู ้และมสีว่นรว่มในระบบพฒันาคุณภาพการดแูลรกัษาผูป้ว่ย    

ค. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งความปลอดภยัของผูป้ว่ย    

ง. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสทิธขิองผูป้ว่ย    

จ. ใชท้รพัยากรสขุภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และ
สามารถปรบัเปลีย่นการดแูลรกัษาผูป้ว่ยใหเ้ขา้กบับรบิทของการบรกิารสาธารณสขุ
ไดต้ามมาตรฐานวชิาชพี 

   

 

 

 

 

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 
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7. Provide appropriate and relevant  investigations  
8. Provide proper and adequate management 
9. Provide proper and adequate informations to the 

patients/relatives/referral physicians 
Context ICU/Critical care setting 

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

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

Knowledge: clinical management of common critical medical problems 
(Table 1), rational use of drugs and investigations,  reimbursement of 
various health care systems.  

Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and 
decision making, communication with patients and family, leadership in 
team working and ACLS.   

Attitude and behavior: professionalism 

Experience: 

- Demonstrate experience coping with patients’ problems at the 
ICU/critical care unit: 10 cases in different diseases/problems/rotation 
(Table 1) 

- Completeness of 4 medical records/rotation (ความสมบรูณ์ของเวช
ระเบยีนองิตามเกณฑข์องราชวทิยาลยัฯ) 

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

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

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

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

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

 Yr 1 Yr 2 Yr 3 

การดแูลรกัษาผูป่้วย (Patient care)    

ก. มทีกัษะในการซกัประวตั ิตรวจรางกายผูป้ว่ย ทาํหตัถการ และการรวบรวมขอ้มลู    

ข. วนิิจฉยั บาํบดัรกัษาภาวะผดิปกตทิางอายรุศาสตรท์ีพ่บโดยทัว่ไปในประเทศไทยได ้    

ค. บนัทกึรายงานผูป้ว่ยไดอ้ยา่งสมบรูณ์และสมํ่าเสมอ    

ง. ป้องกนัโรคและสรา้งเสรมิสขุภาพ    

ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสงัคม

รอบด้าน (Medical knowledge and skills) 
   

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานของรา่งกายและจติใจ    

ข. มคีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพีและเชีย่วชาญในสาขาอายรุศาสตร ์    

การเรียนรู้จากการปฏิบติั (Practice-based learning)    

ก. ดาํเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุได ้    

ข. การใชย้าและทรพัยากรอยา่งสมเหตุผล    

ค. เรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏบิตั ิ    

ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)    

ก. นําเสนอขอ้มลูผูป้ว่ย และอภปิรายปญัหาอยา่งมปีระสทิธภิาพ    

ข. ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศกึษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์    

ค. สือ่สารใหข้อ้มลูแก่ญาตแิละผูป้ว่ยไดอ้ยา่งถกูตอ้งและมปีระสทิธภิาพโดยมเีมตตา 
เคารพการตดัสนิใจและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์

   

ง. มมีนุษยสมัพนัธด์ ีทาํงานกบัผูร้ว่มงานทุกระดบัอยา่งมปีระสทิธภิาพ    

จ. เป็นทีป่รกึษาและใหค้าํแนะนําแก่แพทยแ์ละบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุ
ศาสตร ์

   

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    

ก. มคีุณธรรม จรยิธรรม และเจตคตอินัดต่ีอผูป้ว่ย ญาต ิผูร้ว่มงาน เพือ่นรว่มวชิาชพี 
และชุมชน 
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 Yr 1 Yr 2 Yr 3 

ข. มคีวามสนใจใฝรู่ ้และสามารถพฒันาไปสูค่วามเป็นผูเ้รยีนรูต่้อเน่ืองตลอดชวีติ 
(Continuous Professional Development) 

   

ค. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย    

ง. คาํนึงถงึผลประโยชน์สว่นรวม    

การปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)    

ก. มคีวามรูเ้กีย่วกบัระบบสขุภาพและระบบยาของประเทศ    

ข. มคีวามรู ้และมสีว่นรว่มในระบบพฒันาคุณภาพการดแูลรกัษาผูป้ว่ย    

ค. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งความปลอดภยัของผูป้ว่ย    

ง. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสทิธขิองผูป้ว่ย    

จ. ใชท้รพัยากรสขุภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และ
สามารถปรบัเปลีย่นการดแูลรกัษาผูป้ว่ยใหเ้ขา้กบับรบิทของการบรกิารสาธารณสขุ
ไดต้ามมาตรฐานวชิาชพี 

   

 

 

 

 

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

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

Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based 
practice 

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

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

population   
- Evidence-based information on usefulness of health screening 

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

- Clinical information on preventive care interventions according to 
population at 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 (ความสมบรูณ์ของเวชระเบยีนองิตามเกณฑข์องราช

วทิยาลยัฯ) 
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) 

 

Milestones EPA 5: Provide age-appropriate screening and preventive care 
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 Yr 1 Yr 2 Yr 3 
การดแูลรกัษาผูป่้วย (Patient care)    
ก. มทีกัษะในการซกัประวตั ิตรวจรางกายผูป้ว่ย ทาํหตัถการ และการรวบรวมขอ้มลู    
ข. วนิิจฉยั บําบดัรกัษาภาวะผดิปกตทิางอายรุศาสตรท์ีพ่บโดยทัว่ไปในประเทศไทยได ้    
ค. บนัทกึรายงานผูป้ว่ยไดอ้ยา่งสมบูรณ์และสมํ่าเสมอ    
ง. ป้องกนัโรคและสรา้งเสรมิสขุภาพ    
ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสงัคม
รอบด้าน (Medical knowledge and skills) 

   

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานของรา่งกายและจติใจ    
ข. มคีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพีและเชีย่วชาญในสาขาอายรุศาสตร ์    
การเรียนรู้จากการปฏิบติั (Practice-based learning)    
ก. ดาํเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุได ้    
ข. การใชย้าและทรพัยากรอยา่งสมเหตุผล    
ค. เรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏบิตั ิ    
ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)    
ก. นําเสนอขอ้มลูผูป้ว่ย และอภปิรายปญัหาอยา่งมปีระสทิธภิาพ    
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะใหแ้กแ่พทย ์นกัศกึษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์    
ค. สือ่สารใหข้อ้มลูแกญ่าตแิละผูป้ว่ยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมปีระสทิธภิาพโดยมเีมตตา เคารพการตดัสนิใจและศกัดิศ์รขีอง

ความเป็นมนุษย ์    
ง. มมีนุษยสมัพนัธด์ ีทาํงานกบัผูร้ว่มงานทุกระดบัอยา่งมปีระสทิธภิาพ    
จ. เป็นทีป่รกึษาและใหค้าํแนะนําแกแ่พทยแ์ละบุคลากรอืน่ โดยเฉพาะทางอายรศุาสตร ์    
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    
ก. มคีุณธรรม จรยิธรรม และเจตคตอินัดตี่อผูป้ว่ย ญาต ิผูร้ว่มงาน เพือ่นรว่มวชิาชพี และชมุชน    
ข. มคีวามสนใจใฝรู่ ้และสามารถพฒันาไปสูค่วามเป็นผูเ้รยีนรูต้่อเนื่องตลอดชวีติ (Continuous Professional 

Development)    

ค. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย    
ง. คาํนึงถงึผลประโยชน์สว่นรวม    
การปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)    
ก. มคีวามรูเ้กีย่วกบัระบบสขุภาพและระบบยาของประเทศ    
ข. มคีวามรู ้และมสีว่นรว่มในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลรกัษาผูป้ว่ย    
ค. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งความปลอดภยัของผูป้ว่ย    
ง. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสทิธขิองผูป้ว่ย    
จ. ใชท้รพัยากรสขุภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรบัเปลีย่นการ

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

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

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

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

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

up 
6. Effectively communicate with consulting physicians and patients with 

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

Context Outpatient/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 

Experience: 

- Demonstrate experience coping with providing consultation to non-
medical specialties 10 cases/rotation  

- Completeness of consultation records: 1 record/week/rotation (ความ
สมบรูณ์ของเวชระเบยีนองิตามเกณฑข์องราชวทิยาลยัฯ) 

Assessment information - Direct observation 
- Information from colleagues (multisource feedback) 



หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาอายุรศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  33 

   
 

 

 

source to assess 
progress and ground for 
a summative 
entrustment decision 

- Medical records 
- Bed-side discussion 
 

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

- 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)  

 

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

 Yr 1 Yr 2 Yr 3 

การดแูลรกัษาผูป่้วย (Patient care)     

ก. มทีกัษะในการซกัประวตั ิตรวจรางกายผูป้ว่ย ทาํหตัถการ และการรวบรวมขอ้มลู    

ข. วนิิจฉยั บาํบดัรกัษาภาวะผดิปกตทิางอายรุศาสตรท์ีพ่บโดยทัว่ไปในประเทศไทยได ้    

ค. บนัทกึรายงานผูป้ว่ยไดอ้ยา่งสมบรูณ์และสมํ่าเสมอ    

ง. ป้องกนัโรคและสรา้งเสรมิสขุภาพ    

ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสงัคม
รอบด้าน (Medical knowledge and skills) 

   

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานของรา่งกายและจติใจ    

ข. มคีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพีและเชีย่วชาญในสาขาอายรุศาสตร ์    

การเรียนรู้จากการปฏิบติั (Practice-based learning)    

ก. มคีวามคดิสรา้งสรรคต์ามหลกัวทิยาศาสตรใ์นการสรา้งความรูใ้หม ่และพฒันาระบบ
บรกิารสขุภาพ 

   

ข. ดาํเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุได ้    

ค. การใชย้าอยา่งสมเหตุผล    

ง. เรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏบิตั ิ    

ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)    
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 Yr 1 Yr 2 Yr 3 

ก. นําเสนอขอ้มลูผูป้ว่ย และอภปิรายปญัหาอยา่งมปีระสทิธภิาพ    

ข. ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศกึษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์    

ค. สือ่สารใหข้อ้มลูแก่ญาตแิละผูป้ว่ยไดอ้ยา่งถกูตอ้งและมปีระสทิธภิาพโดยมเีมตตา 
เคารพการตดัสนิใจและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์

   

ง. มมีนุษยสมัพนัธด์ ีทาํงานกบัผูร้ว่มงานทุกระดบัอยา่งมปีระสทิธภิาพ    

จ. เป็นทีป่รกึษาและใหค้าํแนะนําแก่แพทยแ์ละบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุ
ศาสตร ์

   

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    

ก. มคีุณธรรม จรยิธรรม และเจตคตอินัดต่ีอผูป้ว่ย ญาต ิผูร้ว่มงาน เพือ่นรว่มวชิาชพี 
และชุมชน 

   

ข. มคีวามสนใจใฝรู่ ้และสามารถพฒันาไปสูค่วามเป็นผูเ้รยีนรูต่้อเน่ืองตลอดชวีติ 
(Continuous Professional Development) 

   

ค. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย    

ง. คาํนึงถงึผลประโยชน์สว่นรวม    

การปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)    

ก. มคีวามรูเ้กีย่วกบัระบบสขุภาพและระบบยาของประเทศ    

ข. มคีวามรู ้และมสีว่นรว่มในระบบพฒันาคุณภาพการดแูลรกัษาผูป้ว่ย    

ค. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งความปลอดภยัของผูป้ว่ย    

ง. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสทิธขิองผูป้ว่ย    

จ. ใชท้รพัยากรสขุภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และ
สามารถปรบัเปลีย่นการดแูลรกัษาผูป้ว่ยใหเ้ขา้กบับรบิทของการบรกิารสาธารณสขุ
ไดต้ามมาตรฐานวชิาชพี 

   

 

 

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 
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2. Active listening to the patients’ perception and concerns 
3. Supporting the patients and maintaining realistic hope 

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

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

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

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

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

receiving bad news 
Attitudes 

- Manners 
- Empathic 
- Optimistic 
- Telling the truth 
- Maintaining realistic hope 

Experience 
- Demonstrate experience coping with breaking bad news to patients 

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

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

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

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

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

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

 

Title of the EPA (7.2) Advanced care planning to patients with end-of-life incurable diseases 
Specifications 1. Initiating a conversation to the patients with end-of-life incurable 

diseases (with or without their relatives) to plan ahead the future 
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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 cases 
within 3 years of training 

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

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

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

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

 Yr 1 Yr 2 Yr 3 
การดแูลรกัษาผูป่้วย (Patient care)    
ก. มทีกัษะในการซกัประวตั ิตรวจรา่งกายผูป้ว่ย ทาํหตัถการ และการรวบรวมขอ้มลู    
ข. วนิิจฉยั บําบดัรกัษาภาวะผดิปกตทิางอายรุศาสตรท์ีพ่บโดยทัว่ไปในประเทศไทยได ้    
ค. บนัทกึรายงานผูป้ว่ยไดอ้ยา่งสมบูรณ์และสมํ่าเสมอ    
ง. ป้องกนัโรคและสรา้งเสรมิสขุภาพ    
ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสงัคม
รอบด้าน (Medical knowledge and skills) 

   

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานของรา่งกายและจติใจ    
ข. มคีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพีและเชีย่วชาญในสาขาอายรุศาสตร ์    
การเรียนรู้จากการปฏิบติั (Practice-based learning)    
ก. ดาํเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุได ้    
ข. การใชย้าและทรพัยากรอยา่งสมเหตุผล    
ค. เรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏบิตั ิ    
ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)    
ก. นําเสนอขอ้มลูผูป้ว่ย และอภปิรายปญัหาอยา่งมปีระสทิธภิาพ    
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะใหแ้กแ่พทย ์นกัศกึษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์    
ค. สือ่สารใหข้อ้มลูแกญ่าตแิละผูป้ว่ยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมปีระสทิธภิาพโดยมเีมตตา เคารพการตดัสนิใจและศกัดิศ์รขีอง

ความเป็นมนุษย ์    
ง. มมีนุษยสมัพนัธด์ ีทาํงานกบัผูร้ว่มงานทุกระดบัอยา่งมปีระสทิธภิาพ    
จ. เป็นทีป่รกึษาและใหค้าํแนะนําแกแ่พทยแ์ละบุคลากรอืน่ โดยเฉพาะทางอายรศุาสตร ์    
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    
ก. มคีุณธรรม จรยิธรรม และเจตคตอินัดตี่อผูป้ว่ย ญาต ิผูร้ว่มงาน เพือ่นรว่มวชิาชพี และชมุชน    
ข. มคีวามสนใจใฝรู่ ้และสามารถพฒันาไปสูค่วามเป็นผูเ้รยีนรูต้่อเนื่องตลอดชวีติ (Continuous Professional 

Development) 
   

ค. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย    
ง. คาํนึงถงึผลประโยชน์สว่นรวม    
การปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)    
ก. มคีวามรูเ้กีย่วกบัระบบสขุภาพและระบบยาของประเทศ    
ข. มคีวามรู ้และมสีว่นรว่มในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลรกัษาผูป้ว่ย    
ค. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งความปลอดภยัของผูป้ว่ย    
ง. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสทิธขิองผูป้ว่ย    
จ. ใชท้รพัยากรสขุภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรบัเปลีย่นการ

ดแูลรกัษาผูป้ว่ยใหเ้ขา้กบับรบิทของการบรกิารสาธารณสขุไดต้ามมาตรฐานวชิาชพี    
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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 

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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stage of training? 

Milestone EPA 8: Demonstrating lifelong personal learning activities 

 Yr 1 Yr 2 Yr 3 

การดแูลรกัษาผูป่้วย (Patient care)     

ก. มทีกัษะในการซกัประวตั ิตรวจรางกายผูป้ว่ย ทาํหตัถการ และการรวบรวมขอ้มลู    

ข. วนิิจฉยั บาํบดัรกัษาภาวะผดิปกตทิางอายรุศาสตรท์ีพ่บโดยทัว่ไปในประเทศไทยได ้    

ค. บนัทกึรายงานผูป้ว่ยไดอ้ยา่งสมบรูณ์และสมํ่าเสมอ    

ง. ป้องกนัโรคและสรา้งเสรมิสขุภาพ    

ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสงัคม
รอบด้าน (Medical knowledge and skills) 

   

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานของรา่งกายและจติใจ    

ข. มคีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพีและเชีย่วชาญในสาขาอายรุศาสตร ์    

การเรียนรู้จากการปฏิบติั (Practice-based learning)    

ก. มคีวามคดิสรา้งสรรคต์ามหลกัวทิยาศาสตรใ์นการสรา้งความรูใ้หม ่และพฒันาระบบ
บรกิารสขุภาพ 

   

ข. ดาํเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุได ้    

ค. การใชย้าอยา่งสมเหตุผล    

ง. เรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏบิตั ิ    

ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)    

ก. นําเสนอขอ้มลูผูป้ว่ย และอภปิรายปญัหาอยา่งมปีระสทิธภิาพ    

ข. ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศกึษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์    

ค. สือ่สารใหข้อ้มลูแก่ญาตแิละผูป้ว่ยไดอ้ยา่งถกูตอ้งและมปีระสทิธภิาพโดยมเีมตตา 
เคารพการตดัสนิใจและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์

   

ง. มมีนุษยสมัพนัธด์ ีทาํงานกบัผูร้ว่มงานทุกระดบัอยา่งมปีระสทิธภิาพ    

จ. เป็นทีป่รกึษาและใหค้าํแนะนําแก่แพทยแ์ละบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุ
ศาสตร ์
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 Yr 1 Yr 2 Yr 3 

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    

ก. มคีุณธรรม จรยิธรรม และเจตคตอินัดต่ีอผูป้ว่ย ญาต ิผูร้ว่มงาน เพือ่นรว่มวชิาชพี 
และชุมชน 

   

ข. มคีวามสนใจใฝรู่ ้และสามารถพฒันาไปสูค่วามเป็นผูเ้รยีนรูต่้อเน่ืองตลอดชวีติ 
(Continuous Professional Development) 

   

ค. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย    

ง. คาํนึงถงึผลประโยชน์สว่นรวม    

การปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)    

ก. มคีวามรูเ้กีย่วกบัระบบสขุภาพและระบบยาของประเทศ    

ข. มคีวามรู ้และมสีว่นรว่มในระบบพฒันาคุณภาพการดแูลรกัษาผูป้ว่ย    

ค. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งความปลอดภยัของผูป้ว่ย    

ง. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสทิธขิองผูป้ว่ย    

จ. ใชท้รพัยากรสขุภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และ
สามารถปรบัเปลีย่นการดแูลรกัษาผูป้ว่ยใหเ้ขา้กบับรบิทของการบรกิารสาธารณสขุ
ไดต้ามมาตรฐานวชิาชพี 

   

 

 

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

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

Knowledge: concepts of patient safety practice, common patient safety 
goals / hospital accreditation (HA) standards / rational drug use 
Skills: recognition of errors, root cause analysis (RCA) and PDSA cycle 
Attitude and behavior: professional communication with team members 
and managers (both verbal and written); appreciate the blameless 
environment  
Experience: 
- Demonstrate correct handwashing at least 5 times 
- Perform medical reconciliation at least 20 times 
- Incorporate with the hospital risk reports, RCA and PDSA at least 3 

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

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

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

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

- Unsupervised at the end of third year - level 4 (3 scenario) 

 

Milestones EPA 9: Practicing patient safety 

 Yr 1 Yr 2 Yr 3 
การดแูลรกัษาผูป่้วย (Patient care)    
ก. มทีกัษะในการซกัประวตั ิตรวจรางกายผูป้ว่ย ทาํหตัถการ และการรวบรวมขอ้มลู    
ข. วนิิจฉยั บําบดัรกัษาภาวะผดิปกตทิางอายรุศาสตรท์ีพ่บโดยทัว่ไปในประเทศไทยได ้    
ค. บนัทกึรายงานผูป้ว่ยไดอ้ยา่งสมบูรณ์และสมํ่าเสมอ    
ง. ป้องกนัโรคและสรา้งเสรมิสขุภาพ    
ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสงัคม
รอบด้าน (Medical knowledge and skills)    

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานของรา่งกายและจติใจ    
ข. มคีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพีและเชีย่วชาญในสาขาอายรุศาสตร ์    
การเรียนรู้จากการปฏิบติั (Practice-based learning)    
ก. ดาํเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุได ้    
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 Yr 1 Yr 2 Yr 3 
ข. การใชย้าและทรพัยากรอยา่งสมเหตุผล    
ค. เรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏบิตั ิ    
ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)    
ก. นําเสนอขอ้มลูผูป้ว่ย และอภปิรายปญัหาอยา่งมปีระสทิธภิาพ    
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะใหแ้กแ่พทย ์นกัศกึษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์    
ค. สือ่สารใหข้อ้มลูแกญ่าตแิละผูป้ว่ยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมปีระสทิธภิาพโดยมเีมตตา เคารพการตดัสนิใจและศกัดิศ์รขีอง

ความเป็นมนุษย ์    
ง. มมีนุษยสมัพนัธด์ ีทาํงานกบัผูร้ว่มงานทุกระดบัอยา่งมปีระสทิธภิาพ    
จ. เป็นทีป่รกึษาและใหค้าํแนะนําแกแ่พทยแ์ละบุคลากรอืน่ โดยเฉพาะทางอายรศุาสตร ์    
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    
ก. มคีุณธรรม จรยิธรรม และเจตคตอินัดตี่อผูป้ว่ย ญาต ิผูร้ว่มงาน เพือ่นรว่มวชิาชพี และชมุชน    
ข. มคีวามสนใจใฝรู่ ้และสามารถพฒันาไปสูค่วามเป็นผูเ้รยีนรูต้่อเนื่องตลอดชวีติ (Continuous Professional 

Development) 
   

ค. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย    
ง. คาํนึงถงึผลประโยชน์สว่นรวม    
การปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)    
ก. มคีวามรูเ้กีย่วกบัระบบสขุภาพและระบบยาของประเทศ    
ข. มคีวามรู ้และมสีว่นรว่มในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลรกัษาผูป้ว่ย    
ค. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งความปลอดภยัของผูป้ว่ย    
ง. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสทิธขิองผูป้ว่ย    
จ. ใชท้รพัยากรสขุภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรบัเปลีย่นการ

ดแูลรกัษาผูป้ว่ยใหเ้ขา้กบับรบิทของการบรกิารสาธารณสขุไดต้ามมาตรฐานวชิาชพี    

 

 

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

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

- Unsupervised at the end of third year – level 4 (2 different cases 
during chief ward rotations) 

Milestones EPA 10: Working with interprofessional health care teams 

 Yr 1 Yr 2 Yr 3 
การดแูลรกัษาผูป่้วย (Patient care)    
ก. มทีกัษะในการซกัประวตั ิตรวจรางกายผูป้ว่ย ทาํหตัถการ และการรวบรวมขอ้มลู    
ข. วนิิจฉยั บําบดัรกัษาภาวะผดิปกตทิางอายรุศาสตรท์ีพ่บพบโดยทัว่ไปในประเทศไทยได ้    
ค. บนัทกึรายงานผูป้ว่ยไดอ้ยา่งสมบูรณ์และสมํ่าเสมอ    
ง. ป้องกนัโรคและสรา้งเสรมิสขุภาพ    
ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสงัคม
รอบด้าน (Medical knowledge and skills) 

   

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานของรา่งกายและจติใจ    
ข. มคีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพีและเชีย่วชาญในสาขาอายรุศาสตร ์    
การเรียนรู้จากการปฏิบติั (Practice-based learning)    
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 Yr 1 Yr 2 Yr 3 
ก. ดาํเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุได ้    
ข. การใชย้าและทรพัยากรอยา่งสมเหตุผล    
ค. เรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏบิตั ิ    
ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)    
ก. นําเสนอขอ้มลูผูป้ว่ย และอภปิรายปญัหาอยา่งมปีระสทิธภิาพ    
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะใหแ้กแ่พทย ์นกัศกึษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์    
ค. สือ่สารใหข้อ้มลูแกญ่าตแิละผูป้ว่ยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมปีระสทิธภิาพโดยมเีมตตา เคารพการตดัสนิใจและศกัดิศ์รขีอง

ความเป็นมนุษย ์    
ง. มมีนุษยสมัพนัธด์ ีทาํงานกบัผูร้ว่มงานทุกระดบัอยา่งมปีระสทิธภิาพ    
จ. เป็นทีป่รกึษาและใหค้าํแนะนําแกแ่พทยแ์ละบุคลากรอืน่ โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์ ์    
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    
ก. มคีุณธรรม จรยิธรรม และเจตคตอินัดตี่อผูป้ว่ย ญาต ิผูร้ว่มงาน เพือ่นรว่มวชิาชพี และชมุชน    
ข. มคีวามสนใจใฝรู่ ้และสามารถพฒันาไปสูค่วามเป็นผูเ้รยีนรูต้่อเนื่องตลอดชวีติ (Continuous Professional 

Development) 
   

ค. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย    
ง. คาํนึงถงึผลประโยชน์สว่นรวม    
การปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)    
ก. มคีวามรูเ้กีย่วกบัระบบสขุภาพและระบบยาของประเทศ    
ข. มคีวามรู ้และมสีว่นรว่มในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลรกัษาผูป้ว่ย    
ค. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งความปลอดภยัของผูป้ว่ย    
ง. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสทิธขิองผูป้ว่ย    
จ. ใชท้รพัยากรสขุภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรบัเปลีย่นการ

ดแูลรกัษาผูป้ว่ยใหเ้ขา้กบับรบิทของการบรกิารสาธารณสขุไดต้ามมาตรฐานวชิาชพี    

 

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

 

3. ผลของ EPA 

3.1 การวดัและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม 
ใชว้ดัและประเมนิผลมติ ิin-training evaluation ดงัต่อไปน้ี 

มติทิี ่1 ประเมนิสมรรถนะโดยอาจารย ์(ดงัขอ้ 3.2) 
มติทิี ่2 การตรวจเวชระเบยีนผูป้ว่ยใน (ตาม EPA ขอ้ 2, 3, 4, 6) 
มติทิี ่3 การตรวจเวชระเบยีนผูป้ว่ยนอก (ตาม EPA ขอ้ 1, 5, 6) 

3.2 เกณฑป์ระเมินการเล่ือนชัน้ปี * 
3.2.1  เมือ่ผา่นการฝึกอบรม 12 เดอืน 

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 เมือ่ผา่นการฝึกอบรม 24 เดอืน 
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 เมือ่ผา่นการฝึกอบรม 36 เดอืน 
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) 

* แพทยป์ระจาํบา้นสามารถทาํ EPA ใหไ้ดส้งูกวา่เกณฑข์ัน้ตํ่าทีต่ ัง้ไวส้าํหรบัแต่ละระดบัของชัน้ปี ทัง้จาํนวนและ 
level และ เมือ่สิน้สดุการฝึกอบรม 36 เดอืน แพทยป์ระจาํบา้นทุกคนตอ้งแสดงใหเ้หน็วา่สามารถทาํ EPA ไดด้ว้ย
ตนเองดงัน้ี: 

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

 

ตารางท่ี 1  โรค/ภาวะทีส่าํคญัซึง่อายรุแพทยต์อ้งใหก้ารดแูลรกัษาไดด้ว้ยตนเอง* (ประเมนิโดย EPA) 

โรคหรอืภาวะ 

Setting 

OPD IPD 
Emerg
ency 

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    / /   
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โรคหรอืภาวะ 

Setting 

OPD IPD 
Emerg
ency 

Critical 
care 

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 / /     
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โรคหรอืภาวะ 

Setting 

OPD IPD 
Emerg
ency 

Critical 
care 

emesis 

Chronic congestive heart 
failure  

/       

Chronic constipation / /     

Chronic hepatitis /       

Chronic kidney disease  / / /   

Chronic obstructive 
pulmonary disease  

/ / / / 

Cirrhosis and its complications / / /   

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

/  /     

Crystal-induced arthritis / /      

Delirium   / /   

Dementia / Alzheimer’s 
diseases  

/ /     

Dengue infections / / /  / 

Dermatomyositis / Polymyosis / /     

Diabetes 
mellitus/DKA/hyperosmolar 
hyperglycemic state 

/ / / / 

Diabetic nephropathy /       
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โรคหรอืภาวะ 

Setting 

OPD IPD 
Emerg
ency 

Critical 
care 

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) 

  / / / 
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โรคหรอืภาวะ 

Setting 

OPD IPD 
Emerg
ency 

Critical 
care 

Glomerular diseases 
(Nephrotic syndrome, 
Nephritic syndrome) 

/ /     

Glucose-6-phosphate 
dehydrogenase (G6PD) 
deficiency anemias 

/ /     

Hepatitis acute/chronic / /     

Herpes infection /       

HIV infections /  /      

Hypercalcemia / / / / 

Hyperkalemia / / / / 

Hyperlipidemia / /     

Hypernatremia   / / / 

Hypertensive crisis   / /   

Hypocalcemia / / / / 

Hypoglycemia / / / / 

Hypokalemia  / / / / 

Hyponatremia    / / / 

Immune thrombocytopenia /  / /   

Impetigo cellulitis /       

Inflammatory / / /   
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โรคหรอืภาวะ 

Setting 

OPD IPD 
Emerg
ency 

Critical 
care 

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 / /     
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โรคหรอืภาวะ 

Setting 

OPD IPD 
Emerg
ency 

Critical 
care 

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 / / / / 
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โรคหรอืภาวะ 

Setting 

OPD IPD 
Emerg
ency 

Critical 
care 

Pyogenic arthritis  / / / / 

Reactive arthritis / /     

Rheumatic valvular diseases /       

Rheumatoid arthritis  / / /   

Rickettsial infections / / /   

Sepsis / / /   

Simple hypothyroidism / 
myxedema 

/ / / / 

Simple thyrotoxicosis / 
thyrotoxicosis crisis 

/ / / / 

Spinal cord compression / / /   

Stroke   / / / 

Subdural / subarachnoid 
hemorrhage 

/ / / / 

Superficial mycoses /       

SVC syndrome / /     

Systemic lupus erythematosus /       

Tension headache /       

Thalassemia  /       

Toxic venoms         

Transient cerebral ischemic / / /   
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โรคหรอืภาวะ 

Setting 

OPD IPD 
Emerg
ency 

Critical 
care 

attacks 

Tuberculosis and non-
tuberculous mycobacterial 
infection 

/ / / / 

Tumor lysis syndrome    / / / 

     

Urticaria /       

UTI / / / / 

Venous thromboembolism /  /  /   

Viral exanthem /       

Warts /       

* ขอ้มลูจากสมาคมวชิาชพี 
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ภาคผนวก 2  

เน้ือหาของการฝึกอบรม/หลกัสตูร 

ความรู้พืน้ฐานของอายรุศาสตร ์และระบบท่ีเก่ียวข้อง 

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 

ระบาดวทิยาคลนิิก 
- ประเมนิงานวจิยั 
- ความเชื่อถอืไดแ้ละจุดอ่อนของการศกึษาแบบ randomized controlled, case- control, cohort 

study, cross-sectional, case series, systematic review และ meta-analysis 
- วเิคราะหข์อ้มลูและความเชื่อถอืไดข้องขอ้มลูทีไ่ดม้าจากการรวบรวม เชน่ review article, original 

article 
- สามารถใชห้รอืแปลขอ้มลูทางสถติไิดถ้กูตอ้ง เชน่ p-value, number needed to treat, relative risk, 

odds ratio, 95% confidence interval เป็นตน้ 
- ใชข้อ้มลูเพือ่สนบัสนุนการวนิิจฉยั เชน่ sensitivity, specificity ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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- potential bias ของการวดัคา่หรอืแปลคา่ sensitivity และ specificity 
เภสชัวทิยาคลนิิก 

- ความรูท้างดา้น pharmacokinetics และ pharmacodynamics ของยา และนํามาประยกุตก์บัการ
ตดิตามระดบัยาและการปรบัยา 

- หลกัการใชย้า ไดแ้ก่ จุดประสงค ์ทางเลอืก การประเมนิผล 
- ประเมนิผลขา้งเคยีงจากการใชย้า การแพย้า 
- drug interaction 
- ประเมนิความแตกต่างของ metabolism ของยาในผูป้ว่ยแต่ละประเภท 
- ปรบัเปลีย่นขนาดยาตามภาวะเสีย่งต่างๆ เชน่ โรคตบั โรคไต  สงูอาย ุตัง้ครรภ ์และใหน้มบุตร 

โรคหรือภาวะทางอายรุศาสตรท่ี์สาํคญั 

โรคทีส่าํคญัทางอายรุศาสตร ์ทีอ่ายรุแพทยต์อ้งวนิิจฉยัและรกัษาไดไ้มว่า่โรคจะอยูใ่นระดบัใดกต็าม โดยแบง่ตามวธิจีดัการ
เรยีนรูด้งัน้ี 

ระดบั 1 โรคหรอืภาวะทีพ่บบอ่ย และมคีวามสาํคญัซึง่แพทยป์ระจาํบา้นสามารถเรยีนรูไ้ดจ้ากผูป้ว่ยโดยตรง 

ระดบั 2 โรคหรอืภาวะทีพ่บน้อยกวา่ระดบั 1 และมคีวามสาํคญัซึง่แพทยป์ระจาํบา้นสามารถ  เรยีนรูจ้ากผูป้ว่ยแต่ไมไ่ด้
ดแูลผูป้ว่ยโดยตรง เชน่ การรว่มดแูลในหอผูป้ว่ย( ward round)ดว้ยกนั เป็นตน้  

ระดบั 3 โรคทีพ่บน้อยแต่มคีวามสาํคญั ซึง่แพทยป์ระจาํบา้นสามารถเรยีนรูโ้ดยการศกึษาดว้ยตนเอง หรอืฟงั
บรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัใหม้กีารเรยีนรูโ้รคในกลุ่มน้ีอยา่งพอเพยีง  

โรคหรอืภาวะ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 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 
 

-Melioidosis (A24.-) - Leptospirosis (A27.-)
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โรคหรอืภาวะ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

zoonotic 
bacterial 
diseases 

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) 

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  
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โรคหรอืภาวะ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

(A90.-, A91.-) 

11. Viral 
infections 
characterized 
by skin and 
mucous 
membrane 
lesion 

- Herpes simplex 
infection 
(B00.-ยกเวน้ 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.- ยกเวน้ 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.-
) 
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โรคหรอืภาวะ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

- Chromoblastomycosi
s and Phaeomycotic 
abscess (B43.-) 

- Mucormycosis 
(B46.-) 

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

16. Protozoal 
disease 

 
- Malaria (B50.- ถงึ 
B54.-) 

- Toxoplasmosis 
(B58.-) 

- Pneumocystosis 
(B59.-) 

17. Helminthia
sis 

- Strongyloidiasis 
(B78.-) 

- Schistosomiasis  
(B65.-) 

- Other fluke infection 
(B66.-) 

- Taeniasis  (B68.-) 
- Cysticerosis  (B69.-)
- Filiariasis (B74.-) 
- Trichenellosis  
(B75.-) 

- Hook worm disease 
(B76.-) 

- Ascariasis (B77.-) 
- Other intestinal 
helminthiases (B81.-
) 

- Visceral larva 
migrans (83.0) 

- Gnathostomiasis 
(83.1) 

- Angiostrongyliasis 
(B83.2) 

18. Pediculosi
s 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 

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

- Malignant neoplasm 
of esophagus 
(C15.-) 

-Malignant neoplasm 

- Kaposi’s sarcoma 
(C46.-) 

- Malignant neoplasm 
of testis (C62.-) 
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โรคหรอืภาวะ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

of colon and rectum 
(C18.- ถงึ 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.- ถงึ 
C56.-) 

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

- Malignant neoplasm 
of thyroid gland 
(C73.-) 

of skin  
(C43.- - C44.-) 

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)  
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โรคหรอืภาวะ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

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 related 
tissue 

- Myelodysplastic 
syndrome (D46.-) 

- Polycythemia vera 
(D45.-)  

- Histiocytic and mast 
cell tumor (D47.0) 

- Chronic 
myeloproliferative 
disease (D47.1) 

- Monoclonal 
gammopathy of 
undetermined 
significant (D47.2) 

- Essential 
thrombocythemia 
(D47.3) 

- Myelofibrosis 
(D47.4) 

- Hypereosinophilic 
syndrome (D47.5) 

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

- Thalassemia and 
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. Coagulatio
n defect 

- Disseminated 
intravascular 

- Hereditary factor 
deficiency  (D66.-, 
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โรคหรอืภาวะ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

coagulation (D65.-)  D67.-, D68.0-2) 
- Hemorrhagic 
disorder due to 
circulating 
anticoagulants 
(D68.3) 

- Acquired 
coagulation factor 
deficiency (D68.4) 

25. Thrombop
hilia 

- 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) 
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- Histiocytosis 
syndrome (D76.-) 

31. Immunode
ficiency 

 
- 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. Hypothyro
idism 

- Hypothyroidism 
(E03.-) 

- Myxedema coma 
(E03.5) 

35. Nontoxic 
goiter 

- Euthyroid goiter (E04 
ยกเวน้ E04.1) 

- Nontoxic single 
thyroid nodule 
(E04.1) 

36. Thyrotoxic
osis 

- Thyrotoxic with 
diffuse goiter (E05.0)

- Thyrotoxicosis with 
toxic multinodular 
goiter (E05.2)  

- Thyrotoxicosis with 
single thyroid 
nodule (E05.1) 

- Thyrotoxicosis 
factitia (E05.4) 

- Thyroid crisis 
(E05.5) 

37. Thyroiditis
s  

- 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 
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(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. Hypoglyce
mia 

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

- Nondiabetic 
hypoglycemic coma 
(E15.-) 

41. Hypoparat
hyroidism 

- Hypoparathyroidism 
(E20.-) 

42. Hyperparat
hyroidism 

- Hyperparathyroidis
m (E21.-) 

43.  
Hyperfunction 
of  pituitary 
gland 

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

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

44. Hypofuncti
on of pituitary 
gland 

 
- Hypopituitarism 
(E23.0) 

- Diabetes insipidus 
(E23.2) 

45. Cushing’s 
Syndrome 

- Cushing’s syndrome 
(E24.-) 

46. Adrenogen
ital disorders 

- Adrenogenital 
syndrome (E25.-) 

47. Hyperaldo
ster onism 

- Hyperaldosteronism 
(E26.-) 

48. Adrenal 
insufficiency 

- Adrenocortical 
insufficiency  (E27.1 
- E27.4) 

- Addisonian crisis 
(E27.2) 

49. Adrenome
dullar 
hyperfunction 

- Pheochromocytoma 
(E27.5) 

50. Ovarian 
dysfunction 

- Polycystic ovarian 
syndrome (E28.2) 

- Primary ovarian 
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failure (E28.3) 

51. Testicular 
dysfunction 

 
- Testicular 
hypogonadism 
(E29.-) 

- Delayed puberty 
(E30.0) 

52. Polygland
ular 
dysfunction 

 
- Autoimmune 
polyglandular failure 
(E31.0) 

53. Other 
endocrine 
disorders 

- Carcinoid syndrome 
(E34.0) 

- Short stature 
(E34.3) 

- Androgen resistance 
syndrome (E34.5) 

54. Malnutriti
on 

- 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.-) 

- Dietary zinc 
deficiency (E60.-) 

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

55. Obesity -Obesity (E66.-) 

56. Hypervita
minosis 

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

57. Lactose 
intolerance 

 
- Lactase deficiency 
(E73.-) 
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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) 

- Hyperchylomicrone
mia (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 ถงึ E80.6) 

62. Disorders 
of mineral 
metabolism 

- Hypomagnesemia 
(E83.4) 

- Hypercalcemia 
(E83.5) 

- Hemochromatosis 
(E83.1)  

- Wilson’s disease 
(E83.0) 

63. Amyloidosi
s 

 
- 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. Postproce
doral 
endocrine 
disorders 

- Postprocedural 
hypothyroidism 
(E89.0) 

- Other 
postprocedural 
endocrine disorder 
(E89.1-9) 
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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.-ถงึ 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. Schizophre
nia and 
delusional 
disorders 

 - Schizophrenia 
(F20.-) 

- Acute and transient 
psychotic disorder 
(F23.-) 

71. Mood 
(affective) 
disorders 

 - Depressive episode 
(F32.-) 

- Bipolar affective 
disorders  (F31.-) 

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

72. Neurotic, 
stress-related 
and 
somatoform 
disorders 

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

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

- Dissociative 
(conversion) 
disorders (F44.-) 

- Somatoform 
disorders (F45.-) 

73. Behavioral 
syndromes 
associated 

  - Eating disorder 
(F50.-) 

-Nonorganic sleep 
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with 
physiological 
disturbances 
and physical 
factors 

disorders (F51.-) 
- Mental retardation 
(F70.- ถงึ F79.-) 

74. Inflammat
ory 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. Extrapyra
midal 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. Demyelina
ting diseases 

- Multiple sclerosis 
(G35.-) 

- Other 
demyelinating 

- Other acute 
disseminated 
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of the central 
nervous 
system 

diseases of central 
nervous system 
(G37.-) 

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. Polyneuro
pathies 

- Other 
polyneuropathies 
(G62.-) 

- Inflammatory 
polyneuropathies 
(G61.-) 

- Polyneuropathies in 
diseases classified 
elsewhere (G63.-) 

- Hereditary and 
idiopathic 
neuropathies (G60.-
) 

82. Diseases 
of myoneural 
disorders 

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

 - Primary disorders of 
muscles (G71.-) 

- Other myopathies 
(G72.-) 

- Disorders of 
myoneural junction 
and muscle in 
diseases classified 



หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาอายุรศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  70 

   
 

 

 

โรคหรอืภาวะ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

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)* 
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- 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. Hypertensi
ve diseases 

- Essential 
hypertension (I10.-) 

- Hypertension 
secondary to other 

- Hypertensive heart 
and renal disease 
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- Hypertensive heart 
disease (I11.-) 

- Hypertensive renal 
disease (I12.-) 

- Secondary 
hypertension (I15.9) 

renal disorders 
(I15.1) 

(I13.-) 
- Renovascular 
hypertension (I15.0)

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)
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95. Myocarditi
s/cardiomyop
athy 

- 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. Paroxysma
l 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. Cerebrova
scular 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.- ถงึ 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, 

- Aortic aneurysm and 
dissection (I71.-) 

- Atherosclerosis of 
renal artery (I70.1)

- Atherosclerosis of 
carotid arteries 
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arterioles 
and 
capillaries 

- Atherosclerosis of 
arteries of 
extremities (I70.2) 

(I70.3) 
- Raynaud’s syndrome 
(I73.0) 

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

- Embolism and 
thrombosis of lower 
extremities (I74.3) 

101. Venous 
thrombosis 

- Deep vein 
thrombosis (I80.-) 

- Portal vein 
thrombosis (I81.-) 

- Budd-Chiari 
syndrome (I82.0) 

102. Diseases 
of veins 

 - Oesophageal 
varices (I85.-) 

- Gastric varices 
(I86.4) 

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

- Superior vena cava 
obstruction (I87.1) 

- Internal 
hemorrhoids with 
bleeding (I84.1) 

- External 
hemorrhoids with 
bleeding (I84.4) 

103. Disease of 
lymphatic 

  - Lymphedema 
(I89.0) 

104. Hypotensi
on 

  - 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 

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

- Influenza due to 
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Pseudomonas 
(J15.1) 

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

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 - Aspiration  - Pneumoconiosis 
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diseases due 
to external 
agents 

pneumonia (J69.0) (J60.- -J65.-)  
- Airway disease due 
to specific organic 
dust (J66.-) 

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

- Respiratory 
conditions due to 
inhalation of 
chemical, gases, 
fumes and vapours 
(J68.-) 

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

- Radiation 
pneumonitis (J70.0) 

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

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

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

112. Other 
respiratory 
diseases 
principally 
affecting the 
interstitium 

 - Adult respiratory 
distress syndrome 
(J80.-) 

- Interstitial 
pneumonia (J84.9) 

 

- Non cardiogenic 
pulmonary edema 
(J81.-) 

- Pulmonary 
eosinophilia (J82.-) 

- Alveolar proteinosis 
(J84.0) 

- Idiopathic 
pulmonary fibrosis 
(J84.1) 

113. Suppurativ
e and 
necrotic 
conditions  of 
lower 
respiratory 
tract 

 - Pyothorax (J86.-) - Lung abscess (J85-
1, J85.2) 
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114. Other 
diseases of 
pleura 

- Pleural effusion 
(J90.-) 

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

- Other spontaneous 
pneumothorax  
(J93.- ยกเวน้ 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) 
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- 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.-) 

119. Noninfecti
ve 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) 
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- 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 - Cutaneous abscess,  - Staphylococcal 
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of the skin 
and 
subcutaneou
s tissue 

furuncle and 
carbuncle (L02.-)  

- Cellulitis (L03.-) 

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) 

- Dyshidrosis (L30.1) 
- Cutaneous 
autosensitization 
(L30.2) 

- Infective dermatitis 
(L30.3) 

- Erythema intertrigo 
(L30.4) 

- Pityriasis alba 
(L30.5) 

128. Papulosqu
amous 
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 

- Urticaria (L50.0) - Steven-Johnson 
syndrome (L51.1) 

- Nonbullous 
erythema 
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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 
subcutaneou
s tissue 

  - Sunburn (L55.-) 
- Skin changes due to 
ultraviolet radiation  
(L56. ถงึ 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 
subcutaneou
s 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. Inflammat
ory 

- Rheumatoid arthritis 
(M05.- ถงึ M06.) 

- Pseudogout 
(M11.8) 

- Palindromic 
rheumatism (M12.3)
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polyarthropa
thies (M10.-) 

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

- Monoarthritis 
(M13.1) 

 

135. Arthrosis - Osteoarthritis (M15.- 
ถงึ 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) 

- 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. Spondopat
hies 

 - 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 

- Radiculopathy 
(M54.1) 
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disorder with 
radiculopathy 
(M50.1) 

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

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

140. Disorders 
of muscle 

- Myositis, unspecified 
(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. Glomerula
r 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 



หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาอายุรศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  84 

   
 

 

 

โรคหรอืภาวะ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

(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.- ยกเวน้ 
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*) 

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

- Chronic kidney 
disease stage 5 
(N18.5) 

146. Urolithiasi
s 

- 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 
hyperparathyroidis
m 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. Noninflam
matory 
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 
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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 
predominantl
y related to 
pregnancy 

- Diabetes mellitus 
arising in pregnancy 
(O24.4) 

- Infection of kidney 
in pregnancy 
(O23.0) 

- Infection of bladder 
in pregnancy 
(O23.1) 

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

- Deep vein 
thrombosis in 
pregnancy (O22.3) 

- Cerebral venous 
thrombosis in 
pregnancy (O22.5) 

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

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

- Malnutrition in 
pregnancy (O25.-) 

- Herpes genitalis 
(O26.4) 

- Liver disorders in 
pregnancy, 
childbirth and the 
puerperium (O26.6)

155. Complicati
ons of labour 
and delivery 

  - Intrapartum 
hemorrhage with 
coagulating defect 
(O67.0) 

- Postpartum 
coagulation defects 
(O72.3) 

156. Complicati
on 
predominant
y related to 
the 
purperium 

 - Obstetric embolism 
(088.-) 

- Urinary tract 
infection following 
delivery (O86.2) 

- Venous complication 
in the puerperium 
(O87.-) 
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- 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 
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pregnancy childhood 
and the puerperium 
(O99.7) 

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

158. Congenital 
malformation
s 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 
malformation
s of the 
digestive 
system 

  - Choledochal cyst 
(Q44.4) 

- Congenital cystic 
disease of liver 
(Q44.6) 

160. Congenital 
malformation
s of the 
urinary 
system 

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

 

161. Other 
congenital 
malformation
s 

  - Neurofibromatosis 
(Q55.0) 

- Tuberous sclerosis 
(Q85.1) 

- Peutz-Jegher’s 
syndrome (Q85.80) 

- Marfan’s syndrome 
(Q87.4) 

- Thyroglossal duct 
cyst (Q89.21) 

162. Chromoso
mal 
abnormalitie
s 

  - Down’s syndrome 
(Q90.-) 

- Turner’s syndrome 
(Q96.-) 

- Klinefelter’s 
syndrome (Q98.-) 
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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 
subcutaneou
s 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) 

- Drug-induced fever 
(R50.2) 

- Systemic 
inflammatory 
response syndrome 
(R65.-) 

- Abnormal glucose 
tolerance test 
(R73.0) 

- Hypoalbuminemia 
(R77.0) 
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- Abnormal weight 
loss (R63.4) 

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.- 
ถงึ 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 
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(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) 

- 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 
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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.-
ถงึ 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 
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current (T75.4) 
- Anaphylactic shock 
due to adverse food 
reaction (T78.0) 

- Anaphylactic shock, 
unspecified (T78.2) 

- Angioneurotic 
oedema (T78.3) 

173. Certain 
early 
complication
s of trauma 

 - Post-traumatic 
wound infection 
(T79.3) 

 

174. Complicati
ons of 
surgical and 
medical care 

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

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

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

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

- Infection and 
inflammatory 
reaction due to 
other internal 
prosthetic device 
implants and grafts 
(eg intraperitoneal 
dialysis 
catheter)(T85.7)(Y7
3.1) 

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

- ABO incompatibility 
reaction (T80.3) 

- Rh incompatibility 
(T80.4) 

- Anaphylactic shock 
due to serum 
(T80.5) 

- Serum sickness 
(J80.6) 

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

- Mechanical 
complication of 
cardiac 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, 
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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 
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failure and rejection 
(T86.4) (Y83.0) 

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

175. Provisiona
l 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.-) 

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

- Contact with 
venomous marine 



หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาอายุรศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  96 

   
 

 

 

โรคหรอืภาวะ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

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. Intentiona
l 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.-) 
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- 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 ถงึ Y43.3) 

- Anticoagulants 
(Y44.2) 

- Diuretics (Y54.0-
Y54.5) 

- Systemic 
antibiotics, anti-
infective and 
antiparasitics (Y40.-
ถงึ 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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- Agents affecting uric 
acid metabolism 
(Y54.8) 

181. Suppleme
ntary 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 
communicabl
e 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 

- Radiotherapy session 
(Z51.0) 

- Chemotherapy 
session for neoplasm 
(Z51.1) 

- Palliative care 

 - Attention to 
tracheostomy 
(Z43.0) 

- Attention to 
gastrostomy (Z43.1)

- Blood (including 
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and health 
care 

(Z51.5) stem cell) donor 
(Z52.0) 

- Bone marrow donor 
(Z52.3) 

185. Persons 
encountering 
health 
services in 
other 
circumstance
s 

 - 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. Perioperat
ive medicine 

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

- Prevention and 
management of 
postoperative 
complication 

  

ทกัษะ หตัถการ และ/หรือแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการเพ่ือวินิจฉัย และรกัษาโรคอายรุศาสตร ์

แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งรูข้อ้บง่ชี ้ประโยชน์ และโทษของการทาํหตัถการต่างๆ  หตัถการแบง่เป็น 3 ประเภท 
คอื  

1. manual procedure    

2. การสัง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร   

3. ประเมนิและดแูลรกัษาโรคต่างๆ   

ในการทาํ manual procedure นัน้ ในบางหตัถการจาํเป็นตอ้งตามดว้ยการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร 

หตัถการแต่ละประเภทแบง่เป็น 3 ระดบั ตามทีส่ถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรยีนรู ้ดงัน้ี 
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1. หตัถการ ประเภท manual procedure  
กลุ่มท่ี 1 ก.  หตัถการทีแ่พทยป์ระจาํบา้นตอ้งสามารถทาํได ้โดยไมต่อ้งมผีูก้าํกบัดแูล และสามารถสอน

นิสตินกัศกึษาแพทยใ์หท้าํหตัถการดงักลา่วได ้

- 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) 

กลุ่มท่ี 1 ข.  หตัถการทีแ่พทยป์ระจาํบา้นตอ้งทาํไดภ้ายใตก้ารกาํกบัดแูล จนกระทัง่มคีวามมัน่ใจและ
สามารถสอนนิสตินกัศกึษาแพทยห์รอืแพทยป์ระจาํบา้นใหท้าํหตัถการนัน้ไดด้ว้ย 

- 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) 

กลุ่มท่ี 2 หตัถการทีแ่พทยป์ระจาํบา้นควรมปีระสบการณ์ไดท้าํดว้ยตนเอง หรอือยา่งน้อยช่วยทาํ 

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

- 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. การตรวจทางห้องปฏิบติัการ 
ระดบัท่ี 1 สามารถ ตรวจ และแปลผลได้ด้วยตนเอง 

- AFB and modified AFB stain for microscope examination eg. sputum, pus 
- Bone marrow aspiration interpretation  
- Electrocardiography   
- Fresh specimen for cell count from body fluid eg. CSF, pleural fluid, ascitic 

fluid, synovial fluid  
- Fresh specimen for microscopic examination of skin, sputum, body fluid 
- Gram stain specimen for microscopic examination eg. sputum, pus 
- Peripheral blood smear  
- Stool examination for parasite and occult blood  
- Urinalysis 

ระดบัท่ี 2  สามารถส่งตรวจ แปลผลได้ด้วยตนเอง 

:: รงัสีวินิจฉัย 

Acute abdomen series  

Bone and joint radiography 

Chest X-ray 
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Plain KUB 

Skull X-ray 

Ultrasound of the abdomen 

CT brain, abdomen, thorax 

MRI brain 

GI contrast radiography 

Thyroid uptake and scan 

:: โลหิตวิทยา 

Clotting time 

Complete blood count 

Coombs’ test 

Cold agglutinin 

Glucose-6-phosphate dehydrogenase   

Hemoglobin analysis 

Iron studies (Serum iron, TIBC, ferritin)  

Osmotic fragility test 

Screening coagulogram 

Protein electrophoresis 

Vitamin B12 level, and folic acid level 

:: ฮอรโ์มน 

Adrenal function test 

Parathyroid hormone 

Pituitary function test 

Thyroid function test 
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Urinary metanephrine/nor metanephrine, VMA, catecholamine 

Water deprivation test 

Reproductive hormones 

:: จลุชีววิทยา 

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 

:: อิมมโูนวิทยา 

Antinuclear antibody profile 

Antiphospholipid antibody 

Complement level 

Rheumatoid factor 

Anti CCP 

Serological test for glomerulonephritis 

Serological test for infectious disease 

CD4 

:: ระบบการหายใจ 

Arterial blood gas 

Pulmonary function test 

:: พิษวิทยา 

Therapeutic drug monitoring  

Toxic substance level 
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:: อืน่ๆ 

Hb A1C , Fructosamine 

BUN, creatinine, eGFR ,Uric acid, Electrolyte, Magnesium 

Calcium, Phosphate, Alkaline phosphatase 

ESR, CRP 

Fasting and postprandial plasma glucose 

Fractional excretion of sodium and other electrolyte 

Oral Glucose tolerant test (OGTT) 

Lipid profiles 

Liver function test 

Microalbuminuria 

Serum ketone 

Serum muscle enzymes 

Serum และ urine osmolality 

Transtubular Potassium Gradient (TTKG) 

Tumor marker  

Urinary protein/creatinine 

Amylase/lipase enzymes 

Serum cardiac markers 

Serum lactate 

Body fluid analysis 

ระดบัท่ี 3 สามารถส่งตรวจ และนําผลไปประยกุตใ์ช้ได้ 

:: รงัสีวินิจฉัย 

Bone densitometry 
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Bone scan 

Carotid angiography  

Carotid doppler ultrasound  

IVP 

MRA brain 

MRI spinal cord 

Myelography 

Myocardial Thallium scan 

Pulmonary angiography  

Renal angiography and venography  

Renal scan   

Retrograde pyelogram 

Single photon emission computed tomography( SPECT)  

Transcranial carotid ultrasound 

Ventilation/ Perfusion lung scan 

PET / CT scan 

Voiding cystourethrography 

:: พยาธิวิทยา 

Pathology and cytology of tissue biopsy 

:: ทางเดินอาหาร 

24-hour esophageal pH monitoring  

Esophageal manometry 

:: อิมมโูนวิทยา 

Autoantibody identification  
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Delayed type hypersensitivity 

:: ระบบการหายใจ 

Sleep study 

:: ประสาทวิทยา 

EEG 

EMG and NCV 

Evoked potential 

:: โลหิตวิทยา 

Flow cytometry 

HLA typing 

Platelet function test 

Serum erythropoietin 

Urine hemosiderin 

Thrombophilia test 

:: เวชพนัธศุาสตร ์

Chromosome study/ Karyotyping 

DNA/ Gene mutation testing  

:: อืน่ๆ 

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. การประเมินหรือดแูลรกัษา   
กลุ่มท่ี 1 การประเมินหรือดแูลรกัษาผูป่้วยท่ีแพทยป์ระจาํบ้านทาํด้วยตนเอง 

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

ถ่ายทอดโรคมากน้อยเพยีงใด 
- Risk management skill เชน่ disclosure of medical error 
- การดแูลรกัษาผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัเคมบีาํบดั 
- Mechanical ventilator 

กลุ่มท่ี 2 การประเมินและดแูลรกัษาท่ีมีแพทยป์ระจาํบ้านควรมีโอกาสได้ทาํด้วยตนเองหรือ

ช่วยทาํ 

- Hemodialysis 
- Peritoneal dialysis   

กลุ่มท่ี 3 การประเมินและดแูลรกัษาท่ีแพทยป์ระจาํบ้านควรมีประสบการณ์ช่วยทาํ หรือเคย

เหน็ 

- Bone marrow/Stem cell transplantation 
- Renal transplantation  
- Plasmapheresis  

ความรู้ทางด้านบรูณาการ 

1. Interpersonal and communication skills 
1) การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งแพทยแ์ละผูป้ว่ย 
2) การดแูลผูป้ว่ยและญาตใินวาระใกลเ้สยีชวีติ 
3) การบอกขา่วรา้ย 
4) ปจัจยัทีส่ง่เสรมิความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งแพทยแ์ละผูป้ว่ย  
5) สามารถบรหิารจดัการ difficult patient ได ้
6) เขา้ใจพืน้ฐานความเชื่อทางสขุภาพทีต่่างกนั 
7) การสือ่สารกบัผูป้ว่ย ญาต ิและผูร้ว่มงาน 
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8) การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งแพทยแ์ละผูร้ว่มงาน 
2. Professionalism 

1) Patient-centered care 
(1) การยดึถอืประโยชน์ของผูป้ว่ยเป็นหลกั 
(2) การรกัษาความน่าเชื่อ ถอืแก่ผูป้ว่ย สงัคม 

- การรกัษามาตรฐานการดแูลรกัษาผูป้ว่ยใหด้ทีีส่ดุ 
- การใหเ้กยีรตแิละยอมรบัเพือ่นรว่มวชิาชพี เพือ่นรว่มงาน ผูป้ว่ย และญาต ิ
- ความสามารถปรบัตนเองใหเ้ขา้กบัสภาวะหรอืเหตุการณ์ทีไ่มค่าดคดิไวก้่อน 

2) พฤตินิสยั 
(1) ความรบัผดิชอบ และความตรงตอ่เวลา 
(2) การแต่งกายใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 

 -การยดึถอืประโยชน์ของผูป้ว่ยเป็นหลกั 

 -การรกัษาความน่าเชื่อถอืแก่ผูป้ว่ย สงัคม 

 -การรกัษามาตรฐานการดแูลรกัษาผูป้ว่ยใหด้ทีีส่ดุ 

-การใหเ้กยีรตแิละยอมรบัเพือ่นรว่มวชิาชพี เพื่อนรว่มงาน ผูป้ว่ย และญาต ิ

 -ความสามารถปรบัตนเองใหเ้ขา้กบัสภาวะหรอืเหตุการณ์ทีไ่มค่าดคดิไวก้่อน 

 -ความรบัผดิชอบ และความตรงต่อเวลา 

 -การแต่งกายใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 

3) Medical Ethics 
(1) การหลกีเลีย่งการรบัผลประโยชน์สว่นตวั รวมถงึการรบัของจากบรษิทัผลติภณัฑท์าง

การแพทย ์
(2) การนบัถอืใหเ้กยีรตแิละสทิธ ิรวมทัง้ความเหน็ของผูป้ว่ย  ในกรณีผูป้ว่ยไมเ่หน็ดว้ยกบัการ

รกัษาหรอืปฏเิสธการรกัษา  กรณีญาตแิละผูป้ว่ยรอ้งขอตามสทิธผิูป้ว่ย 
(3) การขอความยนิยอมจากผูป้ว่ยในการดแูลรกัษาและหตัถการ 
(4) ในกรณีทีผู่ป้ว่ยตดัสนิใจไมไ่ดต้อ้งสามารถเลอืกผูต้ดัสนิใจแทนผูป้ว่ยได ้
(5) การปฏบิตัใินกรณีทีผู่ป้ว่ยรอ้งขอการรกัษาทีไ่มม่ปีระโยชน์หรอืมอีนัตราย 
(6) การรกัษาความลบัและการเปิดเผยขอ้มลูผูป้ว่ย 
(7) การประเมนิขดีความสามารถ และยอมรบัขอ้ผดิพลาดของตนเอง 

4) Continue professional development 
(1) การกาํหนดความตอ้งการในการเรยีนรูข้องตนเอง 
(2) การคน้ควา้ความรู ้และประเมนิความน่าเชื่อถอืไดด้ว้ยตนเอง 
(3) การประยกุตค์วามรูท้ีค่น้ควา้กบัปญัหาของผูป้ว่ยไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(4) การวเิคราะหแ์ละวจิารณ์บทความทางวชิาการ 
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(5) การเขา้รว่มกจิกรรมวชิาการอยา่งสมํ่าเสมอ 
(6) การใช ้ electronic databases และการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการเรยีนรู ้
(7) การถ่ายทอดความรูแ้ก่แพทย ์บุคลากรทางการแพทย ์นิสติ นกัศกึษา ผูป้ว่ยและญาต ิ

3. System-based practice 
1) ระบบสขุภาพและการพฒันาสาธารณสขุของชาต ิ
2) ระบบประกนัสขุภาพ เชน่ ระบบประกนัสขุภาพถว้นหน้า ระบบประกนัสงัคม ระบบสวสัดกิารการ

รกัษาพยาบาลของขา้ราชการ ระบบประกนัชวีติ เป็นตน้ 
3) การประกนัคุณภาพ  
4) ความปลอดภยัของผูป้ว่ย 
5) การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการดแูลรกัษา  
6) หลกัการบรหิารจดัการ และ cost consciousness medicine 
7) ความรูก้ฎหมายทางการแพทย ์สทิธผิูป้ว่ย 
8) นโยบายการใชย้าระดบัชาต ิเชน่ บญัชยีาหลกัแหง่ชาต ิเป็นตน้ 
9) บทบาทของการรกัษาทางเลอืก 
10) การดแูลสขุภาพของตนเอง 

4. Practice-based learning and improvement 
1) ทกัษะและจรยิธรรมในการวจิยั  
2) การดแูลรกัษาผูป้ว่ยแบบทมีสหวชิาชพี 
3) การสง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร และใชย้าอยา่งสมเหตุผล 
4) การบนัทกึเวชระเบยีนครบถว้นถกูตอ้ง 
5) การลงรหสัโรค และรหสัหตัถการ 
6) การลงสาเหตุการตาย 
7) การจดักลุม่โรคและคา่น้ําหนกัสมัพทัธ ์กลุม่วนิิจฉยัโรครว่ม Disease -related group (DRG) 
8) การสรา้ง Clinical Practice Guideline (CPG) 
9) การป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล 
10) การเสรมิสรา้งสขุภาพและการป้องกนัโรค 
11) การดแูลผูป้ว่ยทีบ่า้น 
12) เขา้ใจการใชแ้ละแปลผลเครือ่งมอืพฒันาคุณภาพ เชน่ flow chart, control chart เป็นตน้ 
13) การประเมนิความพอใจของผูป้ว่ย 
14) การมสีว่นรว่มในองคก์ร เชน่ ภาควชิา/แผนก/กลุม่งาน โรงพยาบาล/สถาบนั ราชวทิยาลยั เป็นตน้ 
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ภาคผนวก 3   

การรบัรอง วฒิุบตัร หรือ หนังสืออนุมติั สาขาอายรุศาสตร ์ 

ให้มีคณุวฒิุ “เทียบเท่าปริญญาเอก”  

 

การรบัรองคุณวุฒหิรอืวฒุกิารศกึษา วฒุบิตัร (วว.) หรอืหนงัสอือนุมตั ิ (อว.) สาขาอายรุศาสตร ์ ให ้
“เทยีบเทา่ปรญิญาเอก” นัน้ ถอืเป็นสทิธสิว่นบุคคลและของแต่ละสถาบนัทีใ่หก้ารฝึกอบรม  โดยใหเ้ป็นไปตามความ
สมคัรใจของแต่ละสถาบนัทีใ่หก้ารฝึกอบรมฯ และความสมคัรใจของแพทยป์ระจาํบา้น หากแพทยป์ระจาํบา้นมคีวาม
ประสงคด์งักลา่ว  จะตอ้งแจง้ใหส้ถาบนัฝึกอบรมทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนวา่ จะรบัการฝึกอบรมทีม่โีอกาสไดร้บัทัง้ 
วว. หรอื อว. และการรบัรองคุณวฒุดิงักลา่วให ้“เทยีบเทา่ปรญิญาเอก”     

ในกรณีทีส่ถาบนัฝึกอบรมฯ ไมส่ามารถจดัการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น เพือ่ใหม้กีารรบัรองคณุวฒุ ิ วว. หรอื 
อว. “เทยีบเทา่ปรญิญาเอก” ได ้  สถาบนันัน้มสีทิธิท์ีจ่ะไมจ่ดัการฝึกอบรมแบบทีม่กีารรบัรองคุณวฒุ ิให ้“เทยีบเทา่ปรญิญา
เอก” ได ้   สถาบนันัน้สามารถแจง้ใหแ้พทยป์ระจาํบา้นทราบตัง้แต่วนัเริม่เปิดรบัสมคัรการคดัเลอืกเขา้เป็นแพทยป์ระจาํ
บา้นไปจนถงึวนัทีเ่ริม่เปิดการฝึกอบรม   ในกรณีทีส่ถาบนัฝึกอบรมใดตอ้งการใหม้กีารรบัรอง วว. หรอื อว. ใหม้คีุณวฒุ ิ
ดงักลา่ว แต่มทีรพัยากรจาํกดั  สถาบนันัน้สามารถตดิต่อขอความรว่มมอืจากอาจารยแ์ละทรพัยากรจากสถาบนัอื่นมาชว่ย
ได ้

การทีแ่พทยป์ระจาํบา้นสอบผา่นและมสีทิธิไ์ดร้บั วฒุบิตัร หรอื หนงัสอือนุมตั ิ สาขาอายรุศาสตรแ์ลว้  หากมี
ความประสงคจ์ะใหร้าชวทิยาลยัอายรุแพทยฯ์ ดาํเนินการออกเอกสารเพื่อรบัรองวา่ วฒุบิตัร หรอื หนงัสอือนุมตั ิ สาขา
อายรุศาสตร ์ มคีุณวฒุ ิ “เทยีบเทา่ปรญิญาเอก” นัน้ จะตอ้งทาํใหผ้ลงานวจิยัหรอืสว่นหน่ึงของผลงานวจิยัทีส่ง่มาใหร้าช
วทิยาลยัฯ ประกอบการเขา้สอบ วว. หรอื อว. ในครัง้นัน้  มลีกัษณะดงัน้ี    

1. ผลงานวจิยัหรอืสว่นหน่ึงของผลงานวจิยัตอ้งไดร้บัการตพีมิพห์รอือยา่งน้อยไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพ์
ในวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาตทิีม่คีุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา เรือ่ง 
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการ สาํหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ 

2. กรณีงานวจิยัวารสาร ในสาขาอายรุศาสตร ์ ควรเป็นงานวจิยัแบบ systematic review และ meta-
analysis โดยใหเ้พิม่วงเลบ็ดว้ยภาษาองักฤษวา่เป็น systematic review และ meta-analysis เพือ่ใหเ้กดิ
ความชดัเจน 

3. ใหใ้ชภ้าษาองักฤษในการเขยีนบทคดัยอ่   

อน่ึง การตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาตทิีม่คีุณภาพทีอ่ยูน่อกเหนือประกาศของ TCI ใหเ้ป็น
บทความทีต่พีมิพใ์นวารสารทีถู่กคดัเลอืกใหอ้ยูใ่น PubMed, Scopus, Web of Science หรอื Google Scholar  หรอืใน
วารสารนานาชาตทิีใ่ชภ้าษาองักฤษในบทความหรอืในบทคดัยอ่และมกีารตพีมิพว์ารสารฉบบัน้ีมานานเกนิ 10 ปี 
(วารสารเริม่ออกอยา่งชา้ในปี พ.ศ.2549 หรอื ค.ศ.2006) 

ในกรณีที ่วว. หรอื อว. ไดร้บัการรบัรองวา่  “เทยีบเทา่ปรญิญาเอก” ไมใ่หใ้ชค้าํวา่ Ph.D. หรอื ปร.ด. ทา้ยชื่อ
ในคุณวฒุ ิหรอืวฒุกิารศกึษา รวมทัง้การใชค้าํวา่ ดร. นําหน้าชื่อ  แต่สถาบนัการศกึษาสามารถใหผู้ท้ีไ่ดว้ว. หรอื อว. ที ่
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“เทยีบเท่าปรญิญาเอก” น้ี เป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษา  อาจารยร์บัผดิชอบหลกัสตูรการศกึษา อาจารยค์ุม
วทิยานิพนธ ์หรอืเป็นวฒุกิารศกึษาประจาํสถานศกึษาได ้   

ดงันัน้ วฒุบิตัรฯ หรอื หนงัสอือนุมตัฯิ ทีไ่ดร้บัการรบัรองวฒุกิารศกึษาน้ี   จะมคีาํวา่ “เทยีบเทา่ปรญิญาเอก”  
ต่อทา้ยไดเ้ทา่นัน้ 
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ภาคผนวก 4 

จาํนวนผู้เข้ารบัการฝึกอบรม 

มกีารประเมนิโดยใชห้ลกัเกณฑข์องราชวทิยาลยัอายรุแพทยแ์หง่ประเทศไทยดงัตาราง 

จาํนวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมปีละชัน้ละ  2 3 4 5 6 

แพทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม  10 10 10 10 12 

จาํนวนผูป้ว่ยนอกอายรุกรรม (ครัง้การตรวจ/สปัดาห)์  500 500 500 500 600 

จาํนวนผูป้ว่ยในอายรุกรรม (ครัง้การรบัไวใ้นรพ./เดอืน)  150 150 150 150 180 

จาํนวนผูป้ว่ยในปรกึษานอกแผนกอายรุศาสตร ์

(ครัง้ของการปรกึษา/เดอืน) 

 50 50 50  50  60 

หตัถการประเภท manual procedure กลุม่ที ่1ข. (ครัง้/เดอืน)  50 50 50  50  60 

 

จาํนวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมปีละชัน้ละ 7 8 9 10 11 12 

แพทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 14 16 18 20 22 24 

จาํนวนผูป้ว่ยนอกอายรุกรรม (ครัง้การตรวจ/สปัดาห)์ 700 800 900 1000 1100 1200 

จาํนวนผูป้ว่ยในอายรุกรรม (ครัง้การรบัไวใ้นรพ./เดอืน) 210 240 270 300 330 360 

จาํนวนผูป้ว่ยในปรกึษานอกแผนกอายรุศาสตร ์

(ครัง้ของการปรกึษา/เดอืน) 

70 80 90 100  110  120 

หตัถการประเภท manual procedure กลุม่ที ่1ข. (ครัง้/เดอืน) 70 80 90 100  110  120 

 

จาํนวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมปีละชัน้ละ 13 14 15 16 17 18 

แพทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 26 28 30 32 34 36 

จาํนวนผูป้ว่ยนอกอายรุกรรม (ครัง้การตรวจ/สปัดาห)์ 1300 1400 1500 1600 1700 1800 

จาํนวนผูป้ว่ยในอายรุกรรม (ครัง้การรบัไวใ้นรพ./เดอืน) 390 420 450 480 510 540 

จาํนวนผูป้ว่ยในปรกึษานอกแผนกอายรุศาสตร ์

(ครัง้ของการปรกึษา/เดอืน) 

130 140 150 160 170 180 
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หตัถการประเภท manual procedure กลุม่ที ่1ข. (ครัง้/เดอืน) 130 140 150 160 170 180 

 

 

จาํนวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมปีละชัน้ละ 19 20 21 22 23 24 

แพทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 38 40 42 44 46 48 

จาํนวนผูป้ว่ยนอกอายรุกรรม (ครัง้การตรวจ/สปัดาห)์ 1900 2000 2100 2200 2300 2400 

จาํนวนผูป้ว่ยในอายรุกรรม (ครัง้การรบัไวใ้นรพ./เดอืน) 570 600 630 660 690 720 

จาํนวนผูป้ว่ยในปรกึษานอกแผนกอายรุศาสตร ์

(ครัง้ของการปรกึษา/เดอืน) 

190 200 210 220 230 240 

หตัถการประเภท manual procedure กลุม่ที ่1ข. (ครัง้/เดอืน) 190 200 210 220 230 240 

 

จาํนวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมปีละชัน้ละ 25 26 27 28 29 30 

แพทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 50 52 54 56 58 60 

จาํนวนผูป้ว่ยนอกอายรุกรรม (ครัง้การตรวจ/สปัดาห)์ 2500 2600 2700 2800 2900 3000 

จาํนวนผูป้ว่ยในอายรุกรรม (ครัง้การรบัไวใ้นรพ./เดอืน) 750 780 810 840 870 900 

จาํนวนผูป้ว่ยในปรกึษานอกแผนกอายรุศาสตร ์

(ครัง้ของการปรกึษา/เดอืน) 

250 260 270 280 290 300 

หตัถการประเภท manual procedure กลุม่ที ่1ข. (ครัง้/เดอืน) 250 260 270 280 290 300 

 

จาํนวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมปีละชัน้ละ 31 32 33 34 35 36 

แพทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 62 64 66 68 70 72 

จาํนวนผูป้ว่ยนอกอายรุกรรม (ครัง้การตรวจ/สปัดาห)์ 3100 3200 3300 3400 3500 3600 

จาํนวนผูป้ว่ยในอายรุกรรม (ครัง้การรบัไวใ้นรพ./เดอืน) 930 960 990 1020 1050 1080 

จาํนวนผูป้ว่ยในปรกึษานอกแผนกอายรุศาสตร ์

(ครัง้ของการปรกึษา/เดอืน) 

310 320 330 340 350 360 
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หตัถการประเภท manual procedure กลุม่ที ่1ข. (ครัง้/เดอืน) 310 320 330 340 350 360 

หมายเหต ุ จาํนวนผูป้ว่ยนอกอายรุศาสตร ์นบัทัง้คลนิิกอายรุกรรมและคลนิิกเฉพาะโรค 

 

 ขอ้มลูของภาควชิาอายรุศาสตร ์คณะแพทยศาสตรม์ศว ในปี 2560 พบวา่มแีพทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมจาํนวน 30 
คน มจีาํนวนการตรวจผูป้ว่ยนอก 1700 ครัง้/สปัดาห ์มจีาํนวนผูป้ว่ยในรบัไวใ้นโรงพยาบาลจาํนวน 600 ครัง้/เดอืน  มี
จาํนวนการรบัและใหค้าํปรกึษาจาํนวน 130 ครัง้/เดอืน และมจีาํนวนหตัถการ manual procedure ประเภท 1 ข จาํนวน 
160 ครัง้ต่อเดอืน  จากขอ้มลูดงักลา่วทาํใหม้กีารขอปรบัศกัยภาพใหม้จีาํนวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเป็นจาํนวนปีละชัน้
ละ 13 คน (อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการเพือ่ขอรบัการอนุมตั)ิ 
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เกณฑม์าตรฐานสถาบนัฝึกอบรม สาขาอายรุศาสตร ์

 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ คณะแพทยศาสตรม์หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เป็นสถาบนัฝึกอบรมหลกัสตูรการ

ฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพือ่วฒุบิตัรแสดงความรูค้วามชาํนาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม สาขาอายรุศาสตร ์ ทีม่ี
คุณสมบตัติามเกณฑท์ัว่ไปและเกณฑเ์ฉพาะ ทีก่าํหนดโดยราชวทิยาลยัอายรุแพทยแ์หง่ประเทศไทย  ดงัน้ี 

1. เกณฑท์ัว่ไป 
(1) คณุสมบติัทัว่ไป 

(ก) ไดร้บัการรบัรองคุณภาพ หรอืกาํลงัดาํเนินการพฒันาเพื่อการรบัรองคุณภาพ 

(ข) มบีรรยากาศทางวชิาการในลกัษณะสงัคมนกัวชิาการ เพื่อเสรมิสรา้งคุณสมบตัใินการใฝรู่ใ้หแ้ก่ผูเ้ขา้รบั
การฝึกอบรม 

(ค) มรีะบบการบรหิารจดัการทีด่ ี มสีถานที ่ เครือ่งมอือุปกรณ์ และจาํนวนผูป้ว่ยทัง้ประเภทผูป้ว่ยในและ
ผูป้ว่ยนอกพอเหมาะแก่การฝึกอบรม และผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดม้สีว่นดาํเนินการดแูลรกัษาและ
ใหบ้รกิารกบัผูป้ว่ยโดยตรง 

(ง) มภีาควชิาอายรุศาสตร ์ ภายใตค้ณะแพทยศาสตร ์ เป็นผูร้บัผดิชอบดาํเนินการ  และผูบ้รหิารของคณะ
แพทยศาสตร ์ ไมม่ผีลประโยชน์สว่นตวัทีอ่าจขดัขวางการบรหิารงานและการพฒันางานการฝึกอบรม
แพทยป์ระจาํบา้น 

(จ) มปีณิธานและพนัธกจิทีมุ่ง่ผลติแพทยป์ระจาํบา้นทีม่คีวามรูค้วามสามารถและคุณสมบตัสิอดคลอ้งกบั
หลกัสตูร และมคีวามสามารถในการเป็นนกัวชิาการ และทีจ่ะศกึษาต่อเน่ืองในระดบัสงูขึน้ได ้  และมี
วตัถุประสงคข์องหลกัสตูรทีส่อดคลอ้งกบัพนัธกจิ 

(ฉ) มรีะบบบรหิารงานทีช่ดัเจนเพื่อสนบัสนุนการจดัการฝึกอบรมใหบ้รรลุตามปณิธาน ไดแ้ก่ การ
บรหิารงานทัว่ไป การบรหิารการศกึษาทีท่นัยคุตามสมยั เป็นตน้ ระบบบรหิารงานดงักลา่มกีาร
กาํหนดไวเ้ป็นระเบยีบของคณะแพทยศาสตร ์และมกีารประกาศใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบทัว่กนั 

(ช) มแีพทยผ์ูท้รงคณุวฒุจิาํนวนเพยีงพอรบัผดิชอบในสาขาทีฝึ่กอบรมและในสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง กบัการ
ฝึกอบรม ไดแ้ก่ ศลัยศาสตร ์  ออรโ์ธปิดกิส ์  สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา  เวชศาสตรฉุ์กเฉิน  จติเวชศาสตร ์ 
รงัสวีทิยา  พยาธวิทิยา  เวชศาสตรฟ้ื์นฟู  เพือ่ใหม้กีารดแูลรกัษาผูป้ว่ยอยา่งเป็นองคร์วม และมคีวาม
มุง่มัน่ ความเตม็ใจในการเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการฝึกอบรม 

(ช) มกีารจดัทาํหลกัสตูรเพือ่ใหแ้พทยสภารบัรองหลกัสตูรของสถาบนัฝึกอบรม เพือ่ใหผู้ส้าํเรจ็การ
ฝึกอบรมมสีทิธิเ์ขา้สอบเพือ่วฒุบิตัรฯ และมคีวามพรอ้มในการจดัการฝึกอบรมและทรพัยากรต่างๆ 
โดยเฉพาะอาจารย ์ สือ่การศกึษาและอุปกรณ์การฝึกอบรมครบถว้นตามเกณฑท์ีก่าํหนด โดยมแีผน
ดาํเนินงานระยะ 5 ปีทีม่คีวามชดัเจนและเป็นไปได ้ และมคีวามพรอ้มดงักลา่วก่อนเริม่การฝึกอบรมแต่
ละชัน้ปีอยา่งน้อย 1 ปีการศกึษา  
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 (2) หน่วยงานกลางพ้ืนฐาน  มหีน่วยงานกลางใหบ้รกิารดงัต่อไปน้ี 

(ก) ห้องปฏิบติัการสาํหรบัการชนัสตูร สามารถใหบ้รกิารตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารไดค้รอบคลุมการ
ชนัสตูรประเภทพืน้ฐานและประเภทจาํเพาะทีจ่าํเป็นสาํหรบัการฝึกอบรม โดยมพียาธแิพทยห์รอืแพทย์
หรอืบุคลากรอื่นทีม่คีวามรูค้วามชาํนาญเป็นผูค้วบคุม 

 ห้องปฏิบติัการด้านพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถทีจ่ะทาํการตรวจศพ ตรวจชิน้เน้ือและสิง่สง่
ตรวจทางเซลลว์ทิยาทีไ่ดจ้ากการผา่ตดัหรอืการทาํหตัถการ สามารถเตรยีมสไลดช์ิน้เน้ือเยือ่และสิง่
สง่ตรวจเพือ่ตรวจดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ไดเ้อง พยาธแิพทยต์อ้งมเีวลา มคีวามสามารถ และเตม็ใจ
ใหค้าํปรกึษาหารอืหรอืสอนแพทยป์ระจาํบา้นทุกสาขาได ้ มกีารตรวจศพ การตรวจชิน้เน้ือจากศพ 
(necropsy) หรอืตรวจชิน้เน้ือตวัอยา่ง (biopsy) เพื่อคน้หาสาเหตุ การดาํเนินโรค และการประเมนิ
ผลการรกัษาของแพทยใ์นผูป้ว่ยทีถ่งึแก่กรรม   การตรวจศพ การตรวจชิน้เน้ือ และการตรวจทาง
เซลลว์ทิยาสามารถกระทาํโดยครบถว้นจนสามารถใหก้ารวนิิจฉยัขัน้สดุทา้ย และมกีารเกบ็รายงาน
การตรวจเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย 

 ห้องปฏิบติัการด้านพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตรช์นัสตูร สามารถใหบ้รกิารตรวจดา้น
โลหติวทิยา เคมคีลนิิก จุลทรรศนศาสตร ์จุลชวีวทิยา วทิยาภูมคิุม้กนัไดเ้ป็นประจาํ รวมทัง้มกีาร
ใหบ้รกิารทางดา้นธนาคารเลอืดทีจ่าํเป็นสาํหรบัการฝึกอบรม 

(ข) หน่วยรงัสีวิทยา สถาบนัฝึกอบรมมรีงัสแีพทยผ์ูท้รงคุณวฒุ ิสามารถตรวจทางรงัสทีีจ่าํเป็นสาํหรบัการ
ฝึกอบรมได ้

(ค) ห้องสมดุทางแพทย ์ สถาบนัฝึกอบรมมหีอ้งสมดุซึง่มตีาํรามาตรฐานทางการแพทย ์ วารสารการแพทย์
ทีใ่ชบ้อ่ย และหนงัสอืดรรชนีสาํหรบัชว่ยคน้รายงานทีต่พีมิพใ์นวารสารสาํหรบัใหแ้พทยป์ระจาํบา้น
ใชไ้ดส้ะดวก หรอืมกีารบรหิารจดัการระบบการคน้หาความรูจ้ากหนงัสอืและวารสารต่างๆ ผา่นทาง
ระบบ Intelligence Technology (IT) ซึง่สามารถใชบ้รกิารไดอ้ยา่งคลอบคลุมในสถาบนัฝึกอบรม  

(ง) หน่วยเวชระเบียนและสถิติ  สถาบนัฝึกอบจดัใหผู้ป้ว่ยทุกคนมแีฟ้มประจาํตวั ซึง่บนัทกึประวตั ิผล
การตรวจรา่งกาย การสัง่การรกัษาทีเ่ป็นมาตรฐาน และมรีะบบการจดัเกบ็ คน้หา และการประมวลสถติิ
ทีม่ปีระสทิธภิาพ และสามารถกระทาํไดด้ว้ยการใชร้ะบบ IT อยา่งสะดวกและปลอดภยั 

(3) หน่วยงานทางด้านคลินิกทีเ่กีย่วกบัการดแูลรกัษาผูป่้วยสาขาทีฝึ่กอบรม หน่วยงานทางคลนิิกทีส่าํคญั 
ไดแ้ก่ ศลัยศาสตร ์กุมารเวชศาสตร ์สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา และนอกจากน้ี ยงัมหีน่วยงานอื่นเชน่ ศลัยศาสตร์
กระดกูและขอ้ จกัษุวทิยา วสิญัญวีทิยา จติเวชศาสตร ์เป็นตน้ 

(4) กิจกรรมวิชาการ  สถาบนัฝึกอบรมมกีจิกรรมวชิาการสมํ่าเสมอ ทัง้ในหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการสาขาที่
ฝึกอบรม เชน่ กจิกรรมวชิาการระหวา่งหน่วยงาน หรอืระดบัโรงพยาบาล เชน่ morbidity mortality 
conference, clinico-pathological conference เป็นตน้ 

นอกจากน้ีสถาบนัฝึกอบรมจดัใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมเรยีนวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานประยกุต ์ หรอื
วทิยาศาสตรค์ลนิิกสมัพนัธ ์ และสนบัสนุนใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดร้ว่มประชุมวชิาการนอกสถาบนัฝึกอบรมตาม
โอกาสสมควร 
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2. เกณฑเ์ฉพาะ 
มหีน่วยงานใหก้ารดแูลรกัษาผูป้ว่ยในสาขาทีฝึ่กอบรมตลอดเวลา มงีานบรกิารทีม่คีุณภาพและปรมิาณเป็นไป

ตามทีร่าชวทิยาลยัอายรุแพทยฯ์ ทีแ่พทยสภามอบหมายใหด้แูลการฝึกอบรม สาขาอายรุศาสตร ์ดงัน้ี 

(1) มแีพทยซ์ึง่ไดร้บัหนงัสอืวฒุบิตัรสาขาอายรุศาสตร ์ หรอืสาขาทีเ่ทยีบเทา่ คอื สาขาประสาทวทิยา, สาขา
โลหติวทิยา, สาขามะเรง็วทิยา และสาขาเฉพาะทางต่างๆ อยา่งครบถว้น แบบเตม็เวลา จาํนวนรวมอยา่ง
น้อย 10 คน โดยภาควชิาอายรุศาสตร ์มศว มแีพทยท์ีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นดงักลา่วเป็นจาํนวน 30 คน 

(2) มผีูป้ว่ยนอกอายรุกรรมอยา่งน้อย 500 ครัง้/การตรวจ/สปัดาห ์ โดยภาควชิาอายรุศาสตร ์มศว มผีูป้ว่ยนอก
จาํนวน 1700 ครัง้/การตรวจ/สปัดาห ์

(3) มผีูป้ว่ยในอายรุศาสตร ์อยา่งน้อย 150 ครัง้/การรบัไว/้เดอืน โดยภาควชิาอายุรศาสตร ์มศว มจีาํนวน 600 
ครัง้/การรบัไว/้เดอืน 

(4) มผีูป้ว่ยทีร่บัปรกึษานอกแผนกอยา่งน้อย 50 ครัง้/เดอืน โดยภาควชิาอายรุศาสตร ์มศว มจีาํนวน 130 ครัง้/
เดอืน 

(5) มหีตัถการประเภท manual procedure กลุม่ที ่1ข. อยา่งน้อย 50 ครัง้/เดอืน โดยภาควชิาอายุรศาสตร ์มศว 
มจีาํนวน 160 ครัง้/เดอืน 

(6) มกีจิกรรมวชิาการทีแ่พทยป์ระจาํบา้นทุกชัน้ปีตอ้งเขา้รว่มอยา่งสมํ่าเสมอ ไดแ้ก่ 
- Admission round สปัดาหล์ะ 2 ครัง้ 
- Medical grand round สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ 
- Mortality-morbidity conference เดอืนละ 1 ครัง้ 
- Journal club อยา่งน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ 
- Clinical pathological conference ปีละ 3 ครัง้ 
- Interdepartmental conference เดอืนละ 1 ครัง้ รว่มกบัภาควชิารงัสวีทิยา และมกีารจดัรว่มกบั

สาขาวชิาอื่นเป็นระยะ 

3. สถานภาพของสถาบนัฝึกอบรม 
สถาบนัฝึกอบรมภาควชิาอายรุศาสตร ์ คณะแพทยศาสตรม์หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มสีถานภาพทีไ่ดร้บั

การอนุมตัจิากแพทยสภาเป็นสถาบนัฝึกอบรมหลกั   

สถาบนัฝึกอบรมกิจกรรมเลือก  

เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดม้กีารเพิม่ประสบการณ์ความรูใ้น 

ลกัษณะของกจิกรรมเลอืก (Elective) โดยมรีะยะเวลาไมเ่กนิ 3 เดอืน โดย 

ใหอ้สิระแก่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมทาํการเลอืกสถาบนัได ้ แต่ตอ้งมคีุณสมบตัขิองการเป็นสถาบนัฝึอบรม ตาม
หลกัเกณฑข์องราชวทิยาลยัอายรุแพทยฯ์ 
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รายนามคณะกรรมการ 

จดัทาํหลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านสาขาอายรุศาสตร ์              

คณะแพทยศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2561 

1. รองศาสตราจารยน์ายแพทยส์ทุศัน์  รุง่เรอืงหริญัญา 
2. รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญงิสริภิา  ชา้งสริกุิลชยั 
3. รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญงิสมลกัษณ์  จงึสมาน 
4. ผูช้ว่ยศาสตราจารยน์ายแพทยม์นะพล  กุลปราณีต 
5. ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์พทยห์ญงิกุลธดิา  เมธาวศนิ 
6. นายแพทยอ์รณุชยั  แสงพานิชย ์
7. แพทยห์ญงิปิยนนัท ์ ชนไมตร ี
8. นายแพทยว์รวุฒ ิ รุง่แสงมนูญ 
9. แพทยห์ญงินฤมล  คงสาคร 
10. นายแพทยฉ์ตัรชยั  กรพีละ 
11. นายแพทยพ์ชัรสาร  ลนีะสมติ 
12. นายแพทยภ์าสกร  แสงสวา่งโชต ิ
13. นายแพทยจ์ริายุทธ  จนัทรม์า 
14. นายแพทยม์ณฑล  วอ่งวนัด ี
15. นายแพทยอ์าทติย ์ วงษ์เสาวศุภ 
16. แพทยห์ญงินิศา  มะเครอืส ี
17. นายแพทยภ์านุณฎัฐ ์ มว่งน้อย 
18. แพทยห์ญงิรชัพร  ทวรีจุจนะ 
19. แพทยห์ญงิสริภทัร  ตุลาธรรมกจิ 
20. นายแพทยป์ระสทิธิ ์ อุพาพรรณ 
21. นายแพทยไ์บรอนั  ล ี
22. แพทยห์ญงิพชิญา  เพชรบรม 
23. พญ.ธรีานนัท ์ องัคณานาฎ 
24. นพ.ณฐัพนัธ ์ รตันจรสักุล 
25. นายแพทยก์รวฒัน์  สวนคลา้ย 
26. นายแพทยน์พรตัน์  ฤชากร 
27. นายแพทยช์าญชยั  เจรญิพงศส์นุทร 
28. นายแพทยด์ษิรุจ  โตวกิกยั 
29. นายแพทยอ์ศัวนิ  สดุเจรญิ 
30. นายแพทยปิ์ยกรณ์  พลูแยม้ 

 

 


