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โครงการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒจดัท าหลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขา

อายรุศาสตร์ โดยเร่ิมการเปิดฝึกอบรมในปี 2552 ถึงปัจจบุนั 
 
คุณสมบัตขิองผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้ ท่ีได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ต้องผา่นการปฏิบตังิาน
ตามโครงการเพิ่มพนูทกัษะ ส าหรับผู้ เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีต้นสงักดัต้องปฏิบตังิานชดใช้ทนุอยา่งน้อย 1 ปี 
ผู้สมคัรท่ีไมมี่ต้นสงักดั จะต้องได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมไมต่ ่ากว่า 3 ปี 
 
จ านวนปีการฝึกอบรม 

หลกัสตูรการฝึกอบรมมีระยะเวลา 3 ปี 
 
วัตถุประสงค์การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอายุรศาสตร์ 
 แพทย์ท่ีจบการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางอายรุศาสตร์ต้องมีคณุสมบตัแิละความรู้ความสามารถตามขัน้
ต ่าตามสมรรถนะหลัก 6 ด้าน  ตามเกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรมตามเกณฑ์หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ า
บ้านอายรุศาสตร์ฉบบัปี 2557ดงันี ้
 

1. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)  
ก. มีทกัษะในการซกัประวตั ิตรวจร่างกายผู้ ป่วย ท าหตัถการ และการรวบรวมข้อมลูส าหรับน ามาคิด

วิเคราะห์อยา่งเป็นเหตเุป็นผลเพื่อน าไปสูก่ารตดัสินใจให้การดแูลรักษาผู้ ป่วยอย่างเหมาะสม  
ข. วินิจฉยับ าบดัรักษาความผิดปกตทิางอายรุศาสตร์ท่ีพบโดยทัว่ไปในประเทศไทยได้อยา่งถกูต้องและ

เหมาะสม  
ค. บนัทกึรายงานผู้ ป่วยได้อยา่งสมบรูณ์และสม ่าเสมอ 
ง. ป้องกนัโรคและสร้างเสริมสขุภาพ 
 
2. ความรู้  ความเช่ียวชาญ  และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคม

รอบด้าน (Medical knowledge and Skills)  
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐานของร่างกายและจิตใจ 
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเช่ียวชาญในสาขาอายรุศาสตร์  
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3. การพัฒนาตนเองและเรียนรู้จากการปฏิบัต ิ (Practice-based Learning and Improvement)  
ก. มีความคิดสร้างสรรตามหลกัวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหมแ่ละพฒันาระบบบริการสขุภาพ 
ข. ด าเนินการวิจยัทางการแพทย์และสาธารณสขุได้ 
ค. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบตัิ 
 
4.ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills)  
ก. น าเสนอข้อมลูผู้ ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะให้แพทย์ นกัศกึษาแพทย์ และบคุลากรทางการแพทย์  
ค. ส่ือสารให้ข้อมลูแก่ญาติ และผู้ ป่วยได้อยา่งถกูต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพการ

ตดัสินใจและศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุย์ 
ง. มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี ท างานกบัผู้ ร่วมงานทกุระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ  
จ. เป็นท่ีปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์ และบคุลากรอ่ืนโดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์    
 
5. ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) 
ก. มีคณุธรรม จริยธรรม และเจตคตอินัดีตอ่ผู้ ป่วย ญาติ ผู้ ร่วมงาน เพ่ือนร่วมวิชาชีพ และชมุชน   
ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสูค่วามเป็นผู้ เรียนรู้ตอ่เน่ืองตลอดชีวิต   (Continuous 

Professional Development)  
ค. มีความรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมาย  
ง. ค านงึถึงผลประโยชน์สว่นรวม   
 
6.การปฏิบัตงิานให้เข้ากับระบบ  (System-based Practice)  
ก. มีความรู้เก่ียวกบัระบบสขุภาพของประเทศ   
ข. มีความรู้และมีสว่นร่วมในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลรักษาผู้ ป่วย  
ค. ใช้ทรัพยากรสขุภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปล่ียนการ

ดแูลรักษาผู้ ป่วยให้เข้ากบับริบทของการบริการสาธารณสขุได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ    
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ก าหนดการฝึกอบรม 

 การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอายรุศาสตร์ ภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒโดยมีแนวทางในการจดัฝึกอบรมดงันี ้
 
1. ระยะเวลาการฝึกอบรม 
 แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 1(แพทย์ใช้ทุนปีที่ 2): ระยะเวลาฝึกอบรม 12 เดือน 
 เป็นการศกึษาทัง้ภาคปฏิบตัิและภาคทฤษฎี โดยเน้นการปฏิบตัิกบัผู้ ป่วยจริง เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางอายรุศาสตร์เป็นหลกั  และเร่ิมการศกึษาทัง้ภาคปฏิบตัแิละภาคทฤษฎี ในด้าน
อายรุศาสตร์ทัว่ไปและในสาขาวิชาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 2, 3 (แพทย์ใช้ทุนปีที่ 3, 4): ระยะเวลาฝึกอบรม 24 เดือน 
 เป็นการศกึษาทัง้ภาคปฏิบตัิและภาคทฤษฎี ในด้านอายรุศาสตร์ทัว่ไปและในสาขาวิชาตา่งๆ ทาง
อายรุศาสตร์ เพ่ือให้สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาแก่แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1 และแพทย์ท่ีปฏิบตังิานในสาขาวิชา
อ่ืนได้โดยเน้นให้สามารถท างานกบัแพทย์ตา่งสาขาได้อยา่งปรองดอง เพื่อยงัประโยชน์แก่ผู้ ป่วยมากท่ีสดุ 
 
2. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
2.1 การปฎิบัตงิาน 
 แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 1 (แพทย์ใช้ทุนปีที่ 2) 
 ปฎิบตังิานท่ี ภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว  
  - หอผู้ ป่วยสามญัรวมกบัหอผู้ ป่วยพิเศษ  24-28  สปัดาห์ 
  - ห้องฉกุเฉิน     4-8     สปัดาห์ 
  - หออภิบาล                          4-8   สปัดาห์ 
  - ตรวจผู้ ป่วยนอก                   10-12 สปัดาห์ 
  - วิจยั      2   สปัดาห์  
  - พกัร้อน     2     สปัดาห์ 
  - รับปรึกษานอกแผนก (กรณีก าหนดหน้าท่ี) 2       สปัดาห์ 

แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 2, 3(แพทย์ใช้ทุนปีที่ 3, 4) 
- หมนุเวียนปฎิบตังิานตามสาขาวิชาตา่งๆ เป็นเวลาทัง้หมด 42 สปัดาห์ ดงันี ้

1. ปฎิบตังิานในสาขาตา่ง ๆ ในภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นระยะเวลา 38 
สปัดาห์ 

2. ปฎิบตังิานในสาขาตา่ง ๆ ท่ีภาควิชาอายรุศาสตร์คณะแพทย์อ่ืนตามความเหมาะสม เป็น
ระยะเวลา 4 สปัดาห์ 

- หอผู้ ป่วยเวชบ าบดัวิกฤต /ward chief และการปฎิบตังิานอายรุศาสตร์ทัว่ไป 44-48 สปัดาห์ 
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- รับปรึกษานอกแผนก      4-8 สปัดาห์ 
- เลือกสาขาวิชาภายนอกภาควิชาหรือภายในภาควิชาเป็นเวลา  8 สปัดาห์โดยจะต้องเลือกสาขาวิชา

ท่ีมีคณุสมบตัติามหลกัเกณฑ์ของราชวิทยาลยัเท่านัน้ 
- ปฎิบตังิานในด้านอายรุศาสตร์ ในโรงพยาบาลระดบัทตุิยภูมิ หรือ โรงพยาบาลสว่นภมูิภาค 4 สปัดาห์ 
- พกัร้อน 4สปัดาห์ 
- วิจยั 2 สปัดาห์ 

2.2 กิจกรรมทางวิชาการส่วนกลางของภาควิชา 
 แพทย์ประจ าบ้านทกุชัน้ปีต้องร่วม / ด าเนินกิจกรรมทางวิชาการสว่นกลางของภาควิชา  
ซึง่มีดงัตอ่ไปนี ้
1.Admission round ทกุวนัจนัทร์, ศกุร์ เวลา 13.00-14.00 น. 

วตัถปุระสงค์ของกิจกรรม  
เพ่ือน าเสนอผู้ ป่วยรับใหมท่ี่มีประเดน็น่าสนใจในด้านประวตั ิตรวจร่างกาย การสง่ตรวจทาง

ห้องปฏิบตักิาร และการจดัการรักษา 
 ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 

 แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทนุท่ีได้รับมอบหมาย คดัเลือกผู้ ป่วยท่ีมีประเดน็น่าสนใจ และ
ตดิตอ่ให้แพทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุท่ีดแูลผู้ ป่วยแรกรับ แพทย์ใช้ทนุ แพทย์ประจ าบ้านสาขาวิชา
ยอ่ย ตลอดจนอาจารย์สาขาวิชายอ่ยท่ีเก่ียวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม 

แพทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุท่ีดแูลผู้ ป่วยแรกรับ ท าหน้าท่ีน าเสนอ 
  แพทย์ประจ าบ้าน แพทย์ใช้ทนุ และอาจารย์แพทย์ทา่นอ่ืน ๆ ร่วมอภิปราย 

วิธีการ  
แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 3 หรือแพทย์ใช้ทนุปีท่ี4ท่ีได้รับมอบหมาย ร่วมกบัแพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 3 ท่ี

เป็น ward chief จะท าการคดัเลือกผู้ ป่วยรับใหมภ่ายใน 72 ชัว่โมง ให้แพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีท่ี 1 (แพทย์ใช้
ทนุปีท่ี 2) ท่ีรับผู้ ป่วย น าเสนอตอ่ท่ีประชมุ โดยมีแพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 3 ดงักลา่ว และแพทย์ใช้ทนุท่ีผา่น
สาขาวิชาย่อยท่ีเก่ียวข้อง ร่วมให้ความเห็นและอภิปรายด้วย โดยน าเสนอผู้ ป่วยจ านวน 2 รายตอ่ครัง้ 

 วนัเวลาทีจ่ดักิจกรรม 
  ทกุวนัจนัทร์และศกุร์ (ยกเว้นวนัศกุร์สดุท้ายของเดือน) เวลา 13.00-14.00 น 
2. Medical grand round 

วตัถปุระสงค์ของกิจกรรม 
เพ่ือให้นิสิตแพทย์ชัน้ปีท่ี 6 ได้มีโอกาสฝึกการน าเสนอผู้ ป่วยท่ีมีประเดน็ท่ีน่าสนใจ ทัง้ในด้านการ

วินิจฉยัและการรักษา และสามารถอภิปรายปัญหาได้อย่างถกูต้อง ภายใต้การดแูลของแพทย์พ่ีเลีย้ง 
ได้แก่ แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทนุ 

สง่เสริมความสามารถในการสอนแพทย์รุ่นน้องของแพทย์ประจบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุ  
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ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 
นิสิตแพทย์ชัน้ปีท่ี 6 ท่ีได้รับมอบหมาย ท าหน้าท่ีน าเสนอผู้ ป่วย 
แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทนุท่ีอยูส่ายการท างานเดียวกนั ท าหน้าท่ีแพทย์พ่ีเลีย้ง 
แพทย์ประจ าบ้าน แพทย์ใช้ทุน และอาจารย์แพทย์ ร่วมอภิปราย 

วิธีการ 
นิสิตแพทย์ชัน้ปีท่ี 6 เป็นผู้ด าเนินกิจกรรม โดยมีแพทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุในสายการ

ท างานเดียวกนัเป็นผู้ เลือกผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาหลายระบบท่ีต้องให้การดแูลรักษา ให้นิสิตแพทย์ชัน้ปีท่ี 6 
น าเสนอรายละเอียดและอภิปรายในท่ีประชมุ แพทย์ประจ าบ้านในสายการท างานเดียวกนัจะต้องเป็น
ปฏิบตัิตนเป็นแพทย์พ่ีเลีย้งให้แก่นิสิตแพทย์ดงักลา่วตลอดการด าเนินกิจกรรม   โดยมีอาจารย์ในสาขา
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมการประชมุ  
วนัเวลาทีจ่ดักิจกรรม 

วนัองัคาร สปัดาห์ละ 1 ครัง้ เวลา 13.00 –14.00 น. 

 
3. Interdepartmental conferenceประกอบด้วย 
 3.1 X-ray conference 
 3.2 Interdepartmental conference กบัภาควิชาอ่ืนๆ 
 วตัถปุระสงค์ของกิจกรรม 

เพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทนุ มีความรู้ความสามารถในการวินิจฉัย และการรักษา
ผู้ ป่วยในสาขาวิชาอ่ืนท่ีมีปัญหาทางอายรุกรรมได้อยา่งเหมาะสม 

สามารถท างานร่วมกบัแพทย์เฉพาะทางสาขาอ่ืน ๆ ได้อยา่งราบร่ืนเหมาะสม 
 ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 

แพทย์ประจ าบ้าน 3 หรือแพทย์ใช้ทนุปี 4 ท่ีได้รับมอบหมาย ท าหน้าท่ีประสานงานกบัภาควิชา
อ่ืนๆ เพ่ือคดัเลือกผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาน่าสนใจ  

แพทย์ประจ าบ้าน แพทย์ใช้ทนุ ภาควิชาอายรุศาสตร์และภาควิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
วิธีการ 

แพทย์ประจ าบ้านปี 3หรือแพทย์ใช้ทนุปี 4อายรุศาสตร์ท่ีได้รับมอบหมาย จะประสานงานกบั
แพทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุ ภาควิชาอ่ืน เพ่ือเลือกผู้ ป่วยท่ีมีประเดน็นา่สนใจน าเสนอตอ่ท่ีประชมุ 
โดยผู้น าเสนอจะสลบักนั ระหวา่งภาควิชาอายรุศาสตร์และภาควิชาอ่ืน โดยมีแพทย์ประจ าบ้าน และ
แพทย์ใช้ทนุของทัง้สองภาควิชา และอาจารย์แพทย์ของทัง้สองภาควิชาเข้าร่วมกิจกรรม 
วนัเวลาทีจ่ดักิจกรรม 
 3.1 x-ray conference วนัพธุสปัดาห์ท่ี 4 ของเดือน เวลา 13-14 น. 
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 3.2 Interdepartmental conference จดัอยา่งน้อย 2ครัง้ตอ่ปี ในเวลา13.00 – 14.00 น.ก าหนดวนั
แจ้งให้ทราบในภายหลงั 
 

    4. Clinico-Pathological conference(CPC) 
 วตัถปุระสงค์ของกิจกรรม 

 เพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทนุ สามารถเข้าใจผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาทางอายรุกรรมท่ี
จ าเป็นต้องอาศยัผลการตรวจทางพยาธิวิทยาในการวินิจฉยั การวินิจฉยัแยกโรค ตลอดจนการรักษาได้ 
ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 
 แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 3 หรือแพทย์ใช้ทนุปีท่ี 4 ท่ีได้รับมอบหมาย ท าหน้าท่ีประสานงานและ
คดัเลือกผู้ ป่วย 
 แพทย์ประจ าบ้าน หรือแพทย์ใช้ทนุเจ้าของไข้ ท าหน้าท่ีน าเสนอผู้ ป่วย 
 อาจารย์แพทย์ในภาควิชาอายรุศาสตร์ และภาควิชาพยาธิวิทยา 

 วิธีการ 
อาจารย์แพทย์ในภาควิชาอายรุศาสตร์และพยาธิคลินิก อภิปรายรายผู้ ป่วยท่ีมีลกัษณะทางคลินิก

และผลการตรวจทางพยาธิวิทยาท่ีมีความนา่สนใจ แพทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุท่ีเป็นเจ้าของไข้ ท า
หน้าท่ีน าเสนอข้อมลูทางคลินิก 
วนัเวลาทีจ่ดักิจกรรม 

จดัอย่างน้อย 2 ครัง้ตอ่ปีในช่วง 13.00-15.00นโดยติดตามวนั และเวลาได้ตามประกาศของ
ภาควิชาอายรุศาสตร์ 

5. Journal club, Interesting case, Topic review 
Journal club 
วตัถปุระสงค์ของกิจกรรม 
 เพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทนุสามารถอา่นและวิจารณ์วิจยัทางการแพทย์ได้อย่าง
ถกูต้องเหมาะสม และสามารถใช้ข้อมลูจากงานวิจยัท่ีได้มาตรฐานไปใช้กบัผู้ ป่วย 
 เพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทนุคุ้นเคยกบัการอ่านงานวิจยัชนิด original article 
สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์บทความทางการแพทย์ดงักลา่วได้ 

ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม: 
แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1 หรือแพทย์ใช้ทนุปีท่ี 2 หรือแพทย์เพิ่มพนูทกัษะ (แพทย์ใช้ทนุปีท่ี 1) ท า

หน้าท่ีน าเสนอ 
แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทนุปีอ่ืน ๆ และอาจารย์แพทย์ท่ีได้รับมอบหมาย ร่วมอภิปราย 

Interesting case 
วตัถปุระสงค์ของกิจกรรม 
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 เพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้าน และแพทย์ใช้ทนุได้มีประสบการณ์ในการดแูลผู้ ป่วยท่ีมีอาการและ
อาการแสดงท่ีน่าสนใจ การวินิจฉยั และการรักษาโรคหรือภาวะดงักลา่วได้ 
 เพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทนุได้เรียนรู้อาการและอาการแสดงท่ีไมไ่ด้พบทัว่ไปในโรค
ท่ีน าเสนอ 
ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม: 

แพทย์เพิ่มพนูทกัษะ (แพทย์ใช้ทนุปีท่ี 1) หรือแพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1 หรือแพทย์ใช้ทนุปีท่ี 2 ท า
หน้าท่ีน าเสนอ 

แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทนุปีอ่ืน ๆ และอาจารย์แพทย์ท่ีได้รับมอบหมาย ร่วมอภิปราย 
วนัเวลาทีจ่ดักิจกรรม 
ทกุวนัพฤหสับดี เวลา 13.00–14.00 น. สลบักนัไป ยกเว้นสปัดาห์ท่ีมี interdepartmental conference 
ตามประกาศของภาควิชาอายรุศาสตร์ 
Topic review 
วตัถปุระสงค์ของกิจกรรม 
 เพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้าน และแพทย์ใช้ทนุ มีทกัษะในการอา่นบทความทางการแพทย์ชนิด topic 
review ได้ 
 เพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทนุสามารถน าข้อมลูท่ีได้จากวารสารทางการแพทย์มาใช้
ในการรักษาผู้ ป่วยได้ 
ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม: 

แพทย์เพิ่มพนูทกัษะ (แพทย์ใช้ทนุปีท่ี1)หรือ แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1 หรือแพทย์ใช้ทนุปีท่ี 2 ท า
หน้าท่ีน าเสนอ 

แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทนุปีอ่ืน ๆ และอาจารย์แพทย์ท่ีได้รับมอบหมาย ร่วมอภิปราย 
 

6. Mortality& Morbidity conference 
 วตัถปุระสงค์ของกิจกรรม 

 เพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทนุ เรียนรู้จากข้อผิดพลาดในการปฏิบตังิานบนหอผู้ ป่วย
อายรุกรรม ท่ีมีผลให้ผู้ ป่วยเสียชีวิตหรือทพุลภาพ 
ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 
 แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 3 หรือแพทย์ใช้ทนุปีท่ี 4 ท่ีได้รับมอบหมาย ท าหน้าท่ีประสานงานและ
คดัเลือกผู้ ป่วย 
 แพทย์ประจ าบ้าน หรือแพทย์ใช้ทนุเจ้าของไข้ ท าหน้าท่ีน าเสนอผู้ ป่วย 
 แพทย์ประจ าบ้าน แพทย์ใช้ทนุท่ีวนการปฏิบตังิานในสาขายอ่ยท่ีเก่ียวข้อง ร่วมอภิปราย 
 แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทนุอ่ืน ๆ  
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 อาจารย์แพทย์สาขาวิชาย่อยตา่ง ๆ โดยเฉพาะสาขาวิชาย่อยท่ีเก่ียวข้อง ร่วมอภิปราย 
  
 วิธีการ 

แพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีท่ี 3 หรือแพทย์ใช้ทนุปีท่ี 4 ท่ีได้รับมอบหมาย เป็นผู้คดัเลือกผู้ ป่วยท่ีมี
ประเดน็ศกึษาในด้านการวินิจฉยั การจดัการการรักษาท่ีไมเ่หมาะสม ให้กบัแพทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์
ใช้ทนุท่ีดแูลผู้ ป่วยรายนัน้ น าเสนอผู้ ป่วยแก่ท่ีประชมุ โดยมีแพทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุท่ีผา่น
สาขาวิชาย่อยท่ีเก่ียวข้อง และอาจารย์แพทย์ท าการอภิปราย  
วนัเวลาทีจ่ดักิจกรรม 

ทกุวนัศกุร์สดุท้ายของเดือน เวลา 13.00 – 14.00 น. 
 

7. Interhospital conferenceร่วมกบัภาควิชาอายรุศาสตร์โรงพยาบาลอ่ืนๆ (ตารางจะมีการแจ้งให้ทราบภายหลงั) 
 วิธีการ 
  น าเสนอผู้ ป่วยท่ีมีความน่าสนใจของแตล่ะสถาบนัโดยสลบัสบัเปล่ียนกนัเป็นเจ้าภาพ 

วนัเวลาท่ีจดักิจกรรม 
  ตดิตามจากประกาศของภาควิชาฯ 
 
8.การสอนบรรยายโดยอาจารย์ในภาควิชา 

-core lecture วนัพธุเวลา13.00-14.00 น. (ตามตารางแจ้งให้ทราบในภายหลงั) 
- สอนหวัข้อภาวะฉกุเฉินทางอายรุศาสตร์ ทกุวนัใน 2 สปัดาห์แรกท่ีขึน้ปฏิบตังิาน เวลา 13.00-14.00 น.  
 
การประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 
แพทย์ประจ าบ้านแตล่ะคนจะต้องลงช่ือในการเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ  โดยมีเกณฑ์ในการประเมินการเข้า

ร่วมกิจกรรมดงันี ้
1. เข้าร่วมกิจกรรมไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ของแตล่ะกิจกรรมในแตล่ะปี โดยนบัเฉพาะระยะเวลาท่ี

ปฏิบตังิานอยูภ่ายในโรงพยาบาล และไมร่วมการขาดกิจกรรมท่ีได้รับอนญุาตหรือรับรองจากอาจารย์ในภาควิชา 
2. เข้าร่วมกิจกรรมไมส่ายกว่า 30 นาที ยกเว้น admission round ไมส่ายกวา่ 15 นาที ถ้าสายกว่านีจ้ะถือ

วา่ขาดกิจกรรมครัง้นัน้ 
3. ถ้าไมส่ามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ให้แสดงเหตผุล และการรับรองจากอาจารย์หรือภาควิชา 
เกณฑ์ผ่านคือ50%  ของกิจกรรมทุกประเภทรวมกันต่อจ านวนครัง้ของกิจกรรมที่จัด   
ส าหรับกิจกรรม 1-6:  สัดส่วนการคิดคะแนนแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ กิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2-

6 เป็น 3:1   
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2.3.กิจกรรมเพื่อสร้างเสริมการท างานสหสาขาและดูแลผู้ป่วยอย่างองค์รวม 
 2.3.1 กิจกรรม Team Care Round 
 วตัถปุระสงค์ของกิจกรรม 

 เพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทนุมีความสามารถในการตดิตอ่ส่ือสารกบัพยาบาลท่ีร่วม
ดแูลผู้ ป่วยให้มีความเข้าใจตรงกนัในการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ ป่วยเพ่ือให้ทีมการดแูลผุ้ ป่วยสามารถ
ให้ข้อมลูการรักษาแก่ผู้ ป่วยได้อย่างถกูต้องชดัเจน และตรงกนั 

 วิธีการ 
แพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีท่ี 3 หรือแพทย์ใช้ทนุปีท่ี 4 ท่ีเป็นหวัหน้าสายการท างาน จะต้องออกดแูล

ผู้ ป่วยท่ีอยูใ่นสายการดแูลร่วมกบัพยาบาลประจ าหอผู้ ป่วยโดยร่วมปรึกษาถึงปัญหาการรักษา การ
วางแผนการรักษาและแนวทางในหารรักษา ตลอดจนวางแผนการกลบับ้านของผู้ ป่วยทกุราย โดยเฉพาะ
ผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาการดแูลเป็นพิเศษ 
วนัเวลาทีจ่ดักิจกรรม 

ทกุวนัศกุร์หลงักิจกรรม Admission Round 
2.3.2. กิจกรรม Quality Round 

 วตัถปุระสงค์ของกิจกรรม 
 เพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทนุมีความสามารถในการดแูลสขุภาพของผู้ ป่วยแบบองค์
รวม (holistic heath care) สามารถตรวจพบปัญหาอ่ืน ๆ นอกจากปัญหาทางการแพทย์ และพฒันา
แนวคิดในการแก้ปัญหาได้ รวมถึงมีความเข้าใจถึงระเบียบวิธีท างานของบคุลากรตา่งสาขา และสามารถ
ท างานร่วมกบับคุลากรสาขาอ่ืน ๆ ได้อยา่งราบร่ืน มีประสิทธิภาพ และมีศกัยภาพในการพฒันาองค์กรให้
เป็นองค์กรท่ีท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยืนในอนาคต 
ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 
 แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 3 หรือแพทย์ใช้ทนุปีท่ี 4 ท่ีเป็นหวัหน้าสายการท างาน 
 บคุลการทางการแพทย์ และบคุลากรสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เชน่ พยาบาล นกักายภาพบ าบดั นกั
สงัคมสงเคราะห์ หรือเจ้าหน้าท่ีการเงิน เป็นต้น 
 อาจารย์แพทย์ประจ าหอผู้ ป่วย 

 วิธีการ 
แพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีท่ี 3 หรือแพทย์ใช้ทนุปีท่ี 4 ท่ีเป็นหวัหน้าสายการท างาน เลือกผู้ ป่วยท่ีมี

ปัญหาทางการดแูลรักษาในด้านท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัการดแูลทางการแพทย์เพ่ือน าเสนอตอ่คณะของบคุลกร
ทางการแพทย์และบคุลากรสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้รับทราบปัญหา และร่วมกนัหาทางแก้ไข้ปัญหา
ดงักลา่ว  
วนัเวลาทีจ่ดักิจกรรม 

 จดักิจกรรม 1 ครัง้ร่วมกบัอาจารย์แพทย์ผู้ดแูลหอผู้ ป่วยแตล่ะทา่น  
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3 การวิจัย/ วิจัยวารสารเพื่อเป็นส่วนประกอบในการสอบวุฒบัิตร 
 ระหวา่งการปฏิบตังิานเป็นแพทย์ประจ าบ้าน  จะต้องท างานวิจยัอยา่งน้อย 1 เร่ืองในระหวา่งการ
ปฏิบตังิาน 3 ปีลกัษณะของงานวิจยัมีรูปแบบตา่งๆ ได้แก่ งานวิจยัแบบ retrospective หรือ prospective โดยเป็น
ผู้วิจยัหลกัหรือเป็นผู้นิพนธ์หลกั และมีอาจารย์ในภาควิชาเป็นผู้ควบคมุและให้ค าปรึกษา เพ่ือให้มีคณุสมบตัิ
ครบถ้วนในการสมคัรสอบวฒุิบตัรผู้ มีความรู้ความช านาญในวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายรุศาสตร์ทัว่ไป   
 การย่ืนผลงานการวิจยัจะต้องย่ืนให้แก่ราชวิทยาลยัอายรุแพทย์แหง่ประเทศไทยภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 
ของปีท่ีสมคัรสอบวฒุิบตัรพร้อมกบัการสมคัรสอบ งานวิจยัดงักลา่วต้องประกอบด้วยหวัข้อหลกัดงันี  ้
 1. จดุประสงค์ของการวิจยัหรือวิจยัวารสาร 
 2. วิธีการวิจยัหรือวิจยัวารสาร 
 3. ผลการวิจยั 
 4. การวิจารณ์ผลการวิจยัหรือวิจยัวารสาร 
 5. บทคดัย่อ 
 
เกณฑ์การประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมและประเมินเพ่ือวุฒบัิตรฯและหนังสืออนุมัตฯิ  
 การประเมินผลของแพทย์ประจ าบ้านภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ มีการประเมินผลตามชัน้ปีตา่งๆ ตามมิติตา่งๆ ของราชวิทยาลยัอายรุแพทย์  

วัตถุประสงค์การประเมิน:  ผลการประเมินน าไปใช้ในกรณี ตอ่ไปนี ้  
1. เพ่ือเล่ือนระดบัชัน้ปี (เกณฑ์ผา่น 50% ในแตล่ะมิติ) 
2. เพ่ือใช้พิจารณาประกอบการตดัสินผลสอบภาคปฏิบตั ิ(การสอบเม่ือจบการฝึกอบรมปีท่ี 3)  
แนวทางการประเมินและเกณฑ์การประเมินมีดงันี ้

 
มิต ิ หัวข้อการประเมิน ผู้ถูกประเมิน รอบ/ เกณฑ์การประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
1 การประเมินสมรรถนะการ

ปฎิบตัิงานแพทย์ประจ า
บ้านโดยอาจารย์ 

แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี1-3 4 สปัดาห์หรือ 1 เดือน 
เกณฑ์ผ่าน 2.5 

อาจารย์ประจ าหอผู้ ป่วย 
แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 2 อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

2 การตรวจเวชระเบียนผู้ ป่วย
ใน 

แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1 เฉลี่ยจาก 4 ฉบบัตอ่ 4 สปัดาห์ 
หรือ 1 วนั 
เกณฑ์ผ่าน 2 คะแนน 

อาจารย์ประจ าหอผู้ ป่วย 
หรืออาจารย์ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

3 การตรวจเวชระเบียนผู้ ป่วย
นอก 

แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1-3 เฉลี่ยจาก 4 ฉบบัตอ่ 4 สปัดาห์ 
หรือ 1 วนั 
เกณฑ์ผ่าน 2 คะแนน 

อาจารย์ท่ีได้รับมอบหมาย 

4 แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1 1. MCQ  
เกณฑ์ผ่านองิกลุ่ม 

กรรมการฝึกอบรม 
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คะแนนสอบจดัโดยสถาบนั 
และสว่นกลางราชวิทยาลยั
อายรุแพทย์ฯ 

2. long case  
เกณฑ์ผ่าน 50% 
ถ้าไม่ผ่านท้ัง 2 อย่าง สอบซ า้
เฉพาะ long case 

แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 2 1. Formative MCQ โดยราช
วิทยาลยัฯ  
เกณฑ์ผ่านองิกลุ่ม 
2. long case (70%) 
3. OSCE  lab (30%) 
เกณฑ์ผ่าน 2+3 = 50% ถ้าไม่
ผ่านสอบซ ้าเฉพาะ long case 

แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 3 1. long case2 รายกลางปื โดย
ราชวิทยาลยั 
เกณฑ์ผ่าน60% ของแตล่ะราย 
ถ้าไมผ่่าน ต้องสอบซอ่มอีก 2 
รายก่อนสิน้สดุการฝึกอบรม  
2. clinical encounter ปลายปี
โดยราชวิทยาลยั 

5 การร่วมกิจกรรมวิชาการ
สว่นกลาง 

แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1-3 กิจกรรมท่ี 1 
Admission round 
จดัอย่างน้อย 1 ครัง้ตอ่สปัดาห์ 

กรรมการฝึกอบรม 

กิจกรรมท่ี 2 
Morbidity/Mortality 
conference 
จดัอย่างน้อย 1 ครัง้ตอ่เดือน 
 

   กิจกรรมท่ี 3  
Case conference 
(interesting case,grand round 
ในห้องประชมุท่ีไมใ่ช่ของหน่วย
หรือสาขาวิชาหรืออ่ืนๆ)จดัอย่าง
น้อย 1 ครัง้ตอ่เดือน 

 

กิจกรรมท่ี 4CPC 
จดัอย่างน้อย 2 ครัง้ตอ่ปี 
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กิจกรรมท่ี 5 
Interdepartmental conference 
จดัอย่างน้อย 2 ครัง้ตอ่ปี 
กิจกรรมท่ี 6Journal club 
ท่ีไมไ่ด้จดัเฉพาะในหน่วยหรือ
สาขาวิชาจดัอย่างน้อย 4 ครัง้ตอ่
ปี 

   เกณฑ์ผ่านคือ50%  ของ
กิจกรรมทุกประเภทรวมกัน
ต่อจ านวนครัง้ของกิจกรรม
ที่จัด  สัดส่วนการคิด
คะแนนแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 
กิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 
2-6 เป็น 3:1   

 

6 การประเมินสมรรถนะโดย
ผู้ ร่วมงาน 

แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1 เฉลี่ยจากทกุคน 4 สปัดาห์หรือ  
1 คน 

1.แพทย์ประจ าบ้านรุ่นพ่ีท่ี
ปฏิบตัิงานร่วมกนั 

แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 3 เฉลี่ยจากทกุคน 4 สปัดาห์หรือ  
1 คน 

2.แพทย์ประจ าบ้านน้องพ่ีท่ี
ปฏิบตัิงานร่วมกนั 

แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1 
แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 3 

เฉลี่ยจากทกุคน 4 สปัดาห์หรือ  
1 คน 

3.นกัศกึษาแพทย์ปีท่ี 6 
(หรือชัน้ปีท่ี 5 ในกรณีช่วง
นัน้ไมม่ีปีท่ี 6) ท่ีปฏิบตัิงาน
ร่วมกนั 

แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1 
แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 3 

เฉลี่ยจากทกุคน 4 สปัดาห์หรือ  
1 คน 

4.พยาบาลประจ าหอผู้ ป่วย หรือจดุ
ปฏิบตัิงานอื่น 

 เกณฑ์ผ่าน 2.5  
7 การประเมินสมรรถนะโดย

ผู้ ป่วย 
แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1-3 6 คน ตลอดปีการศกึษา 

เกณฑ์ผ่าน 2.5 
ผู้ ป่วยนอก 

8 การรายงานประสบการณ์ 
การเรียนรู้ ความรู้บรูณา
การทางการแพทย์ 

แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1-3 บนัทกึตามแบบฟอร์ม 
สง่ข้อมลูไปยงัราชวิทยาลยัฯทกุ
สิน้ปีการศกึษา 
 

กรรมการฝึกอบรม 

9 การรายงานประสบการณ์
การศกึษาโรคระดบัท่ี 3 ใน

แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1-3 บนัทกึใน e-portfolio กรรมการฝึกอบรม 
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การท า Conference, 
การศกึษา ผู้ ป่วย,การศกึษา
หาความรู้ด้วยตนเอง 

โดยให้แพทย์ประจ าบ้านเลือก
เขียนรายงานประสบการณ์
การศกึษาโรคระดบั 3 อย่างน้อย 
2 รายตอ่ปีการศกึษา พร้อมแนบ 
description case report เป็น
หลกัฐาน 
ก าหนดสง่ทกุสิน้ปีการศกึษา 

 
 

เกณฑ์การตัดสินเพ่ือวุฒบัิตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตาม
แนวทางของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ 

ผู้ ท่ีสามารถรับวฒุิบตัิดงักลา่ว จะต้องมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามเกณฑ์ของราชวิทยาลยั 
1. สอบผา่นทัง้ภาคทฤษฎีและปฎิบตัท่ีิจดัโดยราชวิทยาลยั ดงันี ้

แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 2: สอบทฤษฏี 

แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 3: สอบภาคปฏิบตั ิ2 ประเภท 

  - long case กลางปี 

  - clinical encounter ปลายปี 

หมายเหต:ุ  การจดัสอบ clinical encounter เร่ิมเป็นครั้งแรกในรุ่น 

ปีการศึกษา 2558 

2. มีผลงานวิจยัอยา่งน้อย 1 ฉบบั 
 

 
แนวทางการปฏบิัตงิานแพทย์ประจ าบ้านปีที่ 1 (แพทย์ใช้ทุนป่ี 2) 

 
แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 1 ท่ีปฏิบัตงิานบนหอผู้ป่วยสามัญ(ชัน้ 10, 11) และหอพิเศษ/หอนอก (ชัน้อ่ืน) 

1) เร่ิมการตรวจรักษาผู้ ป่วยในความดแูลในภาคเช้าในเวลาไมเ่กิน 7.00 น.  และรายงานผู้ ป่วยให้กบั
แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 3 หรือแพทย์ใช้ทนุปีท่ี 4 หวัหน้าสายท างานท่ีได้รับมอบหมายให้เสร็จเรียบร้อย
ก่อน 9.00 น.ของทกุวนั 

2) เข้าร่วมก่อนกิจกรรมวิชาการในภาคบา่ยของภาควิชา (ยกเว้นกรณีมีผู้ ป่วยหนกัท่ีจ าเป็นต้องให้การ
ดแูลทนัที) หลงัจากนัน้ ให้การตรวจรักษาผู้ ป่วยภาคบา่ยให้เสร็จเรียบร้อย  

3) เขียนรายงานการรับผู้ป่วยด้วยตนเองทกุรายกรณีผู้ ป่วยใหม่ให้เสร็จสิน้ทันทีและ on service 
note ทันทกีรณีเป็นผู้ ป่วยย้ายเข้ามารับการรักษาตอ่จากหอผู้ ป่วยอ่ืน ร่วมกบัเขียนรายงานการ
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เปล่ียนแปลงของผู้ ป่วย(progress note) อยา่งละเอียดทุกวันใน 3 วันแรก และตามความเร่งด่วน
ของปัญหาหลังจากนัน้อย่างน้อยทุก 2-3 วัน พร้อมกบัความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีมาให้ค าปรึกษา  
และเพ่ือให้สอดคล้องกบัการประเมินแพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทนุมิติตา่ง ๆ ไม่อนญุาตให้
แพทย์เพิ่มพนูทกัษะชว่ยบนัทกึรายงานผู้ ป่วยโดยเด็ดขาด 

4) เขียนสรุปเวชระเบียนให้เสร็จสิน้ภายใน 48  ชัว่โมงหลงัจากผู้ ป่วยกลบับ้าน โดยเขียนตาม ICD 10, 
DRG 
  การบันทกึเวชระเบียนท่ีไม่สมบูรณ์และการสรุปเวชระเบียนไม่เสร็จสิน้ภายใน
เวลา ถือเป็นความรับผิดชอบแพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทุน และจะมีผลต่อการประเมิน
แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทุนตามหลักสูตรท่ีก าหนดโดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ และ
รวมถงึการมีบทลงโทษในการพจิารณารายวิชาเลือกในปีถัดไป 

5) เขียน off service note ให้เสร็จสิน้ก่อนการส่งตัวผู้ป่วย ถ้ามีการสง่ตอ่ผู้ ป่วยให้แพทย์ใช้ทนุหรือ
แพทย์ประจ าบ้านคนอ่ืนดแูลหรือในกรณีย้ายผู้ ป่วยไป ICU 

6) ท าหตัถการหรือการตรวจทางห้องปฏิบตัิการบนหอผู้ ป่วยหรือควบคมุนิสิตแพทย์ท าหตัถการท่ีมีความ
เส่ียงตอ่ผู้ ป่วยต้องมีแพทย์พ่ีเลีย้งควบคมุในการท าครัง้แรก และจะต้องบนัทกึรายงานทางการแพทย์
เม่ือมีการท าหตัถการทกุครัง้ 

7) จา่ยผู้ ป่วยเก่าและใหมใ่ห้นิสิตแพทย์ดแูลร่วมกบัให้ความรู้และเป็นท่ีปรึกษาของนิสิตแพทย์ 
8) ด าเนินกิจกรรม Team care round ร่วมกบัพยาบาล โดยทบทวนข้อมลูผู้ ป่วยร่วมกนัทกุวนัศกุร์ หลงั 

admission round 
9) ด าเนินกิจกรรม Quality round  โดยประสานงานกบัแพทย์หวัหน้าหอผู้ ป่วย อาจารย์แพทย์ประจ า

สายการท างาน เลือกรายผู้ ป่วยท่ียงัแก้ปัญหาในด้านตา่งๆ ไมไ่ด้นอกเหนือจากการรักษาโรค  เพ่ือ
หาทางแก้ปัญหาร่วมกนักบัสหสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง จะต้องด าเนินกิจกรรมดังกล่าว 1 ครัง้/ 

อาจารย์แพทย์ประจ าสายการท างาน 1 คน โดยนดัวนัด าเนินกิจกรรมร่วมกนักบัทกุคนท่ีเก่ียวข้อง  
ระหว่างการด าเนินกิจกรรมจะต้องท าการบันทกึรายงานการด าเนินกิจกรรมทุกครัง้ 

10) รับ-สง่เวรกบัแพทย์ท่ีอยูเ่วรโดยจะต้องท าหน้าท่ีรับ-สง่เวรด้วยตนเอง ภายใต้ความดแูลของแพทย์
ประจ าบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุรุ่นพ่ีท่ีเป็นหวัหน้าสาย  และร่วมกบัแพทย์รุ่นพ่ีท่ีเป็นหวัหน้าเวรของวนันัน้
อยา่งเป็นระบบ เร่ิมท าการรับ-สง่เวร 16.00 น. 

11) ต้องมาดแูลผู้ ป่วยในภาคเช้าด้วยตนเองทกุวนั ไมเ่ว้นวนัหยดุราชการ 
 
แพทย์ประจ าบ้านปี 1 ท่ีปฏิบัตงิานหออภบิาลผู้ป่วยเวชบ าบัดวิกฤต 

1) เร่ิมการตรวจรักษาผู้ ป่วยในความดแูลในภาคเช้าในเวลาไมเ่กิน 7.00 น.  โดยดแูลผู้ ป่วยของภาควิชา
อายรุศาสตร์ท่ีหอผู้ ป่วยเวชบ าบดัวิกฤตร่ิวมกบัอาจารย์แพทย์ประจ าหอผู้ ป่วย 
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2) เขียนรายงานการรับผู้ ป่วยท่ีเข้ามารับการรักษาในหอผู้ ป่วยฯด้วยตนเองทกุรายกรณีท่ีเป็นผู้ ป่วยใหม ่
เขียนonservice note ในกรณีผู้ ป่วยรับย้ายมาจากหอผู้ ป่วยสามญั และเขียนรายงานการ
เปล่ียนแปลงของผู้ ป่วยทุกวัน ตามระบะ SOAP พร้อมกบัความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีมาให้ค าปรึกษา
ด้วย  

3) เขียนสรุปเวชระเบียนให้เสร็จสิน้ภายใน 48ชัว่โมงกรณีท่ีจ าหนา่ยออกจากโรงพยาบาล โดยเขียนตาม 
ICD 10, DRG  

4) เขียน off service เม่ือมีการสง่ตอ่ผู้ ป่วยไปรับการรักษาตอ่ท่ีหอผู้ ป่วยสามญั 
5) การรับผู้ ป่วยและการย้ายผู้ ป่วยออกจากหอผู้ ป่วยให้เป็นสิทธิขาดของอาจารย์ประจ าหอผู้ ป่วย จงึ

ต้องแจ้งอาจารย์ประจ าหอผู้ ป่วยทกุครัง้ท่ีจะย้ายผู้ ป่วยออกจากหอผู้ ป่วยเวชบ าบดัวิกฤติ 
6) การท าหตัถการมีแนวทางเช่นเดียวกบัการปฏิบตังิานท่ีหอผู้ ป่วยสามญัต้องมีการบนัทกึรายงานทาง

การแพทย์เม่ือมีการท าหตัถการทกุครัง้ 
7) ต้องท าการตรวจรักษาผู้ ป่วยในภาคเช้าด้วยตนเองทกุวนั ไมเ่ว้นวนัหยดุราชการ 
8) เน่ืองจากผู้ ป่วยในหอผู้ ป่วยเวชบ าบดัวิกฤต ิมีการเปล่ียนแปลงอาการอยา่งรวดเร็ว ไม่อนญุาตให้ทิง้

หอผู้ ป่วยในเวลาท าการเว้นช่วงพกัรับประทานอาหาร และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการหรือใน
กรณีท่ีมีเหตจุ าเป็นจริงๆ เทา่นัน้ และจะต้องแจ้งให้พยาบาลรับทราบ และมีช่องทางติดตอ่ได้
ตลอดเวลา 

9) กิจกรรมวิชาการ 
9.1 grand round ICU  ทกุวนัจนัทร์ เวลา 12.30 น. 
9.2 Interesting ICU case วนัจนัทร์สปัดาห์สดุท้ายของการ 
ปฏิบตังิานในเดือนนัน้ เวลา 12.30 น. 

แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 1 ท่ีออกตรวจผู้ป่วยนอก  
1)แพทย์ประจ าบ้านท่ีปฎิบัตงิานท่ีหอผู้ป่วยนอกในเดือนนัน้ ให้ออกตรวจชว่งเวลา8.00 -16.00 น. 
แพทย์ประจ าบ้านท่ีปฎิบัตงิานท่ีหอผู้ป่วย ให้ออกตรวจชว่งเวลา 9.00-12.00 น.  โดยให้ออกตรวจวนั

เดียวกนัของสปัดาห์ตลอดทัง้ปี ห้ามเล่ือนวันออกตรวจเองโดยไม่ได้รับอนุญาตและให้ตรวจรักษาผู้ ป่วยในหอ
ผู้ ป่วยให้เสร็จก่อนลงตรวจผู้ ป่วยนอก 

2) ท าการบนัทกึเวชระเบียนอยา่งเหมาะสม และท่ีจ าเป็นอยา่งครบถ้วน 
3) จะมีการสุม่ตรวจเวชระเบียนผู้ ป่วยนอกท่ีท าการบนัทกึเสร็จสิน้ วนัละ 1 ฉบบั หรืออยา่งน้อยเดือนละ 4 

ฉบบั โดยอาจารย์ท่ีท าหน้าท่ีในการตรวจสอบความสมบรูณ์ของเวชระเบียนในวนันัน้ และจะมีการแจ้งให้แพทย์
ประจ าบ้านรับทราบและท าการปรับปรุง    
  5)หลกัการส าหรับการตรวจผู้ ป่วยนอก มีแนวทางดงันี ้ 
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ความตรงต่อเวลาถือเป็นความรับผิดชอบในหน้าท่ี   โดยจะมีการบนัทกึเวลาท่ีออกตรวจผู้ ป่วยนอกซึง่
เป็นหนึง่ในการประเมินการปฏิบตังิาน  
  - ถ้าออกตรวจสายเกิน 15 นาที ตัง้แต ่3ครัง้ จะต้องออกตรวจชดเชย1 ครัง้ 
  - ถ้าออกตรวจสายเกิน 30 นาที 1 ครัง้ จะต้องออกตรวจชดเชย1 ครัง้ 
 การออกตรวจชดเชย จะให้ท าการออกตรวจในชว่งท่ีพกัร้อน ชว่งท่ีวิชาเลือกเสรี (Elective)ก่อน หากไมมี่
ชว่งดงักลา่วแล้ว จะต้องมาออกตรวจซ า้ในวนัถดัไป 
 จ านวนผู้ป่วยท่ีต้องตรวจส าหรับแพทย์ประจ าบ้านปีที่ 1 
  -แพทย์ประจ าบ้าน ท่ีปฏิบตังิานในหอผู้ ป่วย จะต้องตรวจผู้ ป่วยอยา่งน้อย 15 คนตอ่วนั และใน
จ านวนนี ้จะต้องมีผู้ป่วยใหม่ร่วมด้วยอย่างน้อย 2 คนต่อวัน 
  - แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทนุท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีออกตรวจผู้ ป่วยนอกในเดือนนัน้ ต้องตรวจ
ผู้ ป่วยจนกวา่จะเสร็จสิน้  
 6) การสัง่ยา โดยเฉพาะผู้ ป่วยใหมท่กุรายให้สัง่เฉพาะยาท่ีอยูใ่นบญัชียาหลกั (ED) เทา่นัน้ ห้ามสัง่ยานอก
บญัชียาหลกัโดยเด็ดขาดยกเว้นยารักษาโรคพืน้ฐานทัว่ไปท่ีไมมี่ยาในบญัชีเชน่ ยาแก้ไอ เป็นต้น  สว่นยาในกลุม่ท่ี
ควบคมุการใช้เชน่ ยาลดไขมนั ยาลดความดนั เป็นต้น จะต้องได้รับการอนมุตักิารใช้ยาจากอาจารย์ท่ีท าหน้าท่ี
อนมุตัิการใช้ยาในวนัดงักลา่วกรณีท่ีผู้ ป่วยมารับการรักษาตอ่เน่ืองท่ีรพ.อยูก่่อนแล้วและได้รับยาเดมิซึง่เป็นยานอก
บญัชียาหลกัมาตลอด ให้พิจารณาใช้ยาเดมิหรือปรับเปล่ียนยาเป็นยาในบญัชียาหลกัตามความเหมาะสมใน
ผู้ ป่วยแตล่ะรายโดยจะต้องปรึกษาและได้รับขออนมุตักิารใช้ยาดงักล่าวกบัอาจารย์ท่ีท าหน้าท่ีตรวจสอบความ
สมบรูณ์เวชระเบียนในวนันัน้ทกุครัง้ (ตารางรายช่ืออาจารย์ท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบในการอนมุตัิยาอยูท่ี่แผนกผู้ ป่วย
นอก) 
 
แพทย์ประจ าบ้านปี 1 ที่ปฏิบัตงิานที่แผนกฉุกเฉิน 
 1) เร่ิมปฏิบตังิานท่ีแผนกฉกุเฉินตัง้แต ่7.00 น.-17.00 น. 
 2) ดแูลผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาเก่ียวข้องทางอายรุศาสตร์ท่ีเข้ามาใช้บริการท่ีแผนกฉกุเฉิน  ได้แก่ 

2.1) ผู้ ป่วยทางอายรุศาสตร์ท่ีมาท่ีแผนกฉกุเฉินโดยตรง โดยเป็นผู้ ป่วยท่ีขอค าปรึกษาจากแพทย์
แผนกฉกุเฉินหรือการตรวจด้วยตนเองตัง้แตแ่รก 

2.2) ผู้ ป่วยทางอายรุศาสตร์ท่ีสง่มาเพ่ือรับการดแูลรักษาระยะสัน้ จากแผนกผู้ ป่วยนอก 
อายรุศาสตร์ 

2.3) ผู้ ป่วยทางอายรุศาสตร์ท่ีสง่มาเพ่ือท าหตัถการทางอายรุศาสตร์ จากแผนกผู้ ป่วยนอก
อายรุศาสตร์ 

  2.4) การขอรับค าปรึกษาทางอายรุศาสตร์หรือการขอสง่ตวัผู้ ป่วยอายรุศาสตร์ จากรพ.อ่ืนๆ  
 3) การดแูลรักษาทัง้หมดดงักลา่ว ต้องอยูภ่ายใต้การดแูลและตดัสินใจของแพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 3 (แพทย์
ใช้ทนุปีท่ี 4) ท่ีปฏิบตังิานร่วมอยูด้่วยเทา่นัน้ 
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 4) ในการดแูลรักษาผู้ ป่วย ให้จดัล าดบัความเร่งดว่นของโรคท่ีต้องให้การดแูลรักษาเป็นส าคญั  โรคท่ีต้อง
ดแูลรักษาอยา่งเร่งดว่นเป็นล าดบัแรก เชน่ สงสยัหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั ภาวะช็อค ชกั เป็นต้น  
 5) ประสานงานแพทย์ประจ าบ้านท่ีอยูใ่นหอผู้ ป่วยตา่งๆ ในการรับผู้ ป่วยเข้ารับการรักษาตวัตอ่ใน
โรงพยาบาล 
 6) ในการขอรับค าปรึกษาจากอาจารย์ ให้ปรึกษาอาจารย์ท่ีเป็น attending หอผู้ ป่วยวิกฤตและปรึกษา
นอกแผนกในเดือนนัน้ หรือ อาจารย์ในสาขาวิชาโรคท่ีเก่ียวข้องโดยตรง  
 7) ในการดแูลรักษาผู้ ป่วย จะต้องท าการบนัทกึเวชระเบียนทางการแพทย์อย่างครบถ้วน  กรณีท่ีเป็นโรคท่ี
มีการจดัท า clinical practice guideline และมีแบบบนัทึกข้อมลูอยูแ่ล้ว  ให้ท าการบนัทกึให้ครบถ้วน 

8) ในกรณีท่ีตดัสินใจให้ผู้ ป่วยกลบับ้านจะต้องมัน่ใจวา่มีความปลอดภยัเพียงพอโดยการประเมินซ า้ และ
บนัทกึผลการประเมินก่อนพิจารณาให้กลบับ้าน  และนดัผู้ ป่วยเพ่ือตดิตามอาการภายในระยะเวลาอนัสัน้กบั
แพทย์แผนกอายรุศาสตร์ในกรณีท่ีต้องติดตามการรักษา 
การอยู่เวรนอกเวลาราชการ 
 ให้แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี1 และแพทย์ใช้ทนุปีท่ี 2 อยูเ่วรนอกเวลาราชการเป็นจ านวน 8-9 วนัตอ่เดือน วนั
จนัทร์ถึงวนัศกุร์ เร่ิมตัง้แต ่16.00 น. – 07.00 น. ของวนัถดัไป วนัเสาร์อาทิตย์หรือวนัหยดุราชการ เร่ิมตัง้แต ่07.00
น.-07.00 น. ของวนัถดัไป โดยจะต้องท าการรับ-ส่งเวรพร้อมกบัแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีท่ีสงูกวา่ท่ีเป็นหวัหน้าเวร
ในวนันัน้ในเวลา 16.00 น.ในวนัราชการ และ 7.00 น.ในวนัหยดุราชการ 
 แพทย์ประจ าบ้านท่ีอยูเ่วรมีหน้าท่ีรับผิดชอบผู้ ป่วยในของภาควิชาอายรุศาสตร์ทัง้หมด ในการอยูเ่วรจะอยู่
ร่วมกบัแพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 2 หรือ 3 (หรือแพทย์ใช้ทนุปี 3หรือปี 4)และอาจารย์ในภาควิชาทกุครัง้ 
(ดรูายละเอียดใน “ข้อปฏิบตัิการอยูเ่วรนอกเวลาราชการแพทย์ประจ าบ้าน”) 
 
 

แนวทางการปฏบิัตงิานแพทย์ประจ าบ้านปีที่ 2, 3(พชท.ปี 3, 4) 
 
 1) แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 2 (แพทย์ใช้ทนุปีท่ี 3) จะปฎิบตังิานในสาขาวิชาตา่งๆ หมนุเวียนทัง้ภายใน
และภายนอกภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ    
 แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 3 (แพทย์ใช้ทนุปีท่ี 4) จะปฎิบตังิานในต าแหนง่หวัหน้าหอผู้ ป่วยตา่งๆ เป็นสว่น
ใหญ่ การรับปรึกษาจากนอกแผนกอายรุศาสตร์ การดแูลผู้ ป่วยแผนกฉกุเฉิน 

2) แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 2 และ 3 (แพทย์ใช้ทนุปีท่ี 3, 4) จะต้องท าหน้าท่ีในการให้ค าปรึกษาแก่แพทย์
ประจ าบ้านปีท่ี 1 (แพทย์ใช้ทนุ 2) ท่ีปฏิบตังิานในหอผู้ ป่วยตา่งๆ ในการปฏิบตังิานเม่ือผา่นสาขาวิชาตา่งๆ ให้ยึด
แนวทางของสาขาวิชานัน้ๆ เป็นส าคญั 

3) กรณีปฏิบัตหิน้าท่ีเป็นหัวหน้าหอผู้ป่วยต่างๆ มีแนวทางปฏิบตัอ่ืินๆ ดงันี ้
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 3.1) ควรตรวจรักษาผู้ ป่วยด้วยตนเองทกุวนัไมเ่ว้นวนัหยดุราชการเชน่เดียวกบัแพทย์ประจ าบ้าน
ชัน้ปีท่ี 1 หรือแพทย์ใช้ทนุปีท่ี 2 การขาดการท างานในวนัหยดุราชการถือเป็นการขาดความรับผิดชอบในฐานะ
แพทย์และควรเร่ิมการปฏิบตัิงานในเวลาไมเ่กิน 7.00 น 

 3.2) กรณีเป็นหวัหน้าหอผู้ ป่วยเวชบ าบดัวิกฤติควรปฏิบตังิานท่ีหอผู้ ป่วยตลอดเวลายกเว้นการรับ
ปรึกษาจากแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ใช้ทนุชัน้ปีต ่ากว่า การรับประทานอาหาร การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ โดย
ต้องแจ้งพยาบาลให้ทราบทกุครัง้ 

 3.2) ตรวจสอบความสมบรูณ์ในการบนัทกึเวชระเบียนของแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีท่ี 1 และต้อง
บนัทกึความเห็นในการรักษาลงในเวชระเบียนร่วมด้วย 

 3.3) รับผิดชอบดแูลให้แพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีท่ี 1 ท าการสรุปเวชระเบียนให้เสร็จสิน้ภายใน 48 
ชัว่โมง 

 การบันทกึเวชระเบียนท่ีไม่สมบูรณ์และการสรุปเวชระเบียนไม่เสร็จสิน้ภายในเวลา ถือ
เป็นความรับผิดชอบร่วมของแพทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนท่ีเป็นหัวหน้าหอผู้ป่วย 

3.4) ด าเนินกิจกรรม Quality roundโดยเป็นผู้น ากลุม่ ร่วมกบั 
แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1 หรือแพทย์ใช้ทนุปีท่ี 2 ตดิตอ่ประสานงานกบัอาจารย์แพทย์ประจ าสายการท างานเลือก
รายผู้ ป่วยท่ียงัแก้ปัญหาในด้านตา่งๆ ไมไ่ด้นอกเหนือจากการรักษาโรคโดยประสานงานกบัพยาบาลและบคุลากร
ทางการแพทย์อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือหาทางแก้ปัญหาร่วมกนักบัสหสาขาวิชาชีพ   จะต้องด าเนินกิจกรรมดังกล่าว 
1 ครัง้/ อาจารย์แพทย์ประจ าสาย 1 คน โดยนดัวนัด าเนินกิจกรรมร่วมกนักบัทกุคนท่ีเก่ียวข้อง  ระหว่างการ
ด าเนินกิจกรรมจะต้องท าการบันทกึรายงานการด าเนินกิจกรรมทุกครัง้ 

3.5) แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 3 หรือแพทย์ใช้ทนุปีท่ี 4 ต้องจดั Team CareRound โดยท าการดแูล
ผู้ ป่วยร่วมกบั พยาบาลทกุวนัศกุร์ หลงักิจกรรม admission round 
 
 4) ออกตรวจผู้ ป่วยนอกทัว่ไปตามปกตสิปัดาห์ละ 1 วนั   แนวทางในการออกตรวจผู้ ป่วยนอกเป็นแนวทาง
เดียวกบัท่ีมีการก าหนดไว้ในหวัข้อของแพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1 

 ความตรงต่อเวลาถือเป็นความรับผิดชอบในหน้าท่ี   โดยจะมีการบนัทกึเวลาท่ีออก ตรวจผู้ ป่วยนอกซึง่
เป็นหนึง่ในการประเมินการปฏิบตังิาน  
  - ถ้าออกตรวจสายเกิน 15 นาที ตัง้แต ่3 ครัง้ จะต้องออกตรวจชดเชย1 ครัง้ 
  - ถ้าออกตรวจสายเกิน 30 นาที 1 ครัง้ จะต้องออกตรวจชดเชย1 ครัง้ 
 การออกตรวจชดเชย จะให้ท าการออกตรวจในชว่งท่ีพกัร้อน ชว่งท่ีวิชาเลือกเสรี (Elective) ก่อนหากไมมี่
ชว่งดงักลา่วแล้ว จะต้องมาออกตรวจซ า้ในวนัถดัไป 
 จ านวนผู้ป่วยท่ีต้องตรวจส าหรับแพทย์ประจ าบ้านปีที่ 2, 3 
  -แพทย์ประจ าบ้าน ท่ีปฏิบตังิานในหอผู้ ป่วย จะต้องตรวจผู้ ป่วยอยา่งน้อย20คนตอ่วนั และใน
จ านวนนี ้จะต้องมีผู้ป่วยใหม่ร่วมด้วยอย่างน้อย 2 คนต่อวัน 
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  - แพทย์ประจ าบ้านท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีออกตรวจผู้ ป่วยนอกในเดือนนัน้ ต้องตรวจผู้ ป่วยจนกวา่จะ
เสร็จสิน้  

 
5) กรณีที่เป็นแพทย์ประจ าบ้านปฏิบัตงิานที่แผนกฉุกเฉิน 

  5.1) เร่ิมปฏิบตังิานท่ีแผนกฉกุเฉินตัง้แต ่7.00 น.-17.00 น. 
  5.2) เป็นผู้ ร่วมดแูลและให้ค าปรึกษากบัแพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1 ในการดแูลผู้ ป่วยท่ีมีปัญหา
เก่ียวข้องทางอายรุศาสตร์ท่ีเข้ามาใช้บริการท่ีแผนกฉกุเฉิน  ได้แก่ 

5.2.1) ผู้ ป่วยทางอายรุศาสตร์ท่ีมาท่ีแผนกฉกุเฉินโดยตรง โดยเป็นผู้ ป่วยท่ีขอค าปรึกษา
จากแพทย์แผนกฉกุเฉินหรือการตรวจด้วยตนเองตัง้แตแ่รก 

5.2.2) ผู้ ป่วยทางอายรุศาสตร์ท่ีสง่มาเพ่ือรับการดแูลรักษาระยะสัน้ จากแผนกผู้ ป่วย
นอกอายรุศาสตร์ 

5.2.3) ผู้ ป่วยทางอายรุศาสตร์ท่ีสง่มาเพ่ือท าหตัถการทางอายรุศาสตร์ จากแผนกผู้ ป่วย
นอกอายรุศาสตร์ 

5.2.4) การขอรับค าปรึกษาหรือการขอสง่ตวัผู้ ป่วยอายรุศาสตร์ จากรพ.อ่ืนๆ  
5.3) ในการดแูลรักษาผู้ ป่วย ให้จดัล าดบัความเร่งดว่นของโรคท่ีต้องให้การดแูลรักษาเป็นส าคญั  

โรคท่ีต้องดแูลรักษาอยา่งเร่งดว่นเป็นล าดบัแรก เชน่ สงสยัหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั ภาวะช็อค stroke เป็นต้น  
5.4) ประสานงานแพทย์ประจ าบ้านท่ีอยูใ่นหอผู้ ป่วยตา่งๆ ในการรับผู้ ป่วยเข้ารับการรักษาตวัตอ่ 

ในโรงพยาบาล 
5.5) ในการขอรับค าปรึกษาจากอาจารย์ ให้ปรึกษาอาจารย์ท่ีเป็น attending หอผู้ ป่วยวิกฤตและ 

ปรึกษานอกแผนกในเดือนนัน้ (หรือ อาจารย์ในสาขาวิชาโรคท่ีเก่ียวข้องโดยตรงในกรณีท่ีตดิตอ่อาจารย์หอผู้ ป่วย

วิกฤตแิละปรึกษานอกแผนกไมไ่ด้) 
5.6) ในการดแูลรักษาผู้ ป่วย จะต้องท าการบนัทกึเวชระเบียนทางการแพทย์อยา่งครบถ้วน  กรณี 

ท่ีเป็นโรคท่ีมีการจดัท า clinical practice guideline และมีแบบบนัทกึข้อมลูอยูแ่ล้ว  ให้ท าการบนัทึกให้ครบถ้วน  
5.7) ในกรณีท่ีตดัสินใจให้ผู้ ป่วยกลบับ้านจะต้องมัน่ใจว่ามีความปลอดภยัเพียงพอโดยการ 

ประเมินซ า้ และบนัทกึผลการประเมินก่อนพิจารณาให้กลบับ้าน  และนดัผู้ ป่วยเพ่ือตดิตามอาการภายใน
ระยะเวลาอนัสัน้กบัแพทย์แผนกอายรุศาสตร์ในกรณีท่ีต้องตดิตามการรักษา 
 

6) กรณีที่เป็นแพทย์ประจ าบ้านรับปรึกษาผู้ป่วยจากหน่วยงานนอกภาควิชาอายุรศาสตร์ 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ตระหนกัและมุ่งเนน้ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นในหลกัสูตรการ
ฝึกอบรมอายรุศาสตร์มศว มีความสามารถในการดูแลผูป่้วยและใหค้  าปรึกษาโรคหรือปัญหาทางอายุรศาสตร์ทัว่ไป
ไดเ้ป็นอยา่งดี  จึงมีแนวทางท่ีจ าเพาะส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นท่ีผา่นการปฎิบติังานในช่วงดงักล่าวน้ี  โดยจะตอ้ง
ปฏิบติัดงัน้ี 
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1. แพทยป์ระจ าบา้นจะตอ้งท าการประเมินตนเองดา้นความสามารถในการใหค้  าปรึกษาอายรุศาสตร์
ทัว่ไปเม่ือเร่ิมข้ึนปฎิบติังาน โดยขอเอกสารการประเมินตนเองไดท่ี้ภาควชิา 

2. จะตอ้งเรียนรู้ภาคทฤษฏี โดยใหศึ้กษาจากส่ือท่ีภาควชิาอายรุศาสตร์ มศว ไดจ้ดัท าไวเ้ก่ียวกบัการให้
ค  าปรึกษาโรค/ปัญหาทัว่ไปทางอายรุศาสตร์ 
โดยจะตอ้งผา่นกระบวนการดงักล่าวทุกคน 

 3. ท าการประเมินตนเองดา้นความสามารถในการใหค้  าปรึกษาอายรุศาสตร์ทัว่ไปอีกคร้ัง เม่ือส้ินสุดระยะ
การปฏิบติังานและส่งใบประเมินตนเองทั้งหมดไดท่ี้ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
 

 ส าหรับแนวทางทัว่ไปในการปฏิบติังานในกรณีรับปรึกษาผูป่้วยจากนอกแผนก  มีแนวทางดงัน้ี 
 1)รับผิดชอบในการให้ค าปรึกษาผู้ ป่วยในหอผู้ ป่วยอ่ืนๆ ภายนอกแผนกอายรุศาสตร์ ในกรณีท่ีมีแพทย์
ประจ าบ้านปีท่ี 1อยู่ด้วยในเดือนเดียวกนั จะต้องท าหน้าท่ีในการให้ค าปรึกษาแพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1 โดยจะต้อง
ไปดผูู้ ป่วยเองทกุคนเพ่ือประเมินและให้ความเห็นได้อยา่งถกูต้อง  
 2) รับใบปรึกษาท่ีสง่มาจากหนว่ยงานอ่ืนๆ ท่ีภาควิชาอายรุศาสตร์ตัง้แต ่8.00-16.00 น. ในวนัราชการ 
โดยจะต้องลงลายมือช่ือในสมดุบนัทึกการรับปรึกษาทกุครัง้  

3) ดแูลผู้ ป่วยภายในวนัท่ีมีการสง่ใบปรึกษามาจากตา่งแผนก โดยเรียงล าดบัตามความเร่งดว่น ท าการ

ตรวจรักษาด้วยตนเองก่อน หลงัจากนัน้จะต้องปรึกษาอาจารย์attendingในสายการท างานของตน”ทุก

ราย”หรืออาจารย์ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง  โดยจะต้องเขียนตอบกลบัการให้ค าปรึกษาในใบท่ีรับปรึกษาทกุครัง้ 
 4) ตดิตามการเปล่ียนแปลงของผู้ ป่วยท่ีไปให้ค าปรึกษาอย่างสม ่าเสมอในกรณีท่ีต้องให้การดแูลรักษา
ตอ่เน่ืองและจะต้องเขียนบนัทกึทางการแพทย์ทกุครัง้ท่ีไปดแูลรักษาผู้ ป่วย 

 5) ผู้ ป่วยท่ีไมจ่ าเป็นต้องได้รับการดแูลรักษาด้วยปัญหาทางอายรุศาสตร์อีก ให้เขียนบอกระงบัการรับ
ปรึกษาเป็นการชัว่คราว โดยจะต้องเป็นค าสัง่ของอาจารย์ในภาควิชาอายรุศาสตร์ท่ีรับปรึกษาปัญหาดงักลา่ว ใน
กรณีท่ีมีเหตอุนัควรท่ีต้องได้รับการดแูลรักษาอีกครัง้จะต้องตดิตามการเปล่ียนแปลงของผู้ ป่วยตามท่ีได้รับการ
ปรึกษาในภายหลงั 
 6) กรณีท่ีมีภาวะฉกุเฉินทางอายรุศาสตร์เกิดขึน้ท่ีตา่งแผนก ภาควิชาตา่งๆ อาจใช้การส่ือสารทางโทรศพัท์
โดยตรงมายงัแพทย์ท่ีปฎิบตัิงานสายรับปรึกษานอกแผนกอายรุกรรม ก่อนท่ีจะมีการเขียนใบปรึกษาตามมาใน
ภายหลงั ในกรณีดงักลา่วจะต้องไปให้การดแูลรักษาผู้ ป่วยก่อนและแจ้งอาจารย์ในภาควิชาท่ีท าหน้าท่ีให้
ค าปรึกษาทกุครัง้ในกรณีดังกล่าว จะต้องกลับมาท าการบันทกึลงสมุดรับการปรึกษาด้วยทุกครัง้เม่ือให้
การรักษาเสร็จสิน้ 

9) เม่ือปฏิบตังิานสิน้สดุลง จะต้องน าสง่ใบรับปรึกษา รายช่ือผู้ ป่วย และภาวะท่ีได้รับค าปรึกษาให้ทาง
ภาควิชาอายรุศาสตร์ทกุครัง้ 
 
การอยู่เวรนอกเวลาราชการ 
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 ให้แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 2 และ 3 อยูเ่วรนอกเวลาราชการเป็นจ านวน 6-8 วนัตอ่เดือน วนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ 
เร่ิมตัง้แต ่16.00 น. –07.00 น. ของวนัถดัไป   วนัเสาร์อาทิตย์หรือวนัหยดุราชการ เร่ิมตัง้แต ่07.00น.-07.00 น. 
ของวนัถดัไป โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบผู้ ป่วยในของภาควิชาอายรุศาสตร์ทัง้หมด ในการอยูเ่วรจะท าหน้าท่ีให้
ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิดแก่แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1  โดยจะต้องท าการรับ-ส่งเวรพร้อมกบัแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปี
ท่ี 1 และแพทย์ประจ าบ้านท่ีเป็นหวัหน้าเวรในวนันัน้ในเวลา 16.00 น.ในวนัราชการ และ 7.00 น.ใน
วนัหยดุราชการ  โดยการอยูเ่วรจะอยูร่่วมกบัอาจารย์ในภาควิชาทกุครัง้ (ดรูายละเอียดใน “ข้อปฏิบตักิารอยูเ่วร
นอกเวลาราชการแพทย์ประจ าบ้าน”) 
 

 

ข้อปฏบัิตกิารอยู่เวรนอกเวลาราชการ พจบ./พชท. 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว 

 
แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 1 (แพทย์ใช้ทุนปีที่ 2) 

 
- ในกรณีท่ีเป็นเวรท่ีดูแลเฉพาะผู้ป่วยใน จะท าหน้าท่ีเป็นเป็น first callในการดแูลรักษาผู้ ป่วยเก่าและ

ท าหน้าท่ีรับผู้ ป่วยใหมใ่นหอผู้ ป่วยสามญั โดยมีแพทย์ใช้ทนุปีท่ี 1(แพทย์เพิ่มพนูทกัษะ) เป็นผู้ชว่ย 

(พชท.1(แพทย์เพิ่มพูนทักษะ)ไม่ใช่ first call)ห้ามลงไปรับผู้ ป่วยท่ีแผนกฉกุเฉิน 
- ในกรณีที่เป็นเวรรับปรึกษาจากแผนกฉุกเฉิน จะท าหน้าท่ีเป็น first call ในการรับค าปรึกษาจากการ

ขอค าปรึกษาจากแผนกฉกุเฉิน 
- ไม่อนุญาตให้ส่ังการรักษาด้วยวาจาทางโทรศัพท์โดยไม่มีเหตุอันควร 
- กรณีที่มีความจ าเป็นท่ีต้องส่ังการรักษาทางโทรศัพท์ จะต้องเซ็นช่ือก ากับค าส่ังดังกล่าวภายใน

เวลา 24 ช่ัวโมง   
 

การขอค าปรึกษาจากแพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 2/3 หรือ แพทย์ใช้ทุนปีท่ี 3/4 
- กรณีผู้ป่วยเก่า ท่ีไม่สามารถตัดสินใจให้การดูแลรักษาด้วยตนเองให้ปรึกษาแพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 2

หรือ 3 ท่ีเป็นหวัหน้าเวรในวนันัน้ 
- กรณีผู้ ป่วยรับใหมใ่นหอผู้ ป่วย/หรือการรับปรึกษาผู้ ป่วยแผนกฉกุเฉินจะต้องปรึกษาและรับผู้ ป่วยพร้อมกบั

แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 3 ท่ีเป็นหวัหน้าเวรทุกราย 
- ในกรณีท่ีไมส่ามารถติดตอ่ขอค าปรึกษาจากแพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 2/3 หรือ แพทย์ใช้ทนุปีท่ี 3/4  ให้

ปรึกษาอาจารย์แพทย์ท่ีอยูเ่วรวนัดงักล่าว 
 
แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 2 (แพทย์ใช้ทุนปีที่ 3) 
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- เป็น first callในการดแูลรักษาผู้ ป่วยเก่าและใหมใ่นหออภบิาลผู้ป่วยเวชบ าบัดวิกฤต 
- เป็น first call ในการให้ค าปรึกษาจากการขอค าปรึกษาส าหรับผู้ ป่วยในท่ีอยู่นอกแผนกอายรุศาสตร์ 
- เป็น 2nd callในการดแูลรักษาผู้ ป่วยเก่าในหอผู้ ป่วยสามญัของแผนกอายรุศาสตร์ 
- เป็นท่ีปรึกษาอยา่งใกล้ชิดแก่แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1 (หรือพชท. 2)เฉพาะกรณีท่ีเวรวนันัน้ไมมี่แพทย์

ประจ าบ้านปีท่ี 3 (พชท.4) 
- ในกรณีผู้ ป่วยรับใหมท่ี่หออภิบาลผู้ ป่วยเวชบ าบดัวิกฤตให้ปรึกษาและรับผู้ ป่วยพร้อมกบัแพทย์ประจ า

บ้านปีท่ี 3 ท่ีเป็นหวัหน้าเวรทุกรายกรณีรับปรึกษาจากนอกแผนกอายรุกรรมให้ปรึกษาแพทย์ประจ าบ้าน
ปีท่ี 3 (พชท.4) ท่ีอยูเ่วรร่วมทกุราย 

- ในกรณีท่ีไมส่ามารถติดตอ่ขอค าปรึกษาจากแพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 3 หรือ แพทย์ใช้ทนุปีท่ี 4  ให้ปรึกษา
อาจารย์แพทย์ท่ีอยูเ่วรวนัดงักลา่ว 

- ไม่อนุญาตให้ส่ังการรักษาด้วยวาจาทางโทรศัพท์โดยไม่มีเหตุอันควร   
- กรณีที่มีความจ าเป็นท่ีต้องส่ังการรักษาทางโทรศัพท์ จะต้องเซ็นช่ือก ากับค าส่ังดังกล่าวภายใน

เวลา 24 ช่ัวโมง 
- ในกรณีท่ีต้องเป็นหวัหน้าเวรในวนันัน้ การรับผู้ ป่วยใหมท่กุราย ควรแจ้งให้อาจารย์เวรรับทราบ 

 
แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 3(แพทย์ใช้ทุนปีที่ 4) 
 

- เป็นท่ีปรึกษาอยา่งใกล้ชิดแก่แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1 และ 2 (หรือพชท. 2 และ 3) 
- เป็น second call ในการดแูลรักษาผู้ ป่วยใหม่ทัง้ในหอผู้ ป่วยสามญัหอผู้ ป่วยวิกฤติ โดยจะต้องตรวจ

ประเมินผู้ ป่วยท่ีรับใหมด้่วยตนเองทุกรายหลงัจากท่ีแพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1 หรือแพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 2 
(ในกรณีหอผู้ ป่วยวิกฤติ) ได้ท าการประเมินผู้ ป่วยเป็นล าดบัแรกแล้ว 

- เป็น second call ในการดแูลรักษาผู้ ป่วยท่ีขอรับค าปรึกษาจากแผนกฉกุเฉิน โดยจะต้องประเมินผู้ ป่วย
ดงักลา่วด้วยตนเองทุกรายหลงัจากท่ีแพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1 หรือแพทย์เพิ่มพนูทกัษะได้ท าการประเมิน
ผู้ ป่วยเป็นล าดบัแรกแล้ว    

- เป็น second call ในการดแูลรักษาผู้ ป่วยในท่ีขอรับค าปรึกษาจากนอกแผนก ในกรณีท่ีแพทย์ประจ าบ้าน
ปีท่ี 2 ได้ประเมินผู้ ป่วยเป็นล าดบัแรกแล้ว 

- ต้องเขียนความเห็นท่ีให้ค าปรึกษานอกแผนก/ห้องฉกุเฉิน ให้แล้วเสร็จก่อนลงเวร รวมทัง้ต้องสง่เวรให้แก่
แพทย์ท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีรับปรึกษาในเวลาราชการด้วย 

- ไม่อนุญาตให้ส่ังการรักษาด้วยวาจาทางโทรศัพท์โดยไม่มีเหตุอันควร   
- กรณีที่มีความจ าเป็นท่ีต้องส่ังการรักษาทางโทรศัพท์ จะต้องเซ็นช่ือก ากับค าส่ังดังกล่าวภายใน

เวลา 24 ช่ัวโมง 



 

25 

 

- กรณีท่ีมีปัญหาในการตดัสินใจให้การดแูลรักษา ต้องปรึกษาอาจารย์เวรทกุครัง้ 
- การรับผู้ ป่วยใหมท่กุราย ควรแจ้งให้อาจารย์เวรรับทราบ 

 
ข้อปฏิบัตใินการรับ-ส่งเวรนอกเวลาราชการส าหรับแพทย์ประจ าบ้านทุกชัน้ปี 
 การรับเวร 
 แพทย์ประจ าบ้านท่ีอยูเ่วรนอกเวลาราชการในวนันัน้ทกุชัน้ปีจะต้องเร่ิมการรับเวรพร้อมกันทุกคน โดยมี
แพทย์ประจ าบ้านท่ีเป็นหวัหน้าเวรเป็นผู้น าทีม เร่ิมต้นตัง้แตเ่วลา 16.00 น. และจะต้องเดนิไปรับเวรด้วยตนเอง 
ทุกหอผู้ป่วย 
 การรับเวรจะต้องทราบข้อมลูคร่าวๆ ของผู้ ป่วยในหอผู้ ป่วยทัง้หมด และต้องทราบข้อมลูอยา่งละเอียดของ
ผู้ ป่วยท่ีต้องให้การดแูลรักษาอยา่งใกล้ชิด 
 การส่งเวร 
 แพทย์ประจ าบ้านท่ีปฏิบตังิานท่ีหอผู้ ป่วยตา่งๆ จะต้องท าการสง่เวรให้กบัทีมแพทย์ประจ าบ้านท่ีอยูเ่วร 
โดยจะต้องบอกข้อมลูอยา่งคร่าวๆ ของผู้ ป่วยท่ีรับผิดชอบอยู่ทุกราย ให้แก่ทีมแพทย์ประจ าบ้านท่ีอยูเ่วร และบอก
ข้อมลูอย่างละเอียดของผู้ ป่วยท่ีต้องให้การดแูลรักษาอย่างใกล้ชิด โดยเร่ิมการสง่เวรตัง้แตเ่วลา 16.00 น. 
 
การลา 
 แพทย์ประจ าบ้านทกุชัน้ปี มีระเบียบการลาท่ีต้องปฏิบตัิตามดงันี ้

1) การลารวมทัง้ ลากิจ, ลาป่วย ไมใ่ห้เกิน 10 วนัตอ่ปี โดยย่ืนใบลาท่ีธุรการภาควิชา
อายรุศาสตร์และต้องแจ้งคณะกรรมการการศกึษาหลงัปริญญาทกุครัง้ 

2) การลาป่วยอนญุาตให้แจ้งทางโทรศพัท์ให้อาจารย์แพทย์ประจ าสายการท างานทราบก่อน
และสง่ใบลาตามมาทีหลงัได้ 

3) การลากิจต้องลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนั และต้องได้รับอนญุาตจากอาจารย์แพทย์ประจ า
สายการท างานก่อนพร้อมกบัต้องย่ืนใบลาท่ีธุรการภาควิชาอายรุศาสตร์  

4) การลาพกัร้อนก าหนดการลาพกัร้อนไว้ตามตารางการปฏิบตังิาน ต้องย่ืนใบลาท่ีธุรการ
ภาควิชาอายรุศาสตร์ลว่งหน้าอยา่งน้อย 2 สปัดาห์ 

 



 

  

 

ความผิดและบทลงโทษส าหรับแพทย์ประจ าบ้านทุกชัน้ปี 
  

แพทย์ประจ าบ้านท่ีมีความผิดท่ีสง่ผลกระทบตอ่การท างานจะมีบทลงโทษตามระดบัความรุนแรง  กรณี
ความผิดด้านตา่งๆ ดงักล่าวได้แก่ 

1. การไม่ปฏิบัตติามแนวทางการปฏิบัตงิาน(เชน่ การออกตรวจผู้ ป่วยนอกสาย เป็นต้น) 
อนึง่ หากมีความจ าเป็นฉกุเฉินเร่งดว่นท าให้ไมส่ามารถปฏิบตัิตามแนวทางท่ีก าหนดไว้เชน่ การออก

ตรวจผู้ ป่วยนอกสาย เป็นต้น สามารถย่ืนบนัทกึข้อความในภายหลงัได้โดยไมถื่อเป็นการมาปฏิบตังิานสาย 
ตวัอยา่งเชน่ ก าลงัอยูใ่นการปฏิบตัิการกู้ ชีพ (CPR) คณะกรรมการการศกึษาหลงัปริญญาจะท าการตรวจสอบ
และแจ้งผลการอนมุตัแิก่แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทนุเป็นราย ๆ ไปโดยการดแูลผู้ ป่วยในไมเ่สร็จก่อน 
9.00 น. จะไม่ถือเป็นข้อยกเว้นให้ออกตรวจผู้ ป่วยนอกสาย 

2. ความรับผิดชอบในการปฏิบัตงิานเชน่ ขาดการปฏิบตังิานโดยไมแ่จ้งลว่งหน้า ขาดการปฏิบตัหิน้าท่ี

ตามท่ีมีการก าหนดไว้ (เชน่ คณุภาพเวชระเบียนไมผ่า่นเกณฑ์และไมมี่การปรับปรุง) เป็นต้น 
3. ความผิดด้านจริยธรรมและขาดความรับผิดชอบในฐานะแพทย์ หรืv 

เหตอ่ืุนใดทีแสดงให้เห็นวา่มีความประพฤติบกพร่องร้ายแรง เชน่ ก่อการวิวาทกบัแพทย์สาขาวิชาอ่ืนหรือสาขา
วิชาชีพอ่ืน ขาดความรับผิดชอบในผู้ ป่วยทัง้ในและนอกเวลาราชการ การเมาสรุาขณะขึน้ปฏิบตังิาน เป็นต้น  
 

บทลงโทษ 
 กรณีไม่ปฏิบัตติามแนวทางการปฏิบัตงิาน(เชน่ การออกตรวจผู้ ป่วยนอกสาย เป็นต้น) 

 - ตามแนวทางการปฏิบตังิาน/ เกณฑ์การประเมิน/ การลงโทษท่ีก าหนดไว้ 
กรณีความรับผิดชอบหรือจริยธรรม 

กรณีความผิดไม่รุนแรง 
- วา่กล่าวตกัเตือน  

  กรณีมีความผิดไม่รุนแรงตัง้แต่ 3 ครัง้ขึน้ไป 
- ไมอ่นญุาตให้เลือกวิชาเลือกเสรี (Elective) นอกโรงพยาบาล 
- ไมผ่า่นการประเมินเพื่อนเล่ือนชัน้ปี  จะต้องปฏิบตังิานเพิ่มเตมิเพ่ือพิจารณาซ า้อีกครัง้ 
- งดพกัร้อนและให้ขึน้ปฏิบตัิงานแทน 

กรณีความผิดรุนแรง: ได้แก่ มีข้อบกพร่องทางจริยธรรมอนัสง่ผลเสียตอ่ผู้ ป่วยและ
ภาพลกัษณ์องค์กร 

1. ไมใ่ห้ผา่นขึน้ชัน้ปีใหม ่และ/หรือไมส่ง่ช่ือเข้าสอบประจ าปีของราชวิทยาลยัอายรุแพทย์ 
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2. ให้ออกจากการฝึกอบรม 
กรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมิตกิารประเมินโดยราชวิทยาลัยฯ  
 ไมผ่า่นการประเมินเพ่ือนเล่ือนชัน้ปี  โดยจะต้องปฏิบตังิานเพิ่มเตมิเพ่ือพิจารณาซ า้อีกครัง้ 

 
การพิจารณาความผิดจะท าโดยคณะกรรมการการฝึกอบรม โดยจะแจ้งโดยตรงแก่แพทย์ประจ าบ้าน
และให้ลงนามรับทราบทกุครัง้ 
กรณีความผิดรุนแรง จะมีการน าเสนอตอ่ท่ีประชมุภาควิชาอายรุศาสตร์เพ่ือการพิจารณา และ
น าเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบราชวิทยาลยัอายรุแพทย์ 

 
 

CLINICAL PRACTICE GUIDELINE ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
 
 โรงพยาบาลศนูย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพฯ ได้รับการรับรองคณุภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดบั
ตติยภมูิ (HOPITAL ACCRADITATION) ตัง้แตปี่ 2556 การดแูลรักษาผู้ ป่วยอายรุกรรมของภาควิชา
อายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ได้มีการก าหนดแนวทางการดแูลรักษาโรคหลายโรค เพ่ือให้การรักษา
ผู้ ป่วยแตล่ะโรคมีมาตรฐานและเป็นไปในแนวทางเดียวกนั โรคท่ีมีการจดัท าแนวทางการดแูลรักษาโรค ได้แก่ 
 1. ACUTE CORONARY SYNDROME 
 2. STROKE 
 3. COPD WITH ACUTE EXACERBATION 
 4. SEPSIS 
 5. GASTROINTESTINAL BLEEDING 
 6. ASTHMA ATTACK 
 แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ใช้ทนุเป็นสว่นหนึง่ในการดแูลรักษาผู้ ป่วย จงึมีความจ าเป็นต้องรับทราบและ
ให้การดแูลรักษาโรคตา่งๆ ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ โดยจะต้องบนัทกึเอกสารท่ีได้จดัท าไว้เป็นมาตรฐาน
กลางส าหรับการรักษาโรคแตล่ะชนิดทัง้ในระยะแรกท่ีเร่ิมให้การรักษา และระยะตอ่เน่ืองจนเสร็จสิน้การดแูล
รักษาโรคนัน้ๆ   เอกสารดงักลา่วจะจดัเตรียมพร้อมไว้ทัง้ท่ีแผนกฉกุเฉิน และหอผู้ ป่วยใน โดยให้ประสานงาน
กบัพยาบาล ณ จดุดงักลา่วเม่ือพบผู้ ป่วยโรคดงักลา่วข้างต้น 
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ระเบียบปฏิบัติทั่วไปส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน/ แพทย์ใช้ทุน 
 
1. การประชุมวิชาการภายนอกโรงพยาบาล  

- การประชมุวิชาการประจ าปีราชวิทยาลยัอายรุแพทย์ อนญุาตเฉพาะแพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 3/ แพทย์ใช้
ทนุปีท่ี 4เทา่นัน้ 

- การประชมุวิชาการของสาขาวิชาตา่งๆ   อนญุาตเฉพาะแพทย์ประจ าบ้าน/ แพทย์ใช้ทนุท่ีก าลงัผ่าน
สาขาวิชาดงักลา่ว โดยจะต้องได้รับอนญุาตจากอาจารย์ประจ าสาขาวิชาและจะต้องรับผิดชอบงาน
เม่ือมีปัญหาเกิดขึน้ 

- แพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีท่ี 1/ แพทย์ใช้ทนุปีท่ี 2 ไมแ่นะน าให้ลาไปประชมุวิชาการยกเว้นในวนัหยดุและ
จะต้องเป็นการประชมุในเขตกรุงเทพฯเท่านัน้แตจ่ะต้อง ROUND ผู้ ป่วยให้เสร็จสิน้เรียบร้อยโดยไม่
ฝากแพทย์คนอ่ืน ROUND 

- ไมอ่นญุาตให้ไปประชมุวิชาการนอกเขตกรุงเทพมหานคร ยกเว้นกรณีเข้าหลกัการดงักลา่วข้างต้น  
 
2. บทลงโทษ 
 แพทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุ ท่ีมีข้อร้องเรียนด้านพฤตกิรรม จริยธรรม เจตคต ิและความรู้ หาก
คณะกรรมการการศกึษาหลงัปริญญาท าการสอบสวนแล้วพบวา่  แพทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุมีความผิด
จริง จะถกูลงโทษดงันี ้
 1. ความผิดไมรุ่นแรง: การตกัเตือน 

2. ความผิดไมรุ่นแรงแตมี่การกระท าซ า้หลายครัง้ หลงัได้รับค าตกัเตือนแล้ว คณะกรรมการการศกึษา
หลงัปริญญาอาจพิจารณา 
 - พิจารณางดอนมุตัเิงินตอบแทน 
 - ไมอ่นญุาตให้เลือกวิชาเลือกภายนอก ให้ขึน้ปฏิบตังิานภายใน 
 - ขึน้ปฏิบตังิานเพิ่มเตมิ โดยใช้เวลาในชว่งวิชาเลือกและ หรือพกัร้อน และไมส่ามารถผา่นขึน้
ชัน้ปีตอ่ไปจนกวา่จะได้รับการแก้ไขและประเมินซ า้ 
3. ขาดความรู้และทกัษะทางการแพทย์: ปฏิบตังิานเพิ่มเติม ไมส่ามารถผา่นขึน้ชัน้ปีตอ่ไปจนกวา่จะ
ได้รับการประเมินซ า้ 
4. ความผิดรุนแรงด้านจริยธรรม เจตคต ิพฤตกิรรม: สิน้สดุการฝึกอบรม 

 โดยค าตดัสินท่ีผา่นท่ีประชมุคณะกรรมการการศกึษาหลงัปริญญา และหรือการประชมุภาควิชาถือ
เป็นท่ีสิน้สดุ 
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 รายละเอียดอ่ืนๆอยูใ่นหวัข้อ”ความผิดและบทลงโทษส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน” 

  
3. การอยู่เวรนอกโรงพยาบาล 
 แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1/ แพทย์ใช้ทนุปีท่ี 2: ไมอ่นญุาตให้อยูเ่วรนอกโรงพยาบาล ยกเว้นมีเหตอุนัควร
เทา่นัน้ 
 แพทย์ประจ าบ้านปีอ่ืน: สามารถอยูเ่วรนอกโรงพยาบาลได้ แตจ่ะต้องรับผิดชอบงานในหน้าท่ีจนเสร็จ
สิน้สมบรูณ์ 
 
4. วันออกตรวจผู้ป่วยนอกทั่วไปและแพทย์ประจ าบ้าน/ แพทย์ใช้ทุน ที่ผ่านสาขาวิชา 
 แพทย์ประจ าบ้าน/ แพทย์ใช้ทนุท่ีต้องผา่นสาขาวิชาตา่งๆ ให้ตรวจสอบวนัท่ีต้องเข้าร่วมกิจกรรมของ
สาขาวิชา และวนัท่ีต้องออกตรวจผู้ ป่วยนอกทัว่ไปของตนเอง ในกรณีท่ีวนัดงักลา่วตรงกนั ให้ท าการเล่ือนนดั
ผู้ ป่วยไปตรวจในวนัอ่ืน โดยให้วางแผนลว่งหน้าอย่างน้อย 1 เดือน  
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31 

 

สาขาวชิาโรคไต 
 
อาจารย์ประจ าหน่วย 

1. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริภา ช้างศิริกุลชัย  หัวหน้าสาขาวิชาโรคไต 
2. นายแพทย์จิรายุทธ จันทร์มา 
3. นายแพทย์อรุณชัย แสงพานิช 
4. นายแพทย์ฉัตรชัย กรีพละ 

อาจารย์พเิศษประจ าหน่วย 
1. แพทย์หญิง นภธร มหามิตร 

วัตถุประสงค์ตามเกณฑ์ประเมินของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ 
 แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทุนสาขาอายุรกรรมท่ีผ่านการฝึกอบรมจากสาขาวิชาโรคไตจะต้องมี
ความรู้ความสามารถในด้านตา่ง ๆ ตอ่ไปนี ้

1. โรคหรือภาวะทางอายุรศาสตร์ที่ส าคัญ  
แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทุนต้องสามารถวินิจฉัยและรักษาโรคหรือภาวะตา่ง ๆ ตามหลกัสูตรท่ีก าหนด
โดยราชวิทยาลยัอายรุแพทย์ระดบัตา่ง ๆ ได้ดงัท่ีได้แสดงไว้ได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม . 
 

โรคหรือภาวะ ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
19. Malignant neoplasm 
(primary) 

 

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

  

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

 Secondary malignant 
neoplasm of adrenal 
gland (C79.7) 

 

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

  Monoclonal 
gammopathy 
of undetermine 
significant 
(D47.2) 

23. Anemia 

 
Anemia in chronic disease   

27. Allergic purpura 

 
  Henoch-Schonlein 

purpura (D69.0) 

30. Other disease of blood 
forming orgas 
 

  Methemoglobinaemia 
(D74.-) 

32. Other immune 
mechanism disorder 

  Cryoglobulinemia 
(D89.1) 

47.Hyperaldosterionism 
 

 Hyperaldosteronism 
(E26.-) 
 

 

54. Malnutrition Protein-energy   
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 Malnutrition 

(E40 – E46) 
55. Obesity 
 

Obesity (E66.-) 
 

  

62. Disorders of mineral 
metabolism 
 

Hypomagnesemia (E83.4) 
Hypercalcemia (E83.5) 

  

63. Amyloidosis 
 

  Amyloidosis (E85.-) 
 

64. Volume depletion 
 

Volume depletion (E86) 
 

  

65. Fluid, Electrolyte, and acid-
base balance 
 

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

Hypernatremia (E87.0) 
 

 

66. Other metabolic 
disorder 
 

Fluid overload (E87.7) 
Metabolic syndrome 
(E88.4) 
 

Tumor lysis syndrome 
(E88.3) 
 

 

89. Hypertensive diseases 
 

Essential hypertension 
(I10) 
Hypertensive heart 
disease (I11.-) 
Hypertensive renal 
disease (Z12.-) 
Secondary hypertension 
(I15.9) 

Hypertension secondary 
to other renal disorders 
(I15.1) 
 

Hypertensive heart and 
renal disease (I13.-) 
Renovascular 
hypertension (I15.0) 
 

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) 
 

Churg-Strauss 
syndrome 
(M30.1) 
Goodpasture’s 
syndrome 
(M31.0) 
Thrombotic 
thrombocytopenic 
purpura (M31.1) 
Wegener’s 
granulomatosis 
(M31.3) 

143. Glomerular diseases 
 

Acute nephritic syndrome 
(N00.-) 
Nephrotic syndrome 
(N04.-) 
Glomerular disorders in 
diabetes mellitus (N08.3*) 
Glomerular disorders in 
systemic connective tissue 
disorders (N08.5*) 
 

Rapidly progressive 
nephritic syndrome (N01.- 
Chronic nephritic 
syndrome (N03.-) 
 

Recurrent and 
persistent 
haematuria (N02.-) 
Glomerular disorders in 
infectious and parasitic 
disease (N08.0*) 
Glomerular disorders in 
neoplastic disorder 
(N08.1*) 

Glomerular disorders in 
blood diseases and 
disorders involving the 
immune mechanism 
(N08.2*) 
Glomerular disorders in 
other endocrine, 
nutrition and metabolic 
diseases 

144. Renal tubular 
interstitial diseases 

Acute pyelonephritis 
(N10) 

Obstructive and reflux 
uropathy (N13.- ยกเวน้ 

Nonobstructiverefluxass
ociatedchronic 
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  N13.6) 

Drug induced 
tubulointerstital 
conditions (N14.) 
 
 

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

  

146. Urolithiasis 
 

Calculus of kidney and 

ureter (N20.-) 
 

 Calculus of lower 

urinarytract (N21.-) 

147. Other disorders of 
kidney and ureter 
 

 Renal tubular acidosis 
(N25.8) 
Secondary 
hyperparathyroid of renal 
origin (N25.8) 
 

Renal osteodystrophy 
(N25.0) 
Nephrogenic diabetes 
insipidus (N25.1) 
Ischemic and infarction 
ofkidney (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.-) 
 

152. Pregnancy with 
abortive outcome 
 

  Renal failure following 
abortion and ectopic 
and 
molar pregnancy 
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(O008.4) 
153. Oedema, proteinuria 
and hypertensive 
disorders in 
pregnancy childbirth 
and the puerperium 
 

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

Pre-existing 
hypertensive 
disorder with 
superimpose 
proteinuria (O11) 
Gestational (pregnancy 
induced) hypertension 
(O13-O14) 
Eclampsia (O15) 

154. Other maternal 
disorders 
predominantly 
related to pregnancy 
 

 Infection of kidney in 
pregnancy (O23.0) 
Infection of bladder in 
pregnancy (O23.1) 
 

 

156. Complication 
predominanty 

related to the 
purperium 
 

  Urinary tract infection 
following delivery 

(O86.2) 
Post partum acute renal 
failure (O90.4) 

160. Congenital 
malformations of the 
urinary system 
 

 Polycystic kidney disease, 
adult type (Q61.2) 
 

 

171. Poisoning by drugs, 
medicaments and 
biological substances 
 

  Poisoning by 
angiotensinconverting 
enzyme 
inhibitors (J46.4) 
Poisoning by diuretics 
(J50.0-T50.2) 

172. Toxic effects of 
substances chiefly 
nonmedicinal as to 

sources 
 

  Toxic effect of organic 
solvents (T52.-) 
Toxic effect of metals 

(T56.-) 
Heatstroke and 
sunstroke 
(T67.0) 

174. Complications of 
surgical and medical 
care 
 

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

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

Mechanical 
complication 
of vascular dialysis 
catheter (T82.4)(Y47.1) 
Mechanical 
complication 
of other cardiac and 
vascular devices and 
graft(e.g. AV shunt, 
umbrella (device, 
balloon)(T82.5)(Y71.2) 

Mechanical 
complication 
of urinary (indwelling) 
catheter (T83.0)(Y73.1) 
Infection and 
inflammatory 
reaction due to 
prosthetic 
device implant and 
graftin urinary system 
(T83.5)(Y73.2) 
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Mechanical 

complication 
of other specified 
internal 
prosthetic device, 
implant 
and graft (e.g. 
intraperitoneal dialysis 
catheter) (T85.6) 
(Y73.1) 
Kidney transplant 
failure 
and rejection (T86.1) 
(Y83.0) 

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

  Immunosuppressive 
drugs 
(Y43.4) 
Iron preparations 
(Y44.0) 

182. Persons 
encountering health 
services for 
examinations and 
investigation 

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

185. Persons 
encountering health 
services in other 
circumstances 

 Dietary counseling and 
surveillance (Z71.3) 
 

 

186. Persons with 
potential health 
hazards 
 

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

  

187. Perioperative 
medicine 
 

-Perioperative 
management of medical 
diseases e.g. diabetes 
mellitus, renal failure, 
heart disease, 
hematological disease 
-Prevention and 
management of 
postoperative 
complication 
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2. ทักษะ หัตถการเพื่อการวินิจฉัยและการรักษา 
แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทุนต้องทราบข้อบ่งชี ้ประโยชน์ และโทษของหตัถการตา่ง ๆ โดยจะต้องมี
ความสามารถดงันี ้
- หัตถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนสามารถท าได้โดยไม่ต้องมีผู้ก ากับดูแล และ
สามารถสอนนิสิต นักศึกษาแพทย์ให้ท าหัตถการได้ ได้แก่ 

- Arterial blood gas sampling (38.98, 89.65) 
- Basic cardiac life support (99.63) 

- Endotracheal intubation (96.04) 
- Insertion of indwelling urinary catheter (57.94) 

- หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนต้องท าได้ภายใต้การก ากับดูแลจนกระท่ังมี
ความม่ันใจและสามารถสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์หรือแพทย์ประจ าบ้านให้ท าหัตถการนัน้ได้
ด้วยได้แก่ 

  - Advanced cardiac life support (99.62) 
- Placement of arterial lines (38.91) 

- หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนควรมีประสบการณ์ท าด้วยตนเอง หรืออย่าง
น้อยเคยช่วยท า ได้แก่ 

- Venous catheterization for hemodialysis (38.95) 
- Insertion of peritoneal dialysis catheter (54.93) 
- Venous cutdown (38.94) 

- หัตถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนมีประสบการณ์ในการช่วยท าหรือเคยเห็น  
ได้แก่ 

- Renal biopsy (55.23) 
3. การตรวจทางห้องปฏิบัตกิาร 

3.1สามารถตรวจ และแปลผลได้ตนเอง ได้แก่ 
- Urinalysis 
 

3.2 สามารถส่งตรวจ และแปลผลได้ด้วยตนเอง ได้แก่ 
3.2.1 รังสีวินิจฉัย 
Plain KUB 
Ultrasound of the abdomen 
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CT abdomen 
3.2.2 โลหติวิทยา 
Clotting time 
Complete blood count 
Hemoglobin analysis 
Iron studies (Serum iron, TIBC, ferritin) 
Screening coagulogram 
Protein electrophoresis 
Vitamin B12 level, and folic acid level 
3.2.3 ฮอร์โมน 
Parathyroid hormone 
Urinary metanephrine/nor metanephrine, VMA, catecholamine 
Water deprivation test 
3.2.4 จุลชีววิทยา 
Fresh specimen for culture/sensitivity from various specimens 
eg. Blood, Urine, Urethral discharge 
Profiles of viral hepatitis serology 
3.2.5 อมิมูโนวิทยา 
Antinuclear antibody profile 
Antiphospholipid antibody 
Complement level 
Serological test for glomerulonephritis 
Serological test for infectious disease 
3.2.6ระบบการหายใจ 
Arterial blood gas 
3.2.7 พษิวิทยา 
Therapeutic drug monitoring 
Toxic substance level 
3.2.8 อ่ืนๆ 
HbA1C,Fructosamine 
BUN, creatinine, eGFR,Uric acid, Electrolyte, Magnesium 



 

38 

 

Calcium, Phosphate, Alkaline phosphatase 
ESR, CRP 
Fasting  
Fractional excretion of sodium and other electrolyte 
Lipid profiles 
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 

3.3 สามารถส่งตรวจ และน าผลไปประยุกต์ใช้ได้ ได้แก่ 
3.3.1 รังสีวินิจฉัย 
Bone scan 
IVP 
Renal angiography and venography 
Renal scan 
Retrograde pyelogram 
Voiding cystourethrography 
3.3.2 พยาธิวิทยา 
Pathology and cytology of tissue biopsy 
3.3.3 อมิมูโนวิทยา 
Autoantibody identification 
3.3.4 โลหติวิทยา 
Flow cytometry 
HLA typing 
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Platelet function test 
Serum erythropoietin 
Urine hemosiderin 
3.3.5 พันธุศาสตร์ 
Chromosome study/ Karyotyping 
DNA mutation testing/ Gene mutation testing 
3.3.6 อ่ืนๆ 
Cystoscopy 

 
4. การประเมินหรือดูแลรักษา 

4.1 การประเมินหรือดูแลรักษาผู้ ป่วยท่ีแพทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนสามารถท าได้ด้วยตนเอง 
ได้แก่ 

- Anthropometric measurement 
- Assessment of nutritional status 
- Communication skill เช่น patient / family counseling, breaking bad news 
- Enteral nutrition 
- Genetic counseling 
- Parenteral nutrition 
- Pattern of inheritance of genetic disease 
- Risk estimation วา่สมาชิกครอบครัวคนใดเสี่ยงตอ่การเป็นโรคหรือตอ่การถ่ายทอดโรคมากน้อย
เพียงใด 
- Risk management skill เช่น disclosure of medical error 
- การดแูลรักษาผู้ ป่วยท่ีได้รับเคมีบ าบดั 

4.2 การประเมินและดแูลรักษาท่ีแพทย์ประจ าบ้านควรมีโอกาสได้ท าด้วยตนเองหรือชว่ยท า ได้แก่ 
- Hemodialysis 
- Peritoneal dialysis 

4.3 การประเมินและดแูลรักษาท่ีแพทย์ประจ าบ้านควรมีประสบการณ์ชว่ยท าหรือสงัเกตการณ์ ได้แก่ 
- Renal transplantation 
- Plasmapheresis 

 
ตารางการปฏิบัตงิานของแพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทุนสาขาวิชาโรคไต 
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 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ 

7.00 – 8.00 ward round ward round ward round ward round ward round 
8.00 – 9.00 Renal biopsy ward round Renal Division 

Grand round 
ward round ward round 

9.00 -  10.00 ward round Consult round ไต Consult round ไต Renal academic 
activity 

OPD med 

10.00 – 11.00 Book club  Renal clinic 
(glomerular 
disease and  
General nephrology) 

Renal clinic 

สปัดาห์ท่ี 1 
CAPD clinic 

สปัดาห์ท่ี 2-4 

Renal clinic 

สปัดาห์ท่ี 1 

CKD clinic 

สปัดาห์ท่ี 2-4 

OPD med 

11.00 – 12.00 Renal path conf Renal clinic 
(glomerular 
disease and  
General nephrology) 

Renal clinic 

สปัดาห์ท่ี 1 
CAPD clinic 

สปัดาห์ท่ี 2-4 

Renal clinic 

สปัดาห์ท่ี 1 

CKD clinic 

สปัดาห์ท่ี 2-4 

OPD med 

13.00 – 14.00 Admission Round Grand Round CAPD clinic 

สปัดาห์ท่ี 2-4 

Academic Activity Admission Round 

14.00-15.00 ward round ward round Renal nutrition round Weekly CKD and  
CAPD conference 

Book club 

15.00 – 16.00 ward round ward round ward round ward round ward round 

 
กิจกรรมการศึกษา 
แพทย์ประจ าบ้านท่ีฝึกอบรมในสาขาวิชาโรคไต จะมีกิจกรรมท่ีสง่เสริมการเรียนรู้ เพ่ือให้มีสมรรถนะในการ
ปฏิบตังิานเม่ือจบการฝึกอบรม โดยแบง่ประเภทกิจกรรมการศกึษาเป็น 3 กลุม่ใหญ่คือ 
1. กิจกรรมการศกึษาท่ีแพทย์ประจ าบ้านต้องท าอยา่งน้อย 1 ครัง้ ในระหวา่งการปฏิบตังิานในสาขาวิชาโรคไต 
ได้แก่ 

1.1 Journal Club 
1.2 Topic Review 
1.3. Interesting case conference 
1.4. Electrolyte case conference 
1.5 Renal nutrition round 
2. กิจกรรมการศกึษาท่ีแพทย์ประจ าบ้านควรเข้าร่วม เพ่ือเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ได้แก่ 
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2.1 Weekly CKD-CAPD conference 
2.2 Renal pathology conference 
2.3 Renal Division Grand Round 
3.กิจกรรมการศกึษาด้วยตนเอง แตส่ามารถติดตอ่ให้อาจารย์มาให้ค าแนะน าเพิ่มเติม ได้แก่Book Club 
 
หน้าที่ของแพทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์ใช้ทุน 
1. ให้การดแูลผู้ ป่วยโรคไตได้ตามสมรรถนะของอายรุแพทย์ทัว่ไปท่ีก าหนดไว้โดยราชวิทยาลยัอายรุแพทย์ ทัง้
ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 
2. ร่วมในการดแูลและแก้ปัญหาส าหรับผู้ ป่วยท่ีได้รับการบ าบดัทดแทนไตได้ตามท่ีอาจารย์สาขาวิชาโรคไตให้
ค าแนะน า ทัง้ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 
3. ปฏิบตังิานด้านการดแูลผู้ ป่วยให้เข้ากบัระบบบริการวิชาการท่ีสาขาวิชาโรคไตก าหนดได้ 
4. เป็นพ่ีเลีย้งให้ค าแนะน าด้านการดแูลผู้ ป่วยโรคไตแก่นิสิตแพทย์ นิสิตแพทย์เวชปฏิบตั ิแพทย์เพิ่มพนูทกัษะ 
ตามหวัข้อท่ีสาขาวิชาโรคไตก าหนด 
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หนังสือและแหล่งข้อมูล 
Text Book 
1. Harrison’s Principles of Internal Medicine 
2. Clinical Physiology of Acid-Base and Electrolyte Disorders (By Burton Rose) 
3. Fluid, Electrolyte and Acid-Base Physiology: A Problem-Based Approach (By Mitchell L. 
Halperin)  
4. Harrison’s Nephrology and Acid-Base Disorders 
Journal 
1. New England Journal of Medicine 
2. Lancet 
3.  Annual of Internal Medicine 
4.  Kidney International 
5.  Journal of the American Society of Nephrology 
6.  American Journal of Kidney Disease 
7. Nephrology Dialysis Transplantation  
Websites 
1. Up to date 
2. CPD – RCPT website 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

43 

 

สาขาวชิาโรคตดิเชือ้ 
 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
 อ.นพ.พชัรสาร ลีนะสมิต 
 อ.นพ.ประสิทธ์ิ อพุาพรรณ 
 
อาจารย์พเิศษ 
 รศ.นพ.วรพจน์ ตนัติศริิวฒัน์ (ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกนัและสงัคม) 

 
สาขาวิชาโรคตดิเชือ้ ภาควิชาอายรุศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ให้บริการตรวจรักษาผู้ ป่วยท่ี

มีปัญหาการติดเชือ้ตา่ง ๆ ตลอดจนการควบคมุการติดเชือ้ในโรงพยาบาลโดยมีการประสานความร่วมมือกบั
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกนัและสงัคม ซึง่จะรับปรึกษาผู้ ป่วยในทกุวนั และผู้ ป่วยนอกตามวนัและเวลาดงันี ้

 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ 

9.00 – 12.00 พชัรสาร* ประสิทธ์ิ* พชัรสาร** วรพจน์** ประสิทธ์ิ* 
* คลินิกอายรุกรรมชัน้ 2 
**คลินิกโรคติดเชือ้ (ห้องตรวจโรคหวัใจชัน้ 2) 

 
แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทนุท่ีพบผู้ ป่วยมีปัญหาโรคติดเชือ้ท่ีหอผู้ ป่วยนอก สามารถน าผู้ ป่วยมา

ปรึกษาอาจารย์ท่ีห้องตรวจได้ทนัที หากไมพ่บอาจารย์ท่ีหอผู้ ป่วยนอกหรือต้องการปรึกษาปัญหาของผู้ ป่วยใน
ให้แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทนุโทรศพัท์ตดิตอ่อาจารย์ท่ีรับปรึกษาในแตล่ะเดือนได้โดยตรง (ตรวจสอบท่ี
ห้องพกัภาควิชาอายรุศาสตร์) กรณีท่ีมีแพทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุปฏิบตังิานอยูใ่นสาขาวิชา ให้ติดตอ่
กบัแพทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุผู้นัน้ก่อน 

 
วัตถุประสงค์ตามเกณฑ์ประเมินของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ 
 แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทนุสาขาอายรุกรรมท่ีผา่นการฝึกอบรมจากสาขาวิชาโรคตดิเชือ้ จะต้อง
มีความรู้ความสามารถในด้านตา่ง ๆ ตอ่ไปนี ้

5. โรคหรือภาวะทางอายุรศาสตร์ที่ส าคัญ  
แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทุนต้องสามารถวินิจฉัยและรักษาโรคหรือภาวะต่าง ๆ ตาม

หลกัสตูรท่ีก าหนดโดยราชวิทยาลยัอายรุแพทย์ระดบัตา่ง ๆ ได้ดงัท่ีได้แสดงไว้ได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม 
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ระดับ 1- โรคหรือภาวะท่ีพบบ่อย และมีความส าคญัซึ่งแพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทุน
สามารถเรียนรู้ได้จากผู้ ป่วยโดยตรง 

ระดับ 2- โรคหรือภาวะท่ีพบน้อยกว่าระดบั 1 และมีความส าคญัซึ่งแพทย์ประจ าบ้านและ
แพทย์ใ ช้ทุนสามารถเ รียน รู้จากผู้ ป่วยแต่ไม่ไ ด้ดูแลผู้ ป่วยโดยต รง เช่น  การ ร่วมดูแลในหอผู้ ป่วย
(wardround)ด้วยกนั เป็นต้น 

ระดับ 3- โรคท่ีพบน้อยแตมี่ความส าคญั ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทนุสามารถเรียนรู้
โดยการศึกษาด้วยตนเอง หรือฟังบรรยาย และสถาบันฝึกอบรมควรจัดให้มีการเรียนรู้โรคในกลุ่มนีอ้ย่าง
พอเพียง 

โรคหรือภาวะ ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
1. Intestinal infectious 
Disease 

- Acute diarrhea (A 09.-) - Other salmonella 
infections (A02.-) 

- Other bacterial 
intestinal infections 
(A04.-) 

- Cholera (A00.-)  
- Typhoid and paratyphoid fever 

(A01.-) 
- Shigellosis (A03.-) 
- Amoebiasis (A06.-) 
- Other protozoal intestinal disease 

(A07.-) 
- Other specified intestinal infection 

(A08.-) 
2. Tuberculosis - Respiratory tuberculosis 

(A15.- A16.-) 
- Tuberculosis of other 

organs (A18.- A19.-) 

- Tuberculosis of 
nervous 
system(A17.-) 

 

3. Certain zoonotic 
bacterial diseases 

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

4. Other bacterial 
disease 

 - Other mycobacteria  
(A31.-) 

- Listeriosis (A32.-) 
- Diphtheria (A36.-) 
- Meningococcal infections (A39.-) 

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

- Septicaemia (A41.9) 

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

- Streptococcal sepsis 
(A40.-) 

 

6. Other bacterial 
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 syphitis (53.-) 
- Gonococcal Infection (A54.-) 
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- Chlamydial disease (A55- A56.-) 
- Chancroid (A57) 
- Granloma Inguinale (A58) 
- Anogenital Herpes simplex (A60.-) 
- Anogenital warts (A63.-) 

8. Rickettsioses   - Typhus fever (A75.-) 
9. Viral infections of the 
central nervous system 

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

- Viral meningitis (A87.-) 
10. Viral hemorrhagic fever - Dengue fever, Dengue 

hemorrhagic fever (A90, 
91.-) 

  

11. Viral infections 
characterized by skin and 
mucous membrane lesion 

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

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

 - Herpes viral encephalitis (B00.4) 
- Chickenpox (B01.-) 
- Measles (B05.-) 
- Rubella (B06.-) 
- Other viral infections characterized 

by skin and mucous membrane 
lesions (B08.-) 

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

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

- Unspecified HIV 
disease (B24) 

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

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

- Acute HIV infection syndrome 
(B23.0) 

14. Other viral disease  - Viral infections, 
unspecified (B34.9) 

- Cytomegalo viral Disease (B25.-) 
- Mumps (B26.-) 
- Infectious mononucleosis (B27.-) 

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

- Candidiasis (B37.-) 

- Aspergillosis (B44.-) 
- Cryptococcosis  

(B45.-) 

- Coccidiodomycosis (B38.-) 
- Histoplasmosis (B39.-) 
- Blastomycosis (B40.-) 
- Chromomycosis and 

Phaeomycotic abscess (B43.-) 
- Mucormycosis (B46.-) 
- Other mycosis (B47.-, B48.-) 

16. Protozoal disease   - Malaria (B50.- ถึง B54) 
- Toxoplasmosis (B58.-) 
- Pneumocystosis (B59) 

17. Helminthiasis -  - Strongyloidiasis  
(B78.-) 

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

74. Inflammatory disorders 
of the central nervous 
system 

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

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

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

- Bacterial meningitis (G00.-) 

92. Pericardial diseases   - Infective pericarditis (I30.1) 
93. Infective endocarditis  - Acute and subacute 

endocarditis (I33.0) 
 

106. Acute upper 
respiratory infection 

- Common cold (J00) 
- Acute pharyngitis (J02.- 
- Acute upper respiratory 

infections, unspecified 
(J06.9) 

- Acute sinusitis (J01.- 
- Acute tonsillitis 

(J03.-) 

- Acute laryngitis and tracheitis 
(J04.-) 

107. Influenza and 
pneumonia 

- Bacterial pneumonia, 
unspecified (J15.9) 

- Pneumonia, organism 
unspecified (J18.-) 

- Pneumonia due to 
Klebsiella 
pneumoniae(J15.0) 

- Pneumonia due to 
Pseudomonas 
(J15.1) 

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

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

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

- Influenza, virus not identified (J11.- 
- Viral pneumonia (J12.-) 
- Pneumonia due to Streptococcal 

pneumoniae (J13.-) 
- Pneumonia due to Haemophilus 

influenzae (J14.-) 
- Pneumonia due to Staphylococcus 

(J15.3) 
- Pneumonia due to other 

Streptococci (J15.4) 
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- Pneumonia due to E.coli (J15.5) 
- Mycoplasma pneumonia (J15.7) 
- Chlamydia pneumonia (J16.0) 

108. Other acute lower 
respiratory infections 

- Acute bronchitis (J20.-)   

110. Chronic lower 
respiratory diseases 

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

 

113. Suppurative and 
necrotic conditions 
of lower respiratory 
tract 

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

121. Disease of 
peritoneum 

- Acute peritonitis 
(K65.00) 

 - Secondary bacterial peritonitis 
(K65.01) 

122. Disease of liver  - Abscess of liver 
(K75.0) 

 

125. Infectious of the skin 
and subcutaneous 
tissue 

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

- Cellulitis (L03.-) 

 - Staphylococcal scalded skin 
syndrome (L00) 

- Impetigo (L01.-) 
- Acute lymphadenitis (L04) 
- Pyoderma (L08.0) 
- Erythrasma (L08.1) 

127. Dermatitis and 
eczema 

  - Infective dermatitis (L30.3) 

132. Other disorders of the 
skin and subcutaneous 
tissue 

- Decubitus ulcer (L89.-)   

133. Infectious 
arthropathies 

 - Pyogenic arthritis 
(M00.-) 

 

140. Disorders of muscle   - Infective myositis (M60.0) 
- Necrotizing fasciitis (M72.6) 

144. Renal tubular 
interstitial diseases 

- Acute pyelonephritis 
(N10) 

 - Nonobstructive reflux associated 
chronic pyelonephritis (N11.0) 

- Chronic obstructive pyelonephritis 
(N11.1) 

- Pyonephrosis (N13.6) 
- Renal and perinephric abscess 

(N15.1) 
148. Other diseases of the 
urinary system 

- Acute cystitis (N30.0)  - Chronic cystitis (N30.1-N30.2) 

149. Diseases of male 
genital organs 

  - Prostatitis (N41.-) 
- Orchitis, epididymitis (N45.-) 
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154. Other maternal 
disorders predominantly 
related to pregnancy 

 - Infection of kidney in 
pregnancy (O23.0) 

- Infection of bladder 
in pregnancy 
(O23.1) 

- Herpes genitalis (O26.4) 

156. Complication 
predominanty related to the 
purperium 

  - Urinary tract infection following 
delivery (O86.2) 

157. Other Obstetric 
conditions 

 - Maternal infectious 
and parasitic 
disease 
complicating 
pregnancy, 
childhood and 
puerperium (O98.-) 

 

168. General symptoms 
and signs 

- Fever, unspecified 
(R50.9) 

- Septic shock (R57.2) 

- Localized enlarged 
lymph nodes (R59.6) 

- Generalized 
enlarged lymph 
nodes (R59.1) 

- Abnormal weight 
loss (R63.4) 

- Drug-induced fever (R50.2) 
- Systemic inflammatory response 

syndrome (R65.-) 

171. Poisoning by drugs, 
medicaments and 
biological substances 

  - Poisoning by systemic antibiotics, 
anti-infective and anti-parasitic 
(T36.-ถึง T37.-) 

173. Certain early 
complications of 
trauma 

 - Post-traumatic 
wound infection 
(T79.3) 

 

174. Complications of 
surgical and medical care 

 - 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)(Y73.1) 

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

- 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) 

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

175. Provisional assignment 
of new diseases of 
uncertain etiology 

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

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

- Agent resistant to 
multiple antibiotics 
(U88) 

- Penicillin resistant 
agent (U80.0) 

- Methicillin resistant 
agent (U80.1) 

- Vancomycin resistant agent 
(U81.0) 

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

177. Other external causes 
of accidental injury 

  - Bitten or stuck by dog (W54.-) 
- Bitten or stuck by other mammals 

(W55.-) 
180. Drugs, medicaments 
and biological substances 
effects in therapeutic use 

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

 

181. Supplementary factors 
related to causes of 
morbidity and mortality 

- Nosocomial conditions 
(Y95) 

  

183. Persons with potential 
health hazards related to 
communicable diseases 

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

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

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

- Asymptomatic HIV 
infections (Z21) 

-  

185. Persons encountering 
health services in other 
circumstances 

 - HIV counseling 
(Z71.7) 

 

 
6. ทักษะ หัตถการเพื่อการวินิจัยและการรักษา 

แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทนุต้องทราบข้อบง่ชี ้ประโยชน์ และโทษของหตัถการตา่ง ๆ โดยจะต้อง
มีความสามารถดงันี ้
 

- หัตถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนสามารถท าได้โดยไม่ต้องมีผู้ก ากับดูแล และ
สามารถสอนนิสิต นักศึกษาแพทย์ให้ท าหัตถการได้ ได้แก่ 

- Incision and drainage of skin lesions (86.04) 
- Lymph node aspiration (40.19) 
- Tzanck smear 



 

50 

 

 

- หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนต้องท าได้ภายใต้การก ากับดูแลจนกระทั่ งมีความ
ม่ันใจและสามารถสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์หรือแพทย์ประจ าบ้านให้ท าหตัถการนัน้ได้ด้วยได้แก่ 

  - Abdominal paracentesis (54.91) 
- Arthrocentesis (81.921) 
- Lumbar puncture (03.31) 
- Thoracentesis (34.91) 
- Bone marrow aspiration/biopsy (41.31) 
- Injection of therapeutic substances into joint or ligament (81.92) 

 
7. การตรวจทางห้องปฏิบัตกิาร 

สามารถตรวจ และแปลผลได้ตนเอง ได้แก่ 
- AFB and modified AFB stain for microscope examination eg. sputum, pus 
- Fresh specimen for cell count from body fluid eg. CSF, pleural fluid, ascitic fluid, 
synovial fluid 
- Fresh specimen for microscope examination of skin, sputum, body fluid 
- Gram stain specimen for microscope examination eg. sputum, pus 
- Stool examination for parasite and occult blood 
 

สามารถส่งตรวจ และแปลผลได้ด้วยตนเอง ได้แก่ 
- รังสีวินิจฉัย 

Acute abdomen series 
Bone and joint radiography 
Chest X-ray 
Plain KUB 
Skull X-ray 
Ultrasound of the abdomen 
CT brain, abdomen, thorax 

- โลหติวิทยา 
Complete blood count 
Cold agglutinin 
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- ฮอร์โมน 

Adrenal function test 
- จุลชีววิทยา 

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

- อมิมูโนวิทยา 
Serological test for infectious disease 
CD4 

- พษิวิทยา 
Therapeutic drug monitoring 

- อ่ืนๆ 
BUN, creatinine, eGFR  
Alkaline phosphatase 
ESR, CRP 
Liver function test 
Serum lactate 
Body fluid analysis 

 
สามารถส่งตรวจ และน าผลไปประยุกต์ใช้ได้ ได้แก่ 

- รังสีวินิจฉัย 
MRI  
CT scan 

- พยาธิวิทยา 
Pathology and cytology of tissue biopsy 

- อมิมูโนวิทยา 
Autoantibody identification 
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8. การประเมินหรือดูแลรักษา 
- การประเมินหรือดแูลรักษาผู้ ป่วยท่ีแพทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุสามารถท าได้ด้วยตนเอง ได้แก่ 
- Communication skill เช่น patient / family counseling, breaking bad news 

 
ตารางการปฏิบัตงิานของแพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทุนสาขาวิชาโรคตดิเชือ้ 
 
 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ 

7.00 – 8.00 Round  Round  Round  Round  Round  
8.00 – 9.00 Round  Round  Round  Round  Round  
9.00 -  10.00 Round  OPD (ประสทิธ์ิ) OPD (พชัรสาร) Consultation 

round 
Round  

10.00 – 11.00 Round  Round  
11.00 – 12.00 Round  OPD (วรพจน์) Round  
13.00 – 14.00 Academic activity ตามประกาศของภาควิชาอายรุศาสตร์ 
14.00 – 15.00 Journal Club / 

Topic review 
Problem Case Lecture Interesting 

Case 
Lecture 

15.00 – 16.00 Round  Round  Round  Round  Round  

 
กิจกรรมการศึกษา 

แพทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุจะต้องร่วมกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอนดงันี ้
 

Journal Club  
แพทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุท่ีปฏิบตังิานในสาขาวิชาจะต้องเลือกงานวิจยัประเภท original 

article มาน าเสนอในท่ีประชมุสปัดาห์ละหนึง่เร่ือง สามารถอา่น วิเคราะห์ และวิจารณ์งานวิจยัดงักล่าวได้ ทัง้นี ้
การน าเสนอไมจ่ าเป็นต้องท า powerpoint แตต้่องท าส าเนาให้กบัทกุคนในท่ีประชมุ 

 
Topic Review  
 ในสปัดาห์สดุท้ายก่อนสิน้สดุการปฏิบตังิาน  แพทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุท่ีปฏิบตังิานใน
สาขาวิชาจะต้องเลือกหวัข้อท่ีสนใจ 1 เร่ือง เพื่อน าเสนอในท่ีประชมุโดยต้องท า powerpoint เพ่ือน าเสนอ 
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Problem Case 
 ให้แพทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุท่ีปฏิบตังิานในสาขาวิชาปรึกษากบัอาจารย์เพ่ือเลือกผู้ ป่วยท่ีมี
ประเดน็ปัญหาในการวางแผนการรักษา สปัดาห์ละหนึง่ครัง้ มาน าเสนอในท่ีประชมุเพ่ือร่วมกนัแก้ปัญหาให้กบั
ผู้ ป่วย โดยอาจท าหรือไมท่ า powerpoint ก็ได้ 
 
Interesting Case  

ให้แพทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุท่ีปฏิบตังิานในสาขาวิชา เลือกผู้ ป่วยท่ีมีความน่าสนใจในแง่ใดแง่
หนึง่ มาน าเสนอในท่ีประชมุ สปัดาห์ละหนึง่ครัง้ โดยไมจ่ าเป็นต้องท า powerpoint ก็ได้ อยา่งไรก็ตาม ควรมี
การสรุปสัน้ ๆ เก่ียวกบัแง่มมุท่ีนา่สนใจนัน้ด้วย 

 
Consultation round 

เป็นกิจกรรมของนิสิตแพทย์ชัน้ปีท่ีหก ในการเตรียมผู้ ป่วยเพ่ือปรึกษาและเรียนจากอาจารย์ แพทย์
ประจ าบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุอาจให้ค าปรึกษากบันิสิตแพทย์ในการเลือกผู้ ป่วยก่อนการน าเสนอได้ 

 
Lecture 

อาจารย์สาขาวิชาโรคติดเชือ้จะจดัการเรียนการสอน และการบรรยายตามเกณฑ์ของราชวิทยาลยั
อายรุแพทย์ อนึง่แพทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุสามารถขอให้อาจารย์สอนในหวัข้อท่ีสนใจได้ 
 
หน้าที่ของแพทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนท่ีปฏิบัตงิานในสาขาวิชา 

1) รับปรึกษาผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอก ท่ีมีปัญหาโรคติดเชือ้ ตามท่ีมีการปรึกษาจากทัง้ในและนอก
แผนกอายรุศาสตร์ 

2) รับปรึกษาและอนมุตัิการใช้ยาปฏิชีวนะท่ีมีการควบคมุการใช้ภายในโรงพยาบาล โดยต้องรายงาน
การตดัสินการอนมุตัใิห้อาจารย์ทราบภายใน 24 ชัว่โมง 

3) สอนนิสิตแพทย์ แพทย์ประจ าบ้าน และแพทย์ใช้ทนุ ท่ีปฏิบตังิานประจ าหอผู้ ป่วย 
4) เขียน progress note บนัทกึ การเปล่ียนแปลง หรือ แผนการรักษา อยา่งสม ่าเสมอ 
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หนังสือและแหล่งข้อมูล 
 
Text Book 

Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases 
Harrison's Principles of Internal Medicine, 18e (Part 8 – infectious diseases) 
 

Journal 
Clinical Infectious Diseases 
The Lancet Infectious Diseases 

Infectious Disease Clinics of North America 

International Journal of Infectious Diseases 

Current Infectious Disease Reports 
The New England Journal of Medicine – Infectious Disease  
 

Websites 
 IDSA Practice Guidelineshttp://www.idsociety.org/idsa_practice_guidelines/ 
 ClinicalKey http://www.clinicalkey.com 
 AccessMedicine http://accessmedicine.mhmedical.com/ 

UpToDate Infectious Diseases http://www.uptodate.com/contents/table-of-

contents/infectious-diseases 
 Medscape Infectious Diseases http://www.medscape.com/infectiousdiseases 
 AIDSinfo http://aidsinfo.nih.gov/ 
 สมาคมโรคติดเชือ้แหง่ประเทศไทย http://www.idthai.org/ 

สมาคมโรคเอดส์แหง่ประเทศไทย http://www.thaiaidssociety.org/ 
 

 
 
 

http://www.idsociety.org/idsa_practice_guidelines/
http://www.clinicalkey.com/
http://accessmedicine.mhmedical.com/
http://www.uptodate.com/contents/table-of-contents/infectious-diseases
http://www.uptodate.com/contents/table-of-contents/infectious-diseases
http://www.medscape.com/infectiousdiseases
http://aidsinfo.nih.gov/
http://www.idthai.org/
http://www.thaiaidssociety.org/
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สาขาวชิาโลหติวทิยา 

 
วัตถุประสงค์ เม่ือจบการฝึกอบรมจากสาขาวิชาโลหิตวิทยา แพทย์ประจ าบ้านควรมีความรู้ความสามารถ
ดงันี ้

1. ซกัประวตั ิและตรวจร่างกายผู้ ป่วยโรคทางโลหิตวิทยาได้อยา่งถกูต้อง 

2. วางแผนสืบค้น รักษา และให้ค าแนะน าผู้ ป่วยโรคทางโลหิตวิทยาได้อยา่งถกูต้อง 

3. บอกพยาธิสภาพ และพยาธิก าเนิดพืน้ฐานของโรคทางโลหิตวิทยาได้ถกูต้อง 

4. อธิบายถึงข้อบง่ชีข้องการตรวจทางห้องปฏิบตักิารตา่ง ๆ เก่ียวกบัโรคทางโลหิตวิทยา และสามารถ

แปลผลการตรวจได้อย่างถกูต้องเชน่ blood smear, bone marrow examination, iron study, 

screening coagulogram, Hemoglobin analysis เป็นต้น 

5. สามารถสืบค้น อา่น แปลความ และวิจารณ์ บทความทางวิชาการของสาขาวิชาโลหิตวิทยาได้

โดยสงัเขป รวมทัง้สามารถน ามาประยกุต์ใช้ในการดแูลรักษาผู้ ป่วยและงานวิจยัได้ 

หลักสูตรและเกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรมเพ่ือหนังสืออนุมัตแิละวุฒบัิตรแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์ตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยอายุร
แพทย์แห่งประเทศไทยส าหรับสาขาวิชาโลหติวิทยา ปี 2557 
ระดับที่ 1 โรคหรือภาวะท่ีพบบอ่ย และมีความส าคญัซึง่สามารถเรียนรู้ได้จากผู้ ป่วยโดยตรง 
ระดับที่ 2 โรคหรือภาวะท่ีพบน้อยกวา่ระดบั 1 และมีความส าคญัซึง่สามารถเรียนรู้จากผู้ ป่วยแตไ่มไ่ด้ดแูล
ผู้ ป่วยโดยตรง ได้แก่ การร่วมดแูลในหอผู้ ป่วย (wardround) ด้วยกนั เป็นต้น 
ระดับที่ 3 โรคท่ีพบน้อย ซึง่สามารถเรียนรู้โดยการศกึษาด้วยตนเอง หรือฟังการบรรยาย และสถาบนั
ฝึกอบรมควรจดัให้มีการเรียนรู้โรคในกลุม่นีอ้ยา่งพอเพียง 
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เนือ้หา 1. Disorders of red blood cell 
ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 

-Iron deficiency anemia 
(D50.-) 
-Thalassemia & abnormal 
hemoglobin (D56.-D58) 
-Acquired hemolytic anemia 
(D59) 
-Aplastic anemia (D61.-) 
-Anemia in chronic disease 
(D63.-) 

Megaloblastic anemia (B12, 
folate deficiency) (D51.-53.-) 
 
 

-G6PD deficiency (D55.0) 
 

 
เนือ้หาที่ 2. White blood cell abnormality 

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
-Agranulocytosis (D70)  -Hyperleukocytosis (D72.8) 

 
เนือ้หาที่ 3. Malignant neoplasm of lymphoid, hematopoietic and related tissue  

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
-Hodgkin lymphoma (C81) 
-Non-Hodgkin lymphoma (82.-
C88-) 
-Multiple myeloma (C90.-) 
-Chronic lymphocytic  leukemia 
(C91.1) 
-Chronic myeloid leukemia (92.-) 
 

 -Monocytic leukemia (C93.-) 
-Other leukemia specified type 
(C94.-) 
-Leukemia of unspecified cell 
type (C95.-) 
-Other malignant neoplasm of 
lymphoid hematopoietic and 
related tissue (C96) 
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เนือ้หาที่ 4 Neoplasm of uncertain and behavior unknown of lymphoid hematopoietic and related 
tissue 

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
-Myelodysplastic syndrome 
(D46.-) 

-Polycythemia vera (D45.-) -Histiocytic and mast cell tumor 
(D47.0-) 
-Chronic myeloproliferative 
disease (D47.1) 
-Monoclonal gammopathy of 
undetermine significant (D47.2) 
-Essential thrombocythemia 
(D47.3) 
-Myelofibrosis (D47.4) 
-Hypereosinophilic syndrome 
(D47.5)  

 
เนือ้หา 5. Coagulation defect 

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
-Disseminated intravascular 
coagulation (D65)  

-Hereditary factor deficiency 
(D66, D67, D68.0-2) 
-Hemorrhagic disorder due to 
circulating anticoagulants 
(D68.3) 
-Acquired coagulation factor 
deficiency (D68.4) 
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เนือ้หาที่ 6 Platelet abnormality 

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
-Idiopathic thrombocytopenia 
(D69.3) 
-Secondary thrombocytopenia 
(D69.5) 

 
 

 

 
เนือ้หาที่ 7 Other disease of blood forming organs 

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
 
 

 -Methemoglobinemia (D74.-) 
-Familial erythrocytosis (D75.0) 
-Secondary polycythemia (D75.1) 
-Histiocytosis syndrome (D76.-) 

 
เนือ้หาที่ 8.  Manual procedures 
ระดบั 1ขหตัถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ภายใต้การก ากบัดแูล จนกระทัง่มีความ   
     มัน่ใจและสามารถสอน นิสิตนกัศกึษาแพทย์หรือแพทย์ประจ าบ้านให้ท าหตัถการนัน้ได้ด้วย 
     -Bone marrow aspiration/biopsy (41.31) 
เนือ้หาที่ 9 Investigations  
ระดับที่ 1สามารถ ตรวจ และแปลผลได้ด้วยตนเอง 
ระดับที่ 2สามารถสัง่ตรวจ แปลผล และน าผลไปประยกุต์ใช้ 
ระดับที่ 3สามารถสง่ตรวจ และน าผลไปประยกุต์ใช้ได้ 
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ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 

-Bone marrow aspiration 
interpretation 
-Peripheral blood smear 

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

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

 
เนือ้หาที่ 10 การประเมินหรือดูแลรักษา 
กลุ่มที่ 1 การประเมินหรือดแูลรักษาผู้ ป่วยท่ีแพทย์ประจ าบ้านท าด้วยตนเอง 
-การดแูลรักษาผู้ ป่วยท่ีได้รับเคมีบ าบดั 
กลุ่มที่ 3 การประเมินและดแูลรักษาท่ีแพทย์ประจ าบ้านควรมีประสบการณ์ชว่ยท า หรือเคยเห็น 
-Bone marrow/Stem cell transplantation 
-Renal transplantation 
-Plasmapharesis 
อาจารย์ประจ าสาขาผู้ดูแลและรับผิดชอบ 

(1) พญ.นิศา มะเครือสี 

กิจกรรมของสาขาวิชาโลหิตวิทยา 
 แพทย์ประจ าบ้านท่ีมาปฏิบตังิานของสาขาโลหิตวิทยาเป็นเวลา 1 เดือน มีหน้าท่ีคือรับปรึกษาผู้ ป่วย
โรคทางโลหิตวิทยาทัง้ในและนอกภาควิชาอายรุศาสตร์ ร่วมกบัมีกิจกรรมดงันี ้
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ตารางการปฏิบัตงิานสาขาวิชาโลหติวิทยา 
 7-9 9-10 10-12  13-14 14-15 
จนัทร์ Hematology round + blood smear/ bone 

marrow interpretation 
Lunch Admission round Hematology 

round 
องัคาร Hematology 

round 
Hematology clinic Lunch Grand round 

(extern) 
Hematology 
round 

พธุ Hematology 
round 

Hematology clinic Lunch กิจกรรมกลางภาควิชา 

พฤหสับดี Hematology 
round 

Lecture Consult/Grand 
round 

Lunch Interesting case/Journal/topic 
review 

ศกุร์ Hematology round+blood smear/bone 
marrow interpretation 

Lunch Admission round Hematology 
round 

-Hematology round and blood smear/bone marrow interpretation  
**แพทย์ประจ าบ้านมีหน้าท่ีรับผู้ ป่วยใหมด้่วยตนเอง และดแูลผู้ ป่วยร่วมกบั attending staff  
**แพทย์ประจ าบ้านต้องอ่าน blood smear และ bone marrow aspiration ด้วยตวัเองก่อนทกุครัง้ หลงัจากนัน้
ให้น ามาอ่านร่วมกบั attending staff อีกครัง้ 
-Weeks 1,3: Hb typing interpretation, blood smear and bone marrow quiz(โดย attending staff) 
-Weeks 2,4: interesting case, journal (โดยแพทย์ประจ าบ้าน) 
-Lecture 1 ครัง้/สปัดาห์โดยอาจารย์ประจ าสาขาวิชาโลหิตวิทยา 
หัวข้อการบรรยาย Topic review/Core lecture in Hematology ส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน 

1. Anemia and polycythemia 

2. Thalassemia and hemoglobinopathies 

3. Bleeding disorder (Abnormal platelet and coagulation) 

4. Venous thromboembolism 

5. Lymphoproliferative disorder (NHL, HD) 

6. Myeloproliferative neoplasm (CML, PV, ET, PMF, hypereosinophilc syndrome) 

7. Leukemia (acute leukemia, CLL) 
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8. Multiple myeloma  

9. Myelodysplastic syndrome 

10. Hemophagocytic syndrome 

การประเมินผล มีเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

1. การปฏิบตังิาน    60 คะแนน 

2. กิจกรรมทางวิชาการ 

สอบประเมินผล pretest/post test            20 คะแนน 
Journal club                                           10 คะแนน 
Interesting case                                      10 คะแนน 

Recommended Books 
1.Harrison. Principle of Internal Medicine. 18th ed. 2012 
2. Wintrobe’s clinical hematology, edition12th 
3.William hematology, editon8th 
4.Hoffmann. Hematology Basic and principle, 4th edition 
5. American society of hematology self-accessment program 4th edition, 2010 
6.ต าราโลหิตวิทยา: การวินิจฉยัและการรักษาโรคเลือดท่ีพบบอ่ยในประเทศไทย. วิชยั ประยรูวิวฒัน์ แสงสรีุย์ 
จฑูา ถนอมศรี ศรีชยักลุ ฉบบัเรียบเรียงครัง้ท่ี 3, 2550 
7.เวชปฏิบตัทิางโลหิตวิทยา.สมาคมโลหิตวิทยา 2552 
Journals 
1.Blood journal (Blood) 
2.Journal of clinical oncology (JCO) 
3.New England Journal of Medicine 
4.British journal of hematology 
5. .American journal of hematology 
6.Thrombosis  
7.Hematologica 
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สาขาวชิาตจวทิยา 
 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

พญ.ปิยกานต์  ลิมธญัญกลู 
นพ.ฤทธี   สมิทธ์ิฤทธี 

 
 สาขาวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายรุศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒให้บริการตรวจรักษาผู้ ป่วยโรค
ผิวหนงัและปัญหาผิวพรรณ โดยสาขาวิชาตจวิทยารับปรึกษาผู้ ป่วยในทกุวนัตามประกาศของภาควิชา
อายรุศาสตร์ และตรวจผู้ ป่วยนอกในวนัและเวลาดงันี ้
 

 จนัทร์ องัคาร พธุ พฤหสั ศกุร์ 

9.00 – 12.00  นพ. ฤทธี* พญ.ปิยกานต์* 
นพ.ฤทธี** 

พญ.ปิยกานต์* 
นพ.ฤทธี* 

 

13.00 – 15.00    พญ.ปิยกานต์**  

* คลินิกอายรุกรรม ชัน้ 2  
**คลินิกสขุภาพและความงาม ชัน้ 1 

 สาขาวิชาตจวิทยามีหน้าท่ีดแูลผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาโรคผิวหนงัทัว่ไป แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทนุท่ี
พบผู้ ป่วยมีปัญหาโรคผิวหนงัท่ีหอผู้ ป่วยนอก สามารถน าผู้ ป่วยมาปรึกษาอาจารย์ประจ าสาขาวิชาได้ทนัทีใน
วนัท่ีมีอาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกตรวจผู้ ป่วยนอก ส าหรับผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาโรคผิวหนงัท่ีมารับบริการในวนั 
และเวลาท่ีอาจารย์ประจ าสาขาวิชาไมไ่ด้ออกตรวจผู้ ป่วยนอก แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทนุสามารถนดั
พบอาจารย์ประจ าสาขาได้ โดยไมต้่องแจ้งอาจารย์ในสาขาวิชาลว่งหน้า อาจารย์ประจ าสาขาวิชาตจวิทยาไม่
แนะน าให้แพทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุดแูลผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาโรคผิวหนงัด้วยตนเอง แพทย์ประจ าบ้านและ
แพทย์ใช้ทนุสามารถน าผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาโรคผิวหนงัมาปรึกษาและร่วมดแูลกบัอาจารย์ประจ าสาขาวิชาตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ตามเกณฑ์ประเมินของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ 
 แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทนุสาขาอายรุกรรมท่ีผา่นการฝึกอบรมจากสาขาวิชาตจวิทยาจะต้องมี
ความรู้ความสามารถในด้านตา่ง ๆ ตอ่ไปนี ้
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โรคหรือภาวะทางอายุรศาสตร์ที่ส าคัญ  

แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทนุต้องสามารถวินิจฉยัและรักษาโรคหรือภาวะตา่ง ๆ ตาม 
หลกัสตูรท่ีก าหนดโดยราชวิทยาลยัอายรุแพทย์ระดบัตา่ง ๆ ได้ดงัท่ีได้แสดงไว้ได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม  

โรคหรือภาวะ ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
2. Tuberculosis Tuberculosis of other 

organs (A18.-A19.-) 

  

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

Leprosy (A30.-) 

6. Other bacterial infection   Erysipelas (A46) 

7. Infections with a 
predominantly sexual mode of 
transmission 

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

11. Viral infections 
characterized by skin 
and mucous 
membrane lesion 

Herpes simplex infection 
(B00.-ยกเวน้ B00.4) 
Herpes zoster (B02.-) 
Viral wart (B07) 

 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 membrance lesion 
(B09) 

18. Pediculosis acariasisand other 
infestations 

  Pediculosis and phthiriasis(B85.-) 
Scabies (B86) 

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

54.Malnutrition Protein-energy 
Malnutrition (E40 – E46) 

 Vitamin A deficiency (E50.-) 
Thiamine deficiency (E51.-) 
Niacin deficiency (E52.-) 
Riboflavin deficiency (E53.0) 
Pyridoxine deficiency (E53.1) 
Ascorbic acid deficiency (E54) 
Dietary slenium deficiency 
(E59) 
Dietary zinc deficiency (E60) 
Deficiency of othernutrient elements 
(E61.-,E62.-) 

59. Disorders of 
lipoprotein metabolism 

Hypercholesterolemia 
(E78.0) 
Hypertriglyceridemia 
(78.1) 

 Hyperchylomicronemia 
(E78.3) 

61. Disorders of porphyrin  and 
bilirubin metabolism 

  Porphyria (E80.0 - .2) 

125.Infectious of the skin and 
subcutaneous 
tissue 

Cutaneous abscess, 
furuncle and carbuncle 
(L02.-) 
Cellulitis (L03.-) 

 Staphylococcal scalded skin syndrome 
(L00) 
Impetigo (L01.-) 
Acute lymphadenitis (L04) 
Pyoderma (L08.0) 
Erythrasma (L08.1) 

126.Bullous disorders  Pemphigus (L10.-) 
Pemphigoid (L12.-) 

Dermatitis herpetiformis(L13.0) 

127.Dermatitis and 
eczema 

Contact dermatitis (L23.- 
Eczema (L30.9) 
Generalized skin 
eruption due to drugs 

Seborrhoeic dermatitis 
(L21.-) 
Exfoliative dermatitis 
(L26) 

Atopic dermatitis (L20.-) 
Localized skin eruption due to drug and 
medicaments (L27.1) 
Pruritus (L29.) 
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and medicaments 
(L27.0) 

Lichen simplex 
chronicus 
(L28.0) 
Prurigonodularis (L28) 

Nummular dermatitis (L30.0) 
Dyshidrosis (L30.1) 
Cutaneous autosensitization (L30.2) 
Infective dermatitis (L30.3 
Erythema intertrigo(L30.4) 
Pityriasis alba (L30.5) 

128.Papulosquamousdisorders Psoriasis vulgaris (L40.-)  Generalized pustular psoriasis (L40.1) 
Acrodermatitis continua (L40.2) 
Guttate psoriasis (L40.3) 
Parapsoriasis (L41.-) 
Pityriasis rosea (L42) 
Lichen planus (L43.-) 

129.Urticaria anderythema Urticaria (L50.0) Steven-Johnson 
syndrome 

Nonbullous erythema multiforme 
(L51.0) 
Toxic epidermal necrolysis(L51.2) 
Erythema nodosum (L52) 
Toxic erythema (L53.0) 
Erythema annularecentrifugum (L53.1) 
Erythema marginatum(L53.2) 

130.Radiation-related 
disorders of the skin and 
subcutaneoustissue 

  Sunburn (L55) 
Skin changes due to ultraviolet radiation 
(L56.ถงึ L57.-) 
Radio dermatitis (L58.-) 

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

Nail disorders (L60.-) 
Androgenic alopecia (L64.) 
Hirsutism (L68.0) 
Acquired hypertrichosislanuginosa 
(L68.1) 
Hypertrichosis (L68.9) 
Rosacea (L71.-) 

132.Other disorders ofthe skin 
andsubcutaneous 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) 
Acanthosisnigricans (L83) 
Corns and callosities (L84) 
Pyodermagangrenosum(L88) 

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

161.Other congenital 
malformations 

  Neurofibromatosis (Q55.0) 
Tuberous sclerosis (Q85.1) 
Peutz-Jegher’s syndrome (Q85.80) 

165.Symptoms and signs involving 
the skin and subcutaneous 
tissue 

  Flushing (R23.2) 

172.Toxic effects of 
substances chiefly 
nonmedicinal as to 
sources 

  Venom of scorpion (T63.2) 
Venom of marine animals (Jelly 
fish)(T63.6) 
Anaphylactic shock due to adverse food 
reaction (T78.0) 
Anaphylactic shock, unspecified (T78.2) 
Angioneuroticoedema(T78.3) 

177.Other external 
causes of accidental 
injury 

  Contact with scorpions (X22.-) 
Contact with hornets, wasps and bees 
(X23.-) 
Contact with centipedes and venomous 
millipedes (X24.-) 
Contact with venomous marine animals 
(X26.-) 
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ทักษะ หัตถการเพื่อการวินิจัยและการรักษา 

แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทุนต้องทราบข้อบ่งชี ้ประโยชน์ และโทษของหตัถการต่าง ๆ โดย
จะต้องมีความสามารถดงันี ้

- หัตถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนสามารถท าได้โดยไม่ต้องมีผู้ก ากับดูแล และ
สามารถสอนนิสิต นักศึกษาแพทย์ให้ท าหัตถการได้ ได้แก่ 

- Chemical destruction of skin lesion (84.24) 
- Tzanck smear 

การตรวจทางห้องปฏิบัตกิาร 
สามารถตรวจ และแปลผลได้ตนเอง ได้แก่ 

- Fresh specimen for microscope examination of skin, sputum,body fluid 
สามารถส่งตรวจ และแปลผลได้ด้วยตนเอง ได้แก่ 

:อมิมูโนวิทยา 
Antinuclear antibody profile 
Antiphospholipid antibody 
Complement level 
Rheumatoid factor 
Anti CCP 

สามารถส่งตรวจ และน าผลไปประยุกต์ใช้ได้ ได้แก่ 
:พยาธิวิทยา 
Pathology and cytology of tissue biopsy 
:อมิมูโนวิทยา 
Autoantibody identification 
Delayed type hypersensitivity 

 
 
การประเมินหรือดูแลรักษา 

- การประเมินและดแูลรักษาท่ีแพทย์ประจ าบ้านควรมีประสบการณ์ชว่ยท าหรือสงัเกตการณ์ ได้แก่ 
- Plasmapheresis 
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ตารางการปฏิบัตงิานของแพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทุนสาขาตจวิทยา 
 

 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ 

7.00 – 8.00      
8.00 – 9.00 Consult Round Consult Round Consult Round Consult Round Consult Round 
9.00 -  10.00 OPD  

อายรุกรรม/ 
Self-Study 

OPD 
โรคผิวหนงั 

OPD 
โรคผิวหนงั 

OPD 
โรคผิวหนงั 

OPD  
อายรุกรรม/ 
Self-Study 

10.00 – 11.00 
11.00 – 12.00 
13.00 – 14.00 Academic activity (ตามประกาศของภาควิชาฯ) 
14.00 – 15.00 Academic activity ของสาขาวขิา/ภาควิชาฯ 
15.00 – 16.00 Consult Round Consult Round Consult Round Consult Round Consult Round 

 
กิจกรรมการศึกษา 
 แพทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุจะต้องร่วมกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอนดงันี  ้

Journal Club  
แพทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุจะต้องเลือกงานวิจยัประเภท original article มาน าเสนอ

แก่อาจารย์ประจ าสาขาวิชา จ านวน 1 งานวิจยั และสามารถอ่าน วิเคราะห์ และวิจารณ์งานวิจยั
ดงักลา่วได้ 
Topic Review 

แพทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุจะต้องเลือกหวัข้อการศกึษาท่ีตนเองสนใจ จ านวน 1 หวัข้อ 
แล้วท าการรวบรวมข้อมลู เพ่ือน าเสนอตอ่อาจารย์ประจ าสาขาวิชาตอ่ไป 
Lecture/Core Lecture  

สาขาวิชาตจวิทยาจะจดัการเรียนการสอน และ การบรรยายตามเกณฑ์ของราชวิทยาลยัอายรุ
แพทย์ ซึง่ แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทนุสามารถติดตามได้จากประกาศของภาควิชาอายรุศาสตร์ 
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หน้าที่ของแพทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์ใช้ทุน 

1) รับปรึกษาผู้ ป่วยใน ท่ีมีปัญหาโรคผิวหนงั ตามท่ีแพทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุอ่ืน ๆ ปรึกษา 
แพทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุต้องซกัประวตั ิตรวจร่างกาย และน าเสนอข้อมลู การวินิจฉยั การ
วินิจฉยัแยกโรค ตลอดจนการวางแผนการรักษาตอ่อาจารย์ประจ าสาขาวิชาท่ีรับปรึกษาในเดือนนัน้ ๆ 

2) สงัเกตการซกัประวตั ิตรวจร่างกาย และการดแูลรักษาผู้ ป่วยของอาจารย์ประจ าสาขาวิชา ในวนัท่ี
ก าหนดให้ออกตรวจผู้ ป่วยนอกในชว่งสปัดาห์ท่ี 1-3 

3) ซกัประวตั ิตรวจด้วยตนเอง และน าเสนอตอ่อาจารย์ประจ าสาขาวิชาในวนัท่ีออกตรวจผู้ ป่วยนอก 
พร้อมทัง้อภิปรายและวางแผนการรักษาผู้ ป่วยด้วยตนเองในสปัดาห์ท่ี 4 

4) สงัเกตการซกัประวตั ิการตรวจร่างกาย และการดแูลรักษาผู้ ป่วยของอาจารย์ประจ าสาขาวิชา ส าหรับ 
cosmetic dermatology ในสปัดาห์ท่ี 3 และ 4  
 

หนังสือและแหล่งข้อมูล 
Text Book 
 Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine 

Rook’s Textbook of Dermatology 
Lever’s Histopathology of the Skin 
Harrison’s Principles of Internal Medicine 

Journal 
Journal of the American Academy of Dermatology  
British Journal of Dermatology 
Journal of Investigative Dermatology 

Websites 
 http://www.eblue.org 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291365-2133 
http://www.nature.com/jid/index.html 

 http://www.uptodate.com/home 
 
 

http://www.eblue.org/
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291365-2133
http://www.nature.com/jid/index.html
http://www.uptodate.com/home
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สาขาวชิาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 

 
อาจารย์ประจ าหน่วย รศ. พ.ญ.  สมลกัษณ์ จงึสมาน  

   อ.พ.ญ.  กญัชนา  ง้าวสวุรรณ 
อ.พ.ญ.  รัชพร  ทวีรุจจนะ 
อ. น.พ.  ไบรอนั  ลี 

 
วัตถุประสงค์ตามเกณฑ์ประเมินของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ 
 แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทนุสาขาอายรุศาสตร์ท่ีผ่านการฝึกอบรมจากสาขาวิชาตอ่มไร้ทอ่และเม
แทบอลิซมึ จะต้องมีความรู้ความสามารถในด้านตา่ง ๆ ตอ่ไปนี ้
โรคหรือภาวะทางอายุรศาสตร์ที่ส าคัญ  

แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทนุต้องสามารถวินิจฉัยและรักษาโรคหรือภาวะตา่ง ๆ ตามหลกัสตูรท่ี
ก าหนดโดยราชวิทยาลยัอายรุแพทย์ระดบัตา่ง ๆ ได้ดงัท่ีได้แสดงไว้ได้อยา่งถกูต้องเหมาะสมโดย 

โรคหรือภาวะในระดบัท่ี 1 หมายถึง โรคหรือภาวะท่ีพบบ่อย และมีความส าคญัซึ่งแพทย์ประจ าบ้าน 
แพทย์ใช้ทนุ สามารถเรียนรู้ได้จากผู้ ป่วยโดยตรง 

โรคหรือภาวะในระดบัท่ี 2หมายถึงโรคหรือภาวะท่ีพบน้อยกว่าระดบัท่ี 1 และมีความส าคญัซึ่งแพทย์
ประจ าบ้าน แพทย์ใช้ทุนสามารถเรียนรู้จากผู้ ป่วยแต่ไม่ได้ดูแลผู้ ป่วยโดยตรง เช่นการร่วมดูแลในหอผู้ ป่วย
ด้วยกนัเป็นต้น 

โรคหรือภาวะในระดบัท่ี 3หมายถึงโรคท่ีพบน้อยแต่มีความส าคญั ซึ่งแพทย์ประจ าบ้าน แพทย์ใช้ทุน
สามารถเรียนรู้โดยการศกึษาด้วยตนเอง หรือฟังบรรยาย 

 
โรคหรือภาวะ ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 

33. Iodine deficiency 
disorders and alliod 

condition 

  Iodine deficiency goiter 
(E00.—E02) 

34. Hypothyroidism Hypothyroidism (E0.3)  Myxedema coma 
(E03.5) 

35. Nontoxic goiter Euthyroid goiter (E04 
ยกเวน ้E04.1) 
Nontoxic single 
Thyroidnodule (E04.1) 

  

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

Thyrotoxicosis with 
toxic 
multinodular goiter 
(E05.2) 

Thyrotoxicosis with 
single 
thyroid nodule (E05.1) 
Thyrotoxicosis factitia 
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(E05.4) 

Thyroid crisis (E05.5) 
37. Thyroiditis  Autoimmune thyroiditis 

(E06.3) 
Acute thyroiditis (E06.0) 
Subacute thyroiditis 
(E06.1) 
Chronic thyroiditis with 
transient 
Thyrotoxicosis (E06.2) 
Transient painless 
thyroiditis, sporadic 
(E06.6) 

38. Other disorders of 
thyroid 

  Dyshormongenetic 
goiter(E07.1) 
Thyroid hormone 
resistant syndrome 
(E07.2) 

39. Diabetes mellitus Diabetes mellitus type 

2with or without 
chroniccomplication 
(E11.2 - .9) 

Diabetes mellitus type 

1with or without 
chroniccomplication 
(E10.2 ถงึ10.9) 
Diabetes mellitus type 
2with 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 ถงึ E10.1) 

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

 Nondiabetic 
hypoglycemic 
coma (E15) 

41. Hypoparathyroidism   Hypoparathyroidism 
(E20.-) 

42. Hyperparathyroidism  Hyperparathyroidism 
(E21.-) 

 

43. Hyperfunction of 
pituitary gland 

 Syndrome of 
inappropriate secretion 

ofADH (E22.2) 

Acromegaly (E22.0) 
Hyperprolactinemia 

(E22.1) 

44. Hypofunction of 
pituitary gland 

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

 

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

 

46.Adrenogenital 
disorders 

  Adrenogenital syndrome 
(E25.-) 

47.Hyperaldosterionism  Hyperaldosteronism 
(E26.-) 

 

48.Adrenal insufficiency Adrenocortical 
infufficiency (E27.1 ถงึ
E27.4) 

 Addisonian crisis 
(E27.2) 

49. Adrenomedullar 

hyperfunction 
  Pheochromocytoma 

(E27.5) 
50. Ovarian dysfunction   Polycystic ovarian 

syndrome (E28.2) 
Primary ovarian failure 
(E28.3) 

51.Testicular 
dysfunction 

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



 

70 

 

52. Polyglandular 

dysfunction 
  Autoimmune 

polyglandular failure 
(E31.0) 

53. Other endocrine 
disorders 

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

55.Obesity Obesity (E66.-)   

59. Disorders of 
lipoprotein metabolism 

Hypercholesterolemia 
(E78.0) 
Hypertriglyceridemia 
(78.1) 
Mixed hyperlipidemia 
(E78.2) 

Low HDL cholesterol 
(E78.6) 

Hyperchylomicronemia 
(E78.3) 

62. Disorders of mineral 
metabolism 

Hypercalcemia (E83.5)   

66. Other metabolic 
disorder 

Metabolic syndrome 
(E88.4) 

  

67. Postprocedoral 
endocrine disorders 

Postprocedural 
hypothyroidism (E89.0) 

 Other postprocedural 
endocrine disorder 
(E89.1-9) 

154.Other maternal 
disorders 
predominantly 
related to pregnancy 

Diabetes mellitus 
arising 
in pregnancy (O24.4) 

  

156.Complication 
predominantly 
related to the 
purperium 

  Postpartum thyroiditis 
(O90.5) 

161.Other congenital 
malformations 

  Thyroglossal duct cyst 
(Q89.21) 

162.Chromosomal 
abnormalities 

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

187.Perioperative 
medicine 

Perioperative 
management of 
medical 
diseases e.g. diabetes 
mellitus 

  

 
ทักษะ หัตถการเพื่อการวินิจฉัยและการรักษา 

แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทนุต้องทราบข้อบง่ชี ้ประโยชน์ และโทษของหตัถการตา่ง ๆ โดย 
จะต้องมีความสามารถดงันี ้

- หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนควรมีประสบการณ์ท าด้วยตนเอง หรืออย่าง
น้อยเคยช่วยท า ได้แก่ 

- Fine needle aspiration biopsy (Thyroid) (06.11) 
การตรวจทางห้องปฏิบัตกิาร 

ระดับที่ 2 สามารถส่งตรวจ และแปลผลได้ด้วยตนเอง ได้แก่ 
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: รังสีวินิจฉัย 
Bone and joint radiography: osteoporosis, metabolic bone disorders, acromegaly 
Plain KUB: hyperparathyroidism 
Skull X-ray: acromegaly, pituitary mass 
CT brain: sellar mass 
CT abdomen: adrenal protocol 
MRI brain: pituitary protocol 
Thyroid uptake and scan 
: ฮอร์โมน 
Adrenal function test 
Parathyroid hormone 
Pituitary function test 
Thyroid function test 
Urinary metanephrine/normetanephrine, VMA, catecholamine 
Water deprivation test 
Reproductive hormones 
: อ่ืนๆ 
HbA1C,Fructosamine 
Calcium, Phosphate, Alkaline phosphatase 
Fasting and postprandial plasma glucose 
Oral Glucose tolerant test (OGTT) 
Lipid profiles 
Microalbuminuria 
Serum ketone 
Serum และ urine osmolality 
Transtubular Potassium Gradient (TTKG) 
Urinary protein/creatinine 
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ระดับที่ 3 สามารถส่งตรวจ และน าผลไปประยุกต์ใช้ได้ได้แก่ 

: รังสีวินิจฉัย 
Bone densitometry 
:พันธุศาสตร์ 
Chromosome study/ Karyotyping 
DNA mutation testing/ Gene mutation testing 
:อ่ืนๆ 
Lipoprotein electrophoresis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

73 

 

ตารางการปฏิบัตงิานของแพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทุนสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิ
ซึม 
 

เวลา 8.00-9.00 9.00-12.00 12.00-13.00  13.00-14.00 14.00-15.00 

จันทร์ Ward round/ 
รับเคสใหม ่

Endocrineconsultation 
round 

- Admission 
round* 

Endocrinegrand 
round 

อังคาร Ward round/ 
รับเคสใหม ่

OPD Endocrine - Medical grand 
round* 

Endocrine lecture 

พุธ Ward round/ 
รับเคสใหม ่

OPD กลาง - Lecture กลางของ 
resident * 

Endocrine lecture 

พฤหัสบดี Ward round/ 
รับเคสใหม ่

OPD Endocrine - 1st week 
Medicine-radio 
conference * 
2nd week 
Endocrine 
Journal club  
3rd week 
Endocrine 
interesting case  

SDL 

ศุกร์ Ward round/ 
รับเคสใหม ่

OPD Endocrine - Admission 
round* 

SDL 

 
*หมายเหตุกิจกรรมกลางของภาควิชาอายรุศาสตร์  
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กิจกรรมการศึกษา 
1. ออกตรวจผู้ป่วยนอกร่วมกับอาจารย์สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 
ณ ห้องตรวจสาขาวิชาโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลิซมึ(คลินิกผู้ ป่วยอายรุกรรม)เวลา 8.30-12.00 น. 

วันอังคาร อ.รัชพร 
วันพฤหัสบดี อ.กญัชนา 
วันศุกร์  อ.ไบรอนั 

 
2. Journal Club  

ด าเนินการโดยแพทย์ประจ าบ้านท่ีผา่นหนว่ย 1 คนตอ่วารสาร 1 เร่ืองตอ่เดือนโดยเลือกเร่ืองท่ีมีระเบียบวิธีวิจยั
ชดัเจน ห้ามเลือก topic review หรือ case series/ report และเลือกจากวารสารตามเอกสารอ้างอิงข้างท้าย 
โดยปรึกษาอาจารย์ภายในสาขาวิชาก่อนท า Journal club อยา่งน้อย 1 สปัดาห์ 
อาจารย์ผู้ รับปรึกษาคือ อาจารย์ท่ีรับปรึกษาผู้ ป่วยรายใหมข่องเดือนถดัไป 
 

3. Interesting Case 
เลือกเคสท่ีนา่สนใจ โดยต้องมีการทบทวนความรู้จากต ารา และหรือวารสารในหวัข้อท่ีเก่ียวกบัปัญหาของ
ผู้ ป่วยโดยตรง โดยปรึกษาอาจารย์ภายในสาขาวิชาก่อนท า Interesting caseอยา่งน้อย 1 สปัดาห์ 
อาจารย์ผู้ รับปรึกษาคือ อาจารย์ท่ีรับปรึกษาผู้ ป่วยรายใหมใ่นเดือนนัน้ๆ 
 

4. หัวข้อการบรรยาย Endocrine lecture ส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน 
 

Topic 

Adrenal insufficiency       กญัชนา 
Cushing’s syndrome       กญัชนา 
Endocrine hypertension      กญัชนา 
Pituitary dysfunction and related diseases    กญัชนา 
Acromegaly/ Prolactinoma      กญัชนา 
Diabetes insipidus and water metabolism    กญัชนา 
Osteoporosis        กญัชนา 
Calcium metabolism       รัชพร 
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Thyroid function test       ไบรอนั 
Thyroid physiology & disorders in pregnancy    รัชพร 
DM in pregnancy       รัชพร 
Dyslipidemia        ไบรอนั 
หมายเหตุ ในกรณีท่ีเวลาจ ากดั หวัข้อการบรรยายเร่ือง Acromegaly/ Prolactinoma, DI and water 
metabolism, และ Osteoporosis อาจน าไปบรรยายในวนัพธุสว่นท่ีเป็น lecture กลางของแพทย์ประจ าบ้าน 
 
หน้าที่ของแพทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์ใช้ทุน 
หน้าท่ีแพทย์ประจ าบ้านหน่วยโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลิซมึในการออกตรวจผู้ ป่วยนอก 

1) ให้แพทย์ประจ าบ้านตรวจผู้ ป่วยใหม่ อย่างน้อย 3 ราย โดยซกัประวตัร่ิวมกบัตรวจร่างกายโดยละเอียด 
จากนัน้น าเสนอพร้อมอภิปรายร่วมกบัอาจารย์ท่ีออกตรวจ OPD ในวนันัน้ๆ 

2) กรณีมีผู้ ป่วย OPD ท่ีนา่สนใจ ทัง้ในแง่ของการตรวจร่างกาย, ผลตรวจวินิจฉยัเพิ่มเตมิ หรือ ผล
ภาพถ่ายรังสีอาจารย์เจ้าของไข้สามารถเรียกให้แพทย์ประจ าบ้านไปร่วมเรียนรู้ได้ 

3) ให้เลือกผู้ ป่วยเบาหวาน 1 รายตอ่สปัดาห์ท่ีมีปัญหาในการควบคมุระดบัน า้ตาลในเลือดมาอภิปรายกบั
อาจารย์ (โดยสบัเปล่ียนหมนุเวียนกนั) และนกัโภชนาการหรือพยาบาลสอนสขุศกึษา โดยใช้ความรู้
เก่ียวกบัโภชนบ าบดั การใช้ยาลดระดบัน า้ตาลในเลือดและอินซูลิน และการแปลผลการตรวจระดบั
น า้ตาลในเลือดด้วยตนเองของผู้ ป่วยมาประกอบ พร้อมทัง้ให้สขุศกึษาแก่ผู้ ป่วยด้วยตนเอง 

หน้าท่ีแพทย์ประจ าบ้านหน่วยโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลิซมึในการรับปรึกษาผู้ ป่วยในหอผู้ ป่วย 
1) ทบทวนประวตั ิการตรวจร่างกาย และผลการตรวจทางห้องปฏิบตัิการ พร้อมเขียนบนัทกึข้อมลู

แผนการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยตนเองให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชัว่โมงหลงัได้รับการปรึกษา 
2) แจ้งอาจารย์เจ้าของไข้ หรืออาจารย์ท่ีมีหน้าท่ีรับปรึกษาในเดือนนัน้ (กรณีเป็นผู้ ป่วยรายใหม)่ ตามวนั

และเวลาท่ีอาจารย์ก าหนด 
3) กรณีเป็นผู้ ป่วยท่ีฉกุเฉินหรือมีภาวะวิกฤตสิามารถโทรศพัท์ตดิตอ่อาจารย์ผู้ รับผิดชอบได้ทนัที โดยไม่

ต้องรับเคสให้แล้วเสร็จ 
4) ตดิตามผู้ ป่วยท่ีอยูใ่นความดแูลทกุวนั ไมเ่ว้นวนัหยดุราชการ พร้อมทัง้เขียนบนัทกึลงใน progress 

note ทกุครัง้ท่ีผู้ ป่วยมีการเปล่ียนแปลง โดยอาศยัหลกัการดแูลผู้ ป่วยแบบองค์รวมร่วมด้วย 
5) ห้ามน าใบบนัทึกข้อมลูของผู้ ป่วยออกจากหน้าป้ายโดยเด็ดขาด 
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การประเมินผล ตามมิตท่ีิ 1 ของหลกัสตูรราชวิทยาลยัอายรุแพทย์ฯ ซึง่อ้างอิงจากการสงัเกตจากการ
ปฏิบตังิานท่ีคลินิกผู้ ป่วยนอก การดแูลผู้ ป่วยใน และการมีสว่นร่วมใน consultation round/ Grand round 
และ กิจกรรมวิชาการJournal club และ Interesting case conference 
 
 
แหล่งความรู้อ้างอิงท่ีแนะน า 

 
หนังสือ 

1. Williams Textbook of Endocrinology, 12th edition, 2012 
2. DeGroot Textbook of Endocrinology, 6th edition, 2010 
3. Harrison. Principle of Internal Medicine. 18thedtion 
4. หนงัสือประกอบการประชมุวิชาการโรคตอ่มไร้ท่อในเวชปฏิบตั ิสมาคมตอ่มไร้ทอ่แหง่ประเทศไทย 
5. แนวทางเวชปฏิบตัสิ าหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2557สมาคมตอ่มไร้ทอ่แหง่ประเทศไทย 
6. Joslin Diabetes Mellitus, 14th edition 

Journal 
1. New England Journal of Medicine 
2. Journal of the American Medical Association 
3. The Lancet 
4. Journal of Clinical Endocrinology 
5. Diabetes care 
6. Endocrine review 
7. Endocrinology and Metabolism Clinics of North America 
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หน่วยโรคมะเร็ง 

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 แพทย์ใช้ทนุชัน้ปีท่ี 3 และ แพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีท่ี 2 ภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีหมนุเวียนผ่านหนว่ยโรคมะเร็ง 
 
อาจารย์ประจ าหน่วย 

1. อ.นพ. ภานณุฏัฐ์  มว่งน้อย           พ.บ.(เกียรตนิิยมอนัดบั 2)วท.ม. วิทยศาสตร์การแพทย์ 
(มะเร็งวิทยา) 

   ป.บณัฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายรุศาสตร์) 
    วว. อายรุศาสตร์ทัว่ไป              วว. อายรุศาสตร์มะเร็งวิทยา 

2. อ.นพ.ชาญชยั เจริญพงศ์สนุทร      วว. อายรุศาสตร์ทัว่ไป     
 
วัตถุประสงค์ 
 เม่ือผา่นการฝึกอบรมจากหน่วยโรคมะเร็งแล้ว แพทย์ใช้ทนุและแพทย์ประจ าบ้านสาขาอายรุศาสตร์
ต้องมีความรู้ทัง้ในด้านทฤษฎีและด้านปฏิบตั ิสามารถให้การวินิจฉยั รักษา รวมไปถึงการดแูลผู้ ป่วยภาวะ
ฉกุเฉินทางมะเร็งวิทยา ตลอดจนให้ค าแนะน าในการป้องกนัโรค การรักษาโรค ผลค้างเคียง การพยากรณ์โรค
และการให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัโรคมะเร็งท่ีพบบอ่ยในประเทศไทย ตลอดจนสามารถสง่ตอ่ผู้ ป่วยได้อย่างถกูต้อง
และเหมาะสม ตามเกณฑ์หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านท่ีก าหนดโดยแพทยสภา โดยเนือ้หาจะ
ครอบคลมุหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

1. เรียนรู้พยาธิก าเนิด หลกัการวินิจฉยั หลกัการรักษาโรคทางมะเร็งวิทยาได้ 

2. เรียนรู้ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัโรคมะเร็งท่ีพบบอ่ย เชน่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งล าไส้ใหญ่ 

มะเร็งตบัและระบบทอ่ทางเดนิน า้ดี เป็นต้น และสามารถให้ค าแนะน าเก่ียวกบัโรค แผนการรักษา 

และการพยากรณ์โรคได้ 

3. เรียนรู้ความรู้เก่ียวกบัยาเคมีบ าบดัเบือ้งต้น  ยาพุง่เป้า(Targeted therapy) เบือ้งต้น และสามารถ

ให้ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัยาเคมีบ าบดัและยาพุง่เป้าได้ 

4. เรียนรู้ความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัและการตรวจสขุภาพในการป้องกนัการเกิดโรคมะเร็งได้ 
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5. เรียนรู้การรักษาแบบประคบัประคองในผู้ ป่วยโรคมะเร็ง และให้ค าแนะน าในการดแูลผู้ ป่วยระยะ

สดุท้ายได้ 

กิจกรรมของหน่วยโรคมะเร็ง 
1. ออกตรวจผู้ ป่วยนอกร่วมกบัอาจารย์ในหนว่ยโรคมะเร็ง ในวนัจนัทร์ และ วนัพธุ เวลา 8.00 – 

12.00 น. ท่ีแผนกผู้ ป่วยนอกอายรุศาสตร์ ชัน้ 2  ร.พ.ศนูย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกมุารี  

2. รับปรึกษาผู้ ป่วยใน ทัง้ผู้ ป่วยในและนอกภาควิชาอายรุศาสตร์ ในวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ และน าเสนอ

ผู้ ป่วยให้กบัอาจารย์ประจ าหนว่ยเพ่ือให้การวินิจฉัย การรักษา และให้ค าแนะน าแก่ผู้ ป่วยและ

ผู้ดแูลตอ่ไป 

3. กิจกรรมการศกึษา (Academic activity) ดงันี ้

วนั เวลา การปฏิบตังิาน 
จนัทร์ 7.00-8.00 น. 

8.00-12.00 น. 
13.00-14.00 น. 
14.00-16.00 น. 

- แพทย์ใช้ทนุ/แพทย์ประจ าบ้านรับผู้ ป่วยใหมแ่ละ service 
round 
- OPD Onco 
- Admission round (กิจกรรมภาควิชาอายรุศาสตร์) 
- Oncologic consultation round 

องัคาร 7.00-9.00 น. 
9.00-11.00 น. 
11.00-12.00 น. 
 
13.00-14.00 น. 
14.00-16.00 น. 

- แพทย์ใช้ทนุ/แพทย์ประจ าบ้านรับผู้ ป่วยใหมแ่ละ service 
round 
- OPD new case conference or service round 
- lecture1 : Principle in oncology(สปัห์ดาท่ี1) 
- special topic1 : (สปัห์ดาท่ี2) 
- Grand round (กิจกรรมภาควิชาอายรุศาสตร์) 
- Oncologic consultation round 

พธุ 7.00-8.00 น. 
8.00-12.00 น. 
14.00-16.00 น. 
13.00-16.00 น. 

- แพทย์ใช้ทนุ/แพทย์ประจ าบ้านรับผู้ ป่วยใหมแ่ละ service 
round 
- OPD Onco 
- Tumor broad conference (ทกุวนัพธุท่ี1 ของทกุเดือน) 
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- Oncologic consultation round 
พฤหสับดี 7.00-9.00 น. 

9.00-11.00 น. 
11.00-12.00 น. 
 
13.00-14.00 น. 
14.00-16.00 น. 

- แพทย์ใช้ทนุ/แพทย์ประจ าบ้านรับผู้ ป่วยใหมแ่ละ service 
round 
- Self study: Cancer chemotherapy & Targeted 
therapy 
- lecture2: Essential oncology for resident(สปัห์ดาท่ี1) 
- Special topic2 : (สปัห์ดาท่ี3) 
- กิจกรรมตามตารางภาควิชาอายรุศาสตร์  
- Oncologic consultation round 

ศกุร์ 7.00-9.00 น. 
9.00-10.00 น. 
 
 
11.00-12.00 น. 
13.00-14.00 น. 
14.00-16.00 น. 

- แพทย์ใช้ทนุ/แพทย์ประจ าบ้านรับผู้ ป่วยใหมแ่ละ service 
round 
- lecture3: Palliative treatment in cancer patient 
(สปัห์ดาท่ี1) 
- oncology journal club(สปัดาห์ท่ี2) 
- oncology interesting case(สปัดาห์ท่ี3) 
- lecture4: Oncologic emergency(สปัห์ดาท่ี1) 
- Admission round (กิจกรรมภาควิชาอายรุศาสตร์) 
- Oncologic consultation round 

หมายเหตู: 1. ในชว่งเวลา special topic จะเป็นการบรรยายในแตล่ะหวัข้อท่ีน่าสนใจโดยอาจารย์ประจ า 
หนว่ยโรคมะเร็ง ขึน้กบัผู้ ป่วยท่ีท าการดแูลรักษาในขณะนัน้ 

       2. แพทย์ใช้ทนุ/แพทย์ประจ าบ้าน เป็นผู้น าเสนอ 
   - OPD new case conference ทกุวนัองัคารและวนัพฤหสั 
   - oncology journal club (สปัดาห์ท่ี2) 
   - oncology interesting case (สปัดาห์ท่ี3) 
   - Tumor broad conference (ในกรณีท่ีมี case เข้าร่วมปรึกษา) 
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การประเมินผล 
1. การปฏิบตังิาน     60  คะแนน 

2. ความรู้ (ข้อสอบ MCQ 40 ข้อ)                            20  คะแนน 

3. oncology journal club    10  คะแนน 

4. oncology interesting case   10  คะแนน 

 
Recommended textbooks 

1. Stenchever  MA, Droegemueller  W,  Herbst  AL, Mishel DR: Clinical oncology, 3rd ed, 

Philadelphia,n Churchill Livingstone, 2004. 

2. Vimcent TD, Samuel H, Steven AR, et al, Cancer 7th ed. Lippincott William Wilkins, 2005. 

3. Antony SF, Eugene B, Dennis LK, Stephen LH, Dan LL, J Larry J, et al, Harrison’s internal 

medicine, 17th ed, McGrawhill, 2008. 

4. Abelloff MD, Armitage JO, Niederhuber LE, et al. Clinical oncology 3rd ed, Philadelphia, 

Churchill Livingstone, 2004. 

Recommendedjournals 
1. Journal of Clinical oncology (JCO) 

2. Annals of oncology 

3. New England Journal of Medicine 

4. The oncologist 

5. Lancet of oncology 
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สาขาประสาทวทิยา 
 

อาจารย์ประจ าหน่วย 
 ผศ.พญ. กลุธิดา เมธาวศิน 

พญ. นฤมล คงสาคร 
นพ. มณฑล ว่องวนัดี 
 

หลักการและเหตุผล 
เน่ืองจากโรคทางประสาทวิทยา เป็นสาขาหนึง่ท่ีมีความส าคญัในการปฏิบตังิานของอายรุแพทย์ทัว่ไป 

รวมทัง้ในประเทศไทยมีผู้ ป่วยด้วยโรคทางระบบประสาทเป็นจ านวนมาก แตแ่พทย์เฉพาะทางด้านประสาท
วิทยามีจ านวนจ ากดัและไมเ่พียงพอตอ่การให้การรักษา  อายรุแพทย์ทัว่ไปจงึจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ทัง้ในด้านรายละเอียดของโรค ความชกุ ความรุนแรง ความรีบดว่น หลกัในการวินิจฉัย การตรวจร่างกายท่ี
ถกูต้อง แปลผลได้ การรักษาท่ีถกูต้องภาวะแทรกซ้อน รวมไปถึง การพยากรณ์โรค การตดิตามอาการ และการ
ป้องกนั 
 
วัตถุประสงค์ตามเกณฑ์ประเมินของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ 
 แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทนุสาขาอายรุศาสตร์ท่ีผา่นการฝึกอบรมจากสาขาประสาทวิทยา 
จะต้องมีความรู้ความสามารถในด้านตา่ง ๆ ตอ่ไปนี ้
 
โรคหรือภาวะทางอายุรศาสตร์ที่ส าคัญ  

แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทนุต้องสามารถวินิจฉัยและรักษาโรคหรือภาวะตา่ง ๆ ตามหลกัสตูรท่ี
ก าหนดโดยราชวิทยาลยัอายรุแพทย์ระดบัตา่ง ๆ ได้ดงัท่ีได้แสดงไว้ได้อยา่งถกูต้องเหมาะสมโดย 

โรคหรือภาวะในระดบัท่ี 1 หมายถึง โรคหรือภาวะท่ีพบบ่อย และมีความส าคญัซึ่งแพทย์ประจ าบ้าน 
แพทย์ใช้ทนุ สามารถเรียนรู้ได้จากผู้ ป่วยโดยตรง 

โรคหรือภาวะในระดบัท่ี 2หมายถึงโรคหรือภาวะท่ีพบน้อยกว่าระดบัท่ี 1 และมีความส าคญัซึ่งแพทย์
ประจ าบ้าน แพทย์ใช้ทุนสามารถเรียนรู้จากผู้ ป่วยแต่ไม่ได้ดูแลผู้ ป่วยโดยตรง เช่นการร่วมดูแลในหอผู้ ป่วย
ด้วยกนัเป็นต้น 

โรคหรือภาวะในระดบัท่ี 3หมายถึงโรคท่ีพบน้อยแต่มีความส าคญั ซึ่งแพทย์ประจ าบ้าน แพทย์ใช้ทุน
สามารถเรียนรู้โดยการศกึษาด้วยตนเอง หรือฟังบรรยาย 
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โรคหรือภาวะ ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
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. Schizophrenia and 
delusional disorders  -Schizophrenia (F20.-) - Acute and transient 

psychotic disorder (F23.-) 
71. Mood (affective) 
disorders  -Depressive episode 

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

72. Neurotic, 
stressrelated 
and 
somatoform 
disorders 

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

 -Reaction to severe stress 
and adjustment disorders 
(F43.-) 
- Dissociative (conversion) 
disorders (F44.-) 
- Somatoform disorders 
(F45.-) 

73. Behavioral 
syndromes 
associated with 
physiological 
disturbances and 
physical factors 

  - Eating disorder (F50.-) 
- Nonorganic sleep 
disorders(F51.-) 
- Mental retardation (F70.- 
ถงึF79.-) 

74. Inflammatory 
disorders of the 
central nervous 
system 

 -Meningitis in other 
bacterialand other 
infectious and 
parasitic diseases (G01.-*, 
G02.-*) 
- Meningitis due to other 
and unspecified cause 
(G03.-) 
- Encephalitis, myelitis 
andenecephalomyelitis 
(G04.-,G05.-*) 
- Intracranial and 
intraspinal 
abscess and granuloma 
(G06.-, G07.-*) 

- Bacterial meningitis 
(G00.-) 
- Intracranial and 
intraspinalphlebitis and 
thrombophlebitis (G08) 

75. Systemic atrophies 
primarily affecting 
the central nervous 
system 

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

76. Extrapyramidal and 
movement 

- Parkinsons’ disease 
(G20.-) 

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

- Other degenerative 
diseases 
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disorders - Dystonia (G24.-) - Other extrapyramidal 
andmovement disorders 
(G25.-) 

in basal ganglia (G23.-) 

77. Other degenerative 
diseases of the 
nervous system 

- Alzheimer’s disease 
(G30.-) 

 - Other degenerate 
diseasesof nervous system 
(G31.-) 

78. Demyelinating 
diseases of the 
central nervous 
system 

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

- Other acute disseminated 
demyelination (G36.-) 

79. Episodic and 
paroxysmal 
disorders 

- Epilepsy (G40.-) 
- Migraine (G43.-) 
- Other headache 
syndromes(G44.-) 
- Transient cerebral 
ischemicattacks (G45.-) 
- Vascular syndrome of 
brainin 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 
lowerlimb (G57.-) 
- Mononeuropathies in 
diseasesclassified 
elsewhere (G59.-) 

81. Polyneuropathies - Other polyneuropathies 
(G62.-) 

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

- Hereditary and idiopathic 
neuropathies (G60.-) 

82. Diseases of 
myoneural 
disorders 

- Myasthenia Gravis and 
othermyoneural disorders 
(G70.-) 

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

83. Cerebral palsy and 
other paralytic 
syndromes 

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

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

84. Other disorders of 
nervous system  -Hydrocephalus (G91.-) - Disorders of autonomic 

nervous system (G90.-) 
- Toxic encephalopathies 
(G92.-) 
- Anoxic brain damage 
(G93.1) 
- Benign intracranial 
hypertension (G93.2) 
- Compression of brain 
(C93.5) 
- Cerebral oedema (G96.6) 
- Syringomyelia and 
syringobulbia (C95.0) 
- Vascular myelopathies 
(G95.1) 
- Cord compression 
(G95.2) 
- Myelopathies (Drug 
induced, radiation induced) 
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(G95.8) 
- Cerebrospinal fluid leak 
(C96.0) 
- Post procedure disorders 
ofnervous system (G97.-) 
- Other disorders of 
nervoussystem in diseases 
classifiedelsewhere  
(G99.-)* 

99. Cerebrovascular 
disease 

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

- Subdural haemorrhage 
(acute) (nontraumatic) 
(I62.0) 
- Occlusion and stenosis 
ofprecerebral and 
cerebralarteries, not 
resulting incerebral 
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 
ofintracranial cavernous 
sinus(I67.6) 

 
ทักษะหัตถการเพื่อการวินิจฉัยและการรักษา 

แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทนุต้องทราบข้อบง่ชี ้ประโยชน์ และโทษของหตัถการตา่ง ๆ โดย 
จะต้องมีความสามารถดงันี ้

กลุ่มที่ 1 ข. หัตถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ภายใต้การก ากับดูแล จนกระทัง่ มีความ
มัน่ ใจและสามารถสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์หรือแพทย์ประจ าบ้านให้ท า 
 - Lumbar puncture (03.31) 
กลุ่มที่ 2 หัตถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านควรมีประสบการณ์ได้ท าด้วยตนเอง หรืออย่างน้อย 
ช่วยท า 
 - Prostigmine test 
 

การตรวจทางห้องปฏิบัตกิาร 
 ระดับที่ 1 สามารถตรวจ และแปลผลได้ด้วยตนเอง ได้แก่ 
  - Fresh specimen for cell count, microscopic examination from CSF   
  - Gram stain specimen for microscopic examination from CSF 
 ระดับที่ 2 สามารถส่งตรวจ แปลผลได้ด้วยตนเองได้แก่ 
  : รังสีวินิจฉัย 

- CT brain 
- MRI brain 
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: จุลชีววิทยา 
- Antigen detection for infectious disease eg. cryptococcal antigen 

  :พิษวิทยา 
  - Therapeutic drug monitoring of antiepileptic drug 
 ระดับที่ 3 สามารถส่งตรวจ และน าผลไปประยุกต์ใช้ได้ได้แก่ 

: รังสีวินิจฉัย 
- Carotid doppler ultrasound 
- MRA brain 
- MRI spinal cord 
- Transcranial carotid ultrasound 
:ประสาทวิทยา 

  - EEG 
  - EMG and NCV 

- Evoked potential 
: อ่ืนๆ 

  - Erythrocyte transketolase activity 
  - Thiamin pyrophosphate effect 
 
เม่ือผา่นการฝึกอบรมจากสาขาวิชาประสาทวิทยา แพทย์ประจ าบ้านควรมีความรู้ความสามารถดงันี  ้
1. ซกัประวตัแิละตรวจร่างกายผู้ ป่วยโรคทางระบบประสาทได้เป็นอยา่งดี 
2. วางแผนการสืบค้นเพ่ือให้การวินิจฉยัผู้ ป่วยท่ีมาด้วยอาการของโรคทางระบบประสาทได้ถกูต้อง 
3. อธิบายถึงข้อบง่ชีข้องการตรวจทางห้องปฏิบตักิารรวมทัง้รังสีวินิจฉยัตา่ง ๆ เก่ียวกบัโรคทางระบบประสาท 
แปลผลการตรวจได้อย่างถกูต้อง  
4. ให้การรักษาและทราบถึงข้อบง่ชีแ้ละข้อห้ามในการเลือกใช้ยาในการรักษา พร้อมทัง้ให้ค าแนะน า ตดิตาม
อาการ และการป้องกนั ผู้ ป่วยโรคทางระบบประสาทท่ีพบบอ่ยได้ถกูต้อง  
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กิจกรรมของสาขาวิชาประสาทวิทยา 
แพทย์ประจ าบ้านท่ีเวียนมาอยูป่ฏิบตังิานเป็นแพทย์ประจ าบ้านของสาขาประสาทวิทยาเป็นเวลา 1 

เดือน หน้าท่ีหลกัคือรับปรึกษาผู้ ป่วยโรคระบบประสาททัง้ในภาควิชาอายรุศาสตร์ และนอกภาควิชา
อายรุศาสตร์ ร่วมกบักิจกรรมการเรียนและการสมัมนาวิชาการของหนว่ยตามแผนงานดงันี  ้
 
ตารางการปฏิบัตงิาน 
 

วัน เวลา การปฏิบัตงิาน 
จันทร์ 7.00-9.00น. 

9.00-12.00น. 
13.00-14.00น. 
14.00-15.00 น. 

แพทย์ประจ าบ้านรับผู้ ป่วยใหมแ่ละservice round 
OPD Neurology (อ.กลุธิดา, อ.นฤมล, อ.มณฑล) 
Admission round 
Service round 

อังคาร 7.00-9.00น. 
9.00-12.00น. 
13.00-14.00น. 

แพทย์ประจ าบ้านรับผู้ ป่วยใหมแ่ละservice round 
OPD อ.กลุธิดา 
Grand round med 

พุธ 7.00-9.00น. 
9.00-12.00น. 
12.00-13.00น. 
13.00-15.00น. 

แพทย์ประจ าบ้านรับผู้ ป่วยใหมแ่ละservice round 
OPD อ.นฤมล และ OPD แพทย์ประจ าบ้าน 
Neurology grand round  
Service round 

พฤหัสบดี 7.00-8.00น. 
9.00-12.00น. 
13.00-14.00น. 
 
14.00-15.00 น. 

แพทย์ประจ าบ้านรับผู้ ป่วยใหมแ่ละservice round 
OPD อ.มณฑล 
Neurology Journal club (สปัดาห์ท่ี 2) 
Neurology Topic review (สปัดาห์ท่ี 4) 
Service round 

ศุกร์ 7.00-12.00น. 
13.00-14.00น. 
14.00-15.00 น. 

แพทย์ประจ าบ้านรับผู้ ป่วยใหมแ่ละservice round 
Admission round 
Service round 
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หมายเหตุ 
-ตรวจ Neurology clinic ทกุวนัจนัทร์ 9.00-12.00 น. ตรวจผู้ ป่วยและ consult อาจารย์ผู้ รับปรึกษาในเดือน
นัน้ๆทกุรายและออก OPD ตามตารางการตรวจ OPD ของ staff Neuro วนทกุทา่น 1 ทา่น/สปัดาห์ 

-น าเสนอ journal 1 ฉบบั ทกุสปัดาห์ท่ี 2, Neurology topic review 1 ครัง้ ทกุสปัดาห์ท่ี 4 
-Neurology grand round ทกุวนัพธุ เวลา 12.00-13.00 น. โดยแพทย์ประจ าบ้านต้องรับผิดชอบคดัเลือก
ผู้ ป่วยทางระบบประสาทท่ีน่าสนใจ 1 ราย ซกัประวตัแิละตรวจร่างกายเพ่ือน ามาอภิปรายร่วมกบัอาจารย์ 
-การราวด์เคสผู้ ป่วยในกบัอาจารย์ท่ีรับปรึกษา ถือเป็น priority ท่ีมาก่อนการออก OPD กบัอาจารย์ทา่นอ่ืน 
-ในเวลาราชการ เคสเก่าให้ปรึกษาอาจารย์เจ้าของไข้เดมิ เคสใหมใ่ห้ปรึกษากบัอาจารย์ท่ีรับปรึกษาในเดือนนัน้ 
อยา่งไรก็ตามถ้าเคสท่ีมา admit ใหมเ่ป็นเคสท่ี follow up กบัอาจารย์ทา่นใดอยูเ่ดมิให้ปรึกษากบัอาจารย์ทา่น
นัน้ก่อน 
-นอกเวลาราชการ การปรึกษากรณีเร่งดว่นให้ปรึกษาอาจารย์ท่ีรับปรึกษา stroke fast track ในวนันัน้ๆ 
 
References: 
-Textbooks: 

1. Adam RD, Victor M, Ropper AH, Principles of neurology, 6thed. 
            Newyork:McGraw.Hill, 1997. 

2.  Anthony SF, Eugene Braunwald, Dennis LK, Stephen LH, Harrison's Principles of 
      Internal Medicine, 17th ed. 2008. 
3.   Roger PS, Michael JA, A LANGE Clinical Neurology, 4thed. 1999. 
4.   John Patten, Neurological differential diagnosis, 2nd ed.1996. 
5.   Walter GB, Robert BD, Neurology in clinical practice, 4thed. 2003. 
6.   ประสาทวิทยาพืน้ฐาน ศ.นพ. กมัมนัต์ พนัธุมจินดา 
7.ประสาทกายวิภาคศาสตร์ ศ.นพ. มีชยั ศรีใส 
8.   Practical movement disorders รศ. นพ. รุ่งโรจน์ พิทยศริิ 
 

-Journals: 
1. New England Journal of Medicine 
2. Annal neurology 
3. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry  
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4. Archives of Neurology 
5. Stroke 
6. Brain 
7. Cephalagias 
8. Lancet Neurology 
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หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 
 
อาจารย์ประจ าหน่วย ผศ.นพ. วรวฒุิ  รุ่งแสงมนญู    

พญ.  ธีรานนัท์ องัคณานาฏ  

   นพ. อาทิตย์   วงษ์เสาวศภุ 
   นพ. ณฐัพนัธ์  รัตนจรัสกลุ 
อาจารย์พเิศษ  นพ. สรุเชษฐ์  เลิศถิรพนัธุ์ 
วัตถุประสงค์ 
 เม่ือผา่นการฝึกอบรมจากสาขาวิชาโรคหวัใจและหลอดเลือดแพทย์ประจ าบ้านควรมีความรู้ดงันี  ้
1. ซกัประวตัแิละตรวจร่างกายผู้ ป่วยโรคระบบโรคหวัใจและหลอดเลือดได้เป็นอยา่งดี 
2. วางแผนการสืบค้นเพ่ือให้การวินิจฉยัผู้ ป่วยท่ีมาด้วยอาการของโรคระบบหวัใจและหลอดเลือดได้ถกูต้อง 
3. อธิบายถึงข้อบง่ชีข้องการตรวจทางห้องปฏิบตักิารรวมทัง้รังสีวินิจฉยัตา่ง ๆ เก่ียวกบัโรคระบบหวัใจและ 
หลอดเลือด อีกทัง้สามารถแปลผลการตรวจได้อย่างถกูต้อง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการแปลผลคล่ืนไฟฟ้าหวัใจใน 
ผู้ ป่วยภาวะฉกุเฉิน รวมถึงภาพถ่ายรังสีทรวงอกในภาวะฉกุเฉินได้อยา่งถกูต้อง 
4. ให้การรักษาพร้อมทัง้ให้ค าแนะน าผู้ ป่วยโรคระบบหวัใจและหลอดเลือดท่ีพบบอ่ยได้ถกูต้องตามหลกัพยาธิ 
สรีรวิทยา 
5. ทราบถึงข้อบง่ชีแ้ละข้อห้ามในการเลือกใช้ยาท่ีจ าเป็นในการรักษาผู้ ป่วยโรคระบบหวัใจและหลอดเลือดได้ 
เป็นอย่างดี 
6. สามารถท าหตัถการพืน้ฐานท่ีจ าเป็นในการรักษาผู้ ป่วยโรคระบบหวัใจและหลอดเลือดได้อย่างถกูต้อง 
รวมทัง้มีประสบการณ์ในการเข้าชว่ยท าหตัถการเฉพาะทางของโรคระบบหวัใจและหลอดเลือดได้ 
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หัตถการทางระบบหัวใจและหลอดเลือดส าหรับแพทย์ประจ าบ้านอายุรศาสตร์ 
(ตลอดช่วงระยะเวลาการฝึกอบรมอายุรศาสตร์) 

 

Procedure 
ลงมือปฏิบติั 

ดว้ยตนเอง (case) 
สังเกต หรือ 
ช่วยท า (case) 

Arterial line  อยา่งนอ้ย 3 อยา่งนอ้ย 3 
Elective synchronize cardioversion (under sedation) อยา่งนอ้ย 2 อยา่งนอ้ย 3 
Central venous line: internal jugular/subclavian  vein อยา่งนอ้ย 2 อยา่งนอ้ย 5 
Pulmonary artery catheter - อยา่งนอ้ย3 
Temporary external cardiac pacing อยา่งนอ้ย 2 อยา่งนอ้ย 2 
Temporary intravenous cardiac pacing - อยา่งนอ้ย 2 
Pericardiocentesis - อยา่งนอ้ย 2 
Bed side echocardiography in setting cardiac tamponade อยา่งนอ้ย 1 อยา่งนอ้ย 2 
Comprehensive transthoracic echocardiography (TTE) - อยา่งนอ้ย 3 
Comprehensive transesophageal echocardiography (TEE) - อยา่งนอ้ย 1 

 
หัตถการประเภท manual procedure ตามเกณฑ์ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ 

ระดับที่ 1 ก: ต้องสามารถท าได้ โดยไม่ต้องมีผู้ก ากับดูแลและสามารถสอนนิสิตแพทย์ให้ท าหัตถการ
ดังกล่าว 

-Arterial blood gas 
-Basic life support 

ระดับที่ 1 ข: ต้องสามารถท าได้ภายใต้การก ากับดูแล จนกระท่ังมีความม่ันใจในการสอนนิสิตแพทย์
หรือแพทย์ประจ าบ้านให้ท าหัตถการดังกล่าว 

-Central venous line placement 
-Placement of arterial lines 
-Advanced cardiac life support 

ระดับที่ 2: หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านควรมีโอกาสได้ท าได้ด้วยตนเองหรืออย่างน้อยช่วยท า 
-Insertion of balloon tipped pulmonary catheter 
-Insertion of temporary pacemaker 
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ระดับที่ 3: หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านควรมีประสบการณ์ในการช่วยท าหรือเคยเหน็ 
-Pericardial tapping 
-CAG, EPS, EST, Insertion of intraaortic balloon pump 
-Tilt table test, Stress echocardiography 
 

วันออกตรวจผู้ป่วยนอกของอาจารย์สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด 
ห้องตรวจหนว่ยโรคหวัใจ (ชัน้ 2,10290-1)9.00-12.00 น. 

 
วันจันทร์ อ.อาทิตย์, อ.ณฐัพนัธ์ 
วันอังคาร อ.วรวฒุิ, อ.อาทิตย์ 
วันพุธ  อ.ธีรานนัท์, อ.ณฐัพนัธ์ 
วันพฤหัสบดี อ.สรุเชษฐ์ 
วันศุกร์  อ.วรวฒุิ, อ.ธีรานนัท์ 

 
หน้าท่ีแพทย์ประจ าบ้านหน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในการออกตรวจผู้ป่วยนอก 
1. ให้แพทย์ประจ าบ้านตรวจผู้ ป่วยใหม่ อย่างน้อย 3 ราย โดยซกัประวตัร่ิวมกบัตรวจร่างกายโดยละเอียด 
จากนัน้น าเสนอพร้อมอภิปรายร่วมกบัอาจารย์ท่ีออกตรวจ OPD ในวนันัน้ๆ  
2. กรณีมีผู้ ป่วย OPD ท่ีนา่สนใจ ทัง้ในแง่ของการตรวจร่างกาย, ผลตรวจวินิจฉยัเพิ่มเตมิ หรือ ผล 
echocardiography อาจารย์เจ้าของไข้สามารถเรียกให้แพทย์ประจ าบ้าน ไปร่วมเรียนรู้ได้
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                            กจิกรรมทางวชิาการกลางของภาควชิาอายุรศาสตร์และ ของหน่วยโรคหัวใจและหลอดเลอืด 
 

 9.00-12.00 น. 12.00-13.00 น. 13.00-14.00 น. 14.00-15.00น. 

จันทร์ Cardiac consultation round/Cardiology clinic - Admission round# Crash course EKG conference 

องัคาร Cardiac consultation round/Cardiology clinic - Medical grand round@ Cardiology grand round 

พุธ Cardiac consultation round/Cardiology clinic - Admission round# 

Topic review/Core lecture in Cardiology 

โดย อาจารยแ์พทย์@ 

 

พฤหัสบดี Cardiac consultation round/Cardiology clinic 
Cardio-ER Conference 

ทุกพฤหสัท่ี 3 ของเดือน* 

Interesting case / 

Medicine-radio conference# 

Journal Clubสปัดาห์ท่ี 2 
Case conference in cardiology สปัดาห์ท่ี 4 

โดย แพทยป์ระจ าบา้น@ 

ศุกร์ 
Physical examination and Cardiology clinic 

 
- Admission round# Cardiology-CVT conference 

 

*** สามารถนดัอาจารย ์consultation round ไดเ้พ่ิมเติมตลอดทั้งวนั 
ตามความเหมาะสม 
*** ถา้มี case consult ด่วนสามารถปรึกษาอาจารยท่์านใดก็ได ้

 
 

 

: Activity กลางของภาควชิาอายรุศาสตร์ 
 
 

@ ณ หอ้งประชุมอายรุศาสตร์ชั้น 10 
#ณ หอ้งเรียนรวมอายรุศาสตร์ชั้น 11 

* ณหอ้งประชุมหน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 



 

  

 

หัวข้อการบรรยาย Topic review/Core lecture in Cardiology ส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน 
ทกุวนัพธุเวลา 14.00-15.00 น. 

Topic 
Acute coronary syndrome : Role of internist  
Anti-thrombotic and Thrombolytic agent 
How to perform comprehensively cardiac examination 
Valvular heart disease/Common congenital heart disease 
Infection of heart: IE, myocarditis, pericarditis, ARF 
Cardiomyopathy: New classification 
CHF : Practical points and Current trend 
Proper utilization of cardiac marker  
Common cardiac arrhythmia for internist   
Pre-operative evaluation 

 
โรคหรือภาวะทางอายุรศาสตร์ที่ส าคัญ ตามเกณฑ์ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ 

ระดับที่ 1: โรคหรือภาวะท่ีพบบอ่ย และมีความส าคญัซึง่แพทย์ประจ าบ้านสามารถเรียนรู้ได้จากผู้ ป่วย
โดยตรง 

-PVC, SVT, Atrial flutter/fibrillation   -Cardiomyopathy 
-Congestive heart failure     -Rheumatic valvular disease 
-Angina pectoris,Acute coronary syndrome  -Non-rheumatic valvular disease 
-Hyprertension, Hypertensive heart disease  -AV block 

ระดับที่ 2: โรคหรือภาวะท่ีพบน้อยกวา่ระดบั 1 และมีความส าคญัซึง่แพทย์ประจ าบ้านสามารถเรียนรู้จาก
ผู้ ป่วยแตไ่มไ่ด้ดแูลผู้ ป่วยโดยตรง ได้แก่ การร่วม round 

-Aortic aneurysm, peripheral vascular disease       
-Wolff-Parkinson White syndrome   -ASD, VSD, AS 
-IE, Pericarditis     -Pericardial effusion, Cardiac tamponade 
-Ventricular flutter/fibrillation 

ระดับที่ 3: โรคท่ีพบน้อย ซึง่แพทย์ประจ าบ้านสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือ ฟังบรรยาย 
-Brugada syndrome     -Sick sinus syndrome 
-Eisenmenger’s syndrome, Marfan’s syndrome -PDA, PS, TOF 
-Ebstein’s anomaly, Dextrocardia, Coarctation of aorta 
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-Acute myocarditis, Aortic dissection, Takayasu’s arteritis 
 
การประเมินผล 

มีการประเมินแพทย์ประจ าบ้านหลงัเสร็จสิน้การฝึกอบรมครบ 1 เดือนโดยมีเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
1. การปฏิบตังิาน       60 คะแนน 

2. กิจกรรมวิชาการ 

Journal club       20 คะแนน 
 Case conference      20 คะแนน 

รวม        100 คะแนน 
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แหล่งความรู้อ้างอิงท่ีแนะน า 
 
หนังสือ 

1. Braunwald’s Heart Disease. 10th ed.2015-Saunders 
2. Hurst’s the Heart. 12th ed. 
3. Guyton & Hall: Textbook of Medical Physiology. 11th ed.2005-Saunders 
4. ECG in Emergency Medicine and Acute Care by Theodore C. Chan. 
5. Marriott’s Practical Electrocardiography. 11th ed.2007  
6. Essentials of Bedside Cardiology by Jules Constant.2002  
7. Harrison. Principle of Internal Medicine. 17th ed.2008 
8. Opie LH. Drugs for the Heart. 2005-Saunders. 
9. Cardiac Arrhythimia :Basic knowledge to clinical practice 

ผู้แตง่: ชาญ ศรีรัตนสถาวร ปี 2546 
10. The Echo Manual. Oh JK.-Williams & Wilkins,2008 

 
Journal 

1. Journal of the American College of Cardiology 
2. European Heart Journal 
3. Circulation 
4. Heart (BMJ journal) 
5. New England Journal of Medicine 
6. The American Journal of Cardiology 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

97 

 

สาขาวชิาโรคระบบทางเดนิอาหาร 
วัตถุประสงค์ 
 เม่ือผา่นการฝึกอบรมจากสาขาวิชาโรคระบบทางเดนิอาหารแพทย์ประจ าบ้านควรมีความรู้
ความสามารถดงันี ้

1. ซกัประวตัแิละตรวจร่างกายผู้ ป่วยโรคระบบทางเดนิอาหารได้เป็นอยา่งดี 
2. วางแผนการสืบค้นเพ่ือให้การวินิจฉยัผู้ ป่วยท่ีมาด้วยอาการของโรคระบบทางเดนิอาหารได้ถกูต้อง 
3. ให้การรักษาพร้อมทัง้ให้ค าแนะน าผู้ ป่วยโรคระบบทางเดินอาหารท่ีพบบอ่ยได้ถกูต้องตามหลกั

พยาธิสรีรวิทยา 
4. อธิบายถึงข้อบง่ชีข้องการตรวจทางห้องปฏิบตักิารตา่ง ๆ เก่ียวกบัโรคระบบทางเดินอาหารและ

สามารถแปลผลการตรวจได้อยา่งถกูต้อง 
5. ทราบถึงข้อบง่ชีแ้ละข้อห้ามในการเลือกใช้วิธีการตรวจพิเศษทาง endoscopy ของโรคระบบ

ทางเดนิอาหารเชน่ esophagogastroduodenoscopy (EGD), enteroscopy, colonoscopy, 
sigmoidoscopy, endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) และ endoscopic 
ultrasonography (EUS) 

6. สามารถอ่านภาพรังสีของโรคระบบทางเดนิอาหารท่ีพบบอ่ยได้ 
7. สามารถท า proctoscopy และ ultrasonography of hepatobiliary tract ได้ 
8. ทราบถึงหลกัการของการตรวจ/การรักษาพิเศษบางอยา่งในโรคระบบทางเดนิอาหารเชน่ non-

surgical treatment of hemorrhoid, ERCP, colonoscopy, endoscopic esophageal variceal 
sclerotherapy, endoscopic variceal ligation, tests for malabsorption, liver biopsy เป็นต้น 

กิจกรรมของสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร 
 7-9 9-10 10-12  

 
L 
U 
N 
C 
H 

13-14 14-15 

จนัทร ์ Service 
round 

Lecture  
อ.ปิยนนัท ์

Endoscopic room 
or liver biopsy* 

Admission 
round 

Endoscopic 
conference** 

องัคาร Service 
round 

Lecture  
อ.ชชัวาลย ์

Consultation round Grand round 
(นสพ. ปี 6) 

GI-Radiology 
conference** 

พุธ Service 
round 

Lecture Consultation round Grand round 
(หน่วย) 

GI: I/T/J 

พฤหสับด ี Service 
round 

GI clinic 
 

I/T/J GI-Pathology 
conference** 

ศุกร ์ Service 
round 

Radiology 
Lecture 

Radiology Lecture Admission 
round 

MCQ สปัดาหท์ี ่4 

* ส าหรบัผูส้นใจเป็นพเิศษ ** กจิกรรมทีม่ ี1 ครัง้/เดอืน 
I/T/J = interesting case, topic review, journal 
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Service round 7.00-9.00 น. วนัจนัทร์ถึงศกุร์ 
1. รับ consult จาก ward พร้อมเขียนรับผู้ ป่วย 
2. round กบัอาจารย์ attending 

Lecture 9.00-10.00 น. วนัจนัทร์, องัคาร, พธุ 
หัวข้อการบรรยาย 
 อาจารย์ 

Common esophagitis, Esophageal motility disorder ชชัวาลย์ 
PUD, gastritis  
GI bleeding:UGIB/LGIB ชชัวาลย์ 
Diarrhea  ปิยนนัท์ 
Constipation ปิยนนัท์ 
Acute and Chronic pancreatitis  
Viral hepatitis B/C ชชัวาลย์ 
Non viral hepatitis: AIH, ALD, NAFLD, WD, HH ปิยนนัท์ 
Cirrhosis and complication(ex: Portal hypertension) ชชัวาลย์ 
Ascites (approach, interpretation)  
Hepatobiliary tract disease  
LFT interpretation ปิยนนัท์ 

Radiology lecture: ทกุวนัศกุร์ 9.00-12.00 น.  
GI clinic ทกุวนัพฤหสับดี 9.00-12.00 น. ตรวจผู้ ป่วยและ consult อาจารย์ผู้ รับผิดชอบทกุราย 
Grand round หนว่ยทกุวนัพธุ 13.00-14.00 น. น าเสนอผู้ ป่วยท่ีน่าสนใจ 1 ราย 
Interesting case,Topic review, Journal ทกุวนัพธุ 14.00-15.00 น. 

Resident  น าเสนอ journal 1 ฉบบั ทกุสปัดาห์ท่ี 2 
  น าเสนอ interesting case หรือ topic review 1 ครัง้ ทกุสปัดาห์ท่ี 4 
อาจารย์  น าเสนอ journal 1 ฉบบั/ทา่น ทกุสปัดาห์ 

 
การประเมินผล 
1.ความรู้  MCQ  50 ข้อ   20 คะแนน 
2.การปฏิบตังิาน    60 คะแนน 
3.Journal      10 คะแนน 
4.Topic review/interesting case  10 คะแนน 
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Recommended Books 

1. Feldman M, Friedman LS, Brandt LJ, MH, eds. Sleisenger & Fordtran’s Gastrointestinal 
and liver disease. Pathophysiology, diagnosis, management. 8th edition. Philadelphia: 
W.B. Saunders;2007. 

2. Yamada T, Alpers DH, Laine L, Owyang C, Powell DW, eds. Textbook of 
gastroenterology 5th edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins;2008. 

3. Schiff ER, Sorrel MF, Maddry W, eds.Schiff’s Disease of the liver 11th 
edition.Phildalphia:Lippincott Williams & Wilkins:2007. 

4. Irvine EJ, Hunt RH, eds.Evidence-based gastroenterology.Hamilton London:BC Decker 
Inc;2001. 

5. Zarkim D, Boyer TD, eds. Hepatology: a textbook of liver disease.5th edition. 
Philadelphia:Saunders;2006. 

6. Cotton PB, Williams CB.Practical gastrointestinal endoscopy.5th edition.Oxford:Blackwell 
Scientific Pbulications;2002. 

Recommended Journals 
Gastroenterology 

1. Gastroenterology 
2. Clinical Gastroenterology and Hepatology 
3. Americal Journal of Gastroenterology 
4. Gut 
5. Alimentary Pharmacology & Therapeutics 
6. Journal of Clinical Gastroenterology 
7. European Journal of Gastroenterology and Hepatology 
8. Journal of Gastroenterology and Hepatology 

Hepatology 
1. Hepatology 
2. Journal of Hepatology 

Endoscopy 
1. Gastrointestinal Endoscopy 
2. Endoscopy 
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Review Journals 
1. Gastroenterology Clinics of North America 
2. Gastrointestinal Endoscopy Clinics of North America 
3. Clinics in Liver Disease 
4. Current  Opinion in gastroenterology 

 
Websites 
1. www.thaigastro.org website ของสมาคมแพทย์ระบบทางเดนิอาหารแหง่ประเทศไทย 
2. www.thailiverfoundation.org มลูนิธิโรคตบั 
3. www.thaitage.com website ของสมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดนิอาหารไทย 
4. www.liversocietythialand.org website ของสมาคมโรคตบัแหง่ประเทศไทย  
5. www.gastrohep.com website ของบริษัท Blackwell ซึง่มีขา่วเก่ียวกบัโรคทางเดนิอาหารและ 

text book และสามารถเช่ือมตอ่ไปยงั website หรือ journal ตา่ง ๆ ท่ี
เก่ียวกบัโรคระบบทางเดินอาหารได้ 

6. www.omed.org website ของ World Organization of Gastroenterology มี guideline 
เก่ียวกบั GI และ GI endoscopy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thaigastro.org/
http://www.thailiverfoundation.org/
http://www.thaitage.com/
http://www.liversocietythialand.org/
http://www.gastrohep.com/
http://www.omed.org/
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สาขาวชิาโรคระบบการหายใจและเวชบ าบัดวกิฤต 
 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทนุท่ีผา่นการหมนุเวียนผา่นสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวช
บ าบดัวิกฤต 
 
อาจารย์ประจ าหน่วย 
 ผศ.น.พ.มนะพล กลุปราณีต 
 ผศ.น.พ.สทุศัน์ รุ่งเรืองหิรัญญา 
 พญ.พิชญา เพชรบรม 
 พญ.สิรภทัร  ตลุาธรรมกิจ  
 
วัตถุประสงค์ 
 เม่ือผ่านการฝึกอบรมจากสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบ าบดัวิกฤตแล้ว แพทย์ประจ า
บ้านและแพทย์ใช้ทุนสาขาอายุรกรรมต้องมีความรู้ทัง้ในด้านทฤษฎีและในด้านปฏิบตัิ สามารถให้การ
วินิจฉัยรักษาตลอดจนให้ค าแนะน าในการป้องกันโรค การรักษา การพยากรณ์โรคและการให้ค าปรึกษา
เก่ียวกับโรคระบบการหายใจและเวชบ าบดัวิกฤต ตลอดจนสามารถส่งต่อผู้ ป่วยได้อย่างถกูต้องเหมาะสม 
ตามเกณฑ์หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทนุท่ีก าหนดโดยแพทยสภาดงันี ้
 
มีความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับระบบการหายใจ 

 Structure and function 

 Pathology and pathogenesis of disease 
 
สามารถวินิจฉัยและรักษาโรคที่เก่ียวข้องกับระบบการหายใจดังต่อไปนี ้

โรคหรือภาวะ ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 
Tuberculosis  Respiratory tuberculosis 

(A15.- - A16.-) 
Tuberculosis of other 
organs (A18.-A19.-) 

  

Malignant neoplasm 
(primary) 

Malignant neoplasm of 
bronchus and Lung 
(C34.-) 
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Malignant neoplasm of ill-
defined,secondary 
and unspecified sites 

Secondary malignant 
Neoplasm of lung (78.0) 

Secondary malignant 
neoplasm of pleura 
(C78.2) 

 

Pulmonary heart 
disease and diseases 
of pulmonary 
circulation 

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

  

Other acute lower 
respiratory infections 

Acute bronchitis (J20.-)   

Other disease of upper 
respiratory tract 

Vasomotor and allergic 
rhinitis (J30.-) 

  

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.-) 

Lung diseases due to 
external agents 

Aspiration pneumonia 
(J69.0) 

 Pneumoconiosis  
(J60-J65) 
Airway disease due to 
specific organic dust (J66.-) 
Hypersensitivity 
pneumonitis due to 
organic dust (J67.-) 
Respiratory conditions 
due to inhalation of 
chemical, gases, fumes and 
vapours (J68.-) 
Pneumonitis due to oils and 
essence (J69.1) 
Radiation pneumonitis 
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(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) 

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) 

Suppurative and necrotic 
conditionsof lower 
respiratory tract 

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

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

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

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) 
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Chronic respiratory failure 
(J96.1) 
Interstitial emphysema 
(subcutaneous, mediastinum) 
(J98.2) 
Disorders of diaphragm 
(J98.6) 
Upper airway obstruction 
(J98.8) 

Symptoms and signs 
involving circulatory 
and respiratory systems 

Cough (R05) Hemoptysis (R04.2) Pulmonary hemorrhage 
(R04.3) 
Cheyne-Stokes breathing 
(R06.3) 
Hiccup (R06.6) 

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

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

  

Persons encountering 
health services in other 
circumstances 

 Tobacco abuse 
counseling (Z71.6) 
 

 

 
รู้ข้อบ่งชี ้ประโยชน์ และภาวะแทรกซ้อนของการท าหัตถการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับโรคระบบการ
หายใจ ดังต่อไปนี ้

 ระดบัท่ี 1 ก : สามารถท าได้โดยไมต้่องมีผู้ก ากบัดแูล 
- Arterial blood gas sampling 
- Endotracheal intubation and initiation of mechanical ventilation 
- Basic cardiac life support 
- Peak flow measurement 

 ระดบัท่ี 1 ข : สามารถท าได้ภายใต้การก ากบัดแูล จนกระทัง่มีความมัน่ใจ 
- Thoracentesis 
- Advanced cardiac life support 
- Central venous line placement 
- Placement of arterial lines 
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 ระดบัท่ี 2 : ควรมีโอกาสท าได้ด้วยตนเอง หรืออยา่งน้อยชว่ยท า 
- Pleural biopsy 
- Needle decompression of tension pneumothorax 
- Chest tube placement 
- Fine needle aspiration biopsy 
- Insertion of balloon tipped pulmonary catheter (Swan-Ganz) 

 ระดบัท่ี 3 : ควรมีประสบการณ์ในการชว่ยท าหรือเคยเห็น 
- Bronchoscopy including bronchoalveolar lavage and bronchial or 

transbronchial biopsy 
 
สามารถส่งตรวจ แปลผล และน าผลของการตรวจทางห้องปฎิบัตกิารไปประยุกต์ใช้ได้ 

 Fresh specimen for microscopic examination and culture/sensitivity เชน่ sputum, 
pleural fluid เป็นต้น 

 AFB and modified AFB stain for microscopic examination 

 Chest X-ray and CT scan thorax 

 Ventilation/perfusion lung scan 

 Pulmonary function test 

 Arterial blood gas 

 Cytology of body fluid and needle aspiration 

 Sleep study 
การประเมินและดูแลรักษา 

 ระดบัท่ี 1 : สามารถประเมินและดแูลรักษาได้โดยไม่ต้องมีผู้ก ากบัดแูล 
- Mechanical  ventilation and respiratory monitoring 

 ระดบัท่ี 2 : ควรมีโอกาสประเมินและดแูลรักษาได้ด้วยตนเอง หรืออย่างน้อยช่วยท า 
- Non-invasive ventilation 
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ตารางการปฎิบัตงิานแพทย์ประจ าบ้านสาขาวิชาโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบ าบัดวิกฤต  

 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหสั ศุกร์ 

7.00-

9.00 

Service 

round 
Service 

round 

Service 

round 

 

Service 

round 

Service 

round 

 9.00-

10.00 

 

Chest 

clinic 10.00

-

11.00 

Grand 

Round 

ช่วยหตัถการ

Bronchoscop

y 

11.00

-

12.00 

Self study  Journal club/ 

topic review/ 

CXR  

Self study 

12.00

-

13.00 

     

13.00

-

14.00 

Smoking 

cessation 

clinic 

กิจกรรมกลาง 

ภาควิชา 

กิจกรรมกลางภาควิชา Lecture กิจกรรมกลางภาควิชา 

14.00

-

15.00 

 

Attendingroun

d  +  

PFT 

 

Attendingroun

d + 

PFT 

 

Attending 

round +  

PFT 

 

Attendingroun

d + 

PFT 15.00

-

16.00 

Attendin

g round  

+ PFT 

 
ค าอธิบายการปฎิบัตงิาน 

- Formative examination: วนัจนัทร์แรกของการปฎิบตังิาน 

- Final examination: ศกุร์สดุท้ายของการปฎิบตังิาน 

- Service round: รับปรึกษาปัญหาโรคระบบการหายใจท่ีหอผู้ ป่วยสามญัและ ICU ด้วยตนเอง 

- Attending round: ดแูลผู้ ป่วยท่ีรับปรึกษาไว้แล้วร่วมกบั attending staff 
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- Grand round: น าเสนอผู้ ป่วยท่ีนา่สนใจในหอผู้ ป่วยสามญัอยา่งน้อย 1 ราย และ ICU 1 ราย 

- PFT: น าผลการตรวจสมรรถภาพปอดท่ีมีการตรวจในวนันัน้มาแปลผลร่วมกบั attending staff 

- Journal, topic review, CXR : ทกุวนัพฤหสั 
สปัดาห์ท่ี 1 และ 3: สอนการอา่น CXR  
สปัดาห์ท่ี 2: น าเสนองานวิจยัจากวารสาร 1 เร่ือง 
สปัดาห์ท่ี 4: น าเสนอ topic review หรือ interesting case1 เร่ือง 

- Self study: ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง ในหวัข้อตอ่ไปนี ้
สปัดาห์ท่ี 1: Pulmonary anatomy and physiology, ABG, Pneumonia  

 สปัดาห์ท่ี 2: Asthma, COPD, Acute lung injury and ARDS 
 สปัดาห์ท่ี 3: Pleural disease, methemoblobinemia, congenital lung disease 
 สปัดาห์ท่ี 4: sleep-disordered breathing, Burn and smoke inhalation,  
      -    Lecture: สปัดาห์ละ 1 ครัง้ โดย attending หนว่ย 
 
Recommended books 
1. Fishman AP: Pulmonary disease and disorder. 5th McGraw Hill Book company, New York, 
2015. 
2. Lange S: Radiology in chest disease. Thieme Medical Publishers, Inc New York, 1990. 
3. Light RW: Pleural diseases. 4th edition William & Wilkins, 2007. 
4. Murray JF, Nadel JA: Textbook of respiratory medicine. 5thedition W.B. Saunders company, 
Philadelphia,2010 
5. Seaton A, Leitch AG, Seaton D: Crofton and Douglas’s respiratory diseases. 5th edition 
Blackwell Scientific Publications, Oxford, 2000 
6. Shapiro BA: Clinical application of respiratory care. Mosby Year Book. St. Louis, 1991 
7. Tobin MJ: Principles and practice of mechanical ventilation. McGraw Hill Book company, New 
York,1994 
8. West JB: Pulmonary pathophysiology : the essential, 2012. 
9. ต าราโรคระบบการหายใจ (นิธิพฒัน์ เจียรกลุ) ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ภาพพิมพ์ กรุงเทพมหานคร ปี 2550 
Recommended journals 
1. American journal of respiratory and critical care medicine 
2. Chest 
3. Clinics in chest medicine 
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4. European respiratory journal 
5. Respiratory medicine 
6. Respirology 
7. Thorax 
 
 
Websites 
1. www.thaithoracic.or.th/main    สมาคมอรุเวชช์แหง่ประเทศไทย 
2. www.chestnet.org     American College of Chest Physicians 
3. www.thoracic.org     American Thoracic Society 
4. www.brit-thoracic.org.uk    British Thoracic Society 
5. www.ginasthma.org/Guidelines/guidelines-resources.html Global Initiative for Asthma 
6. www.goldcopd.org/Guidelines/guidelines-resources.html Global initiative for COPD  
 
 

 

 

 

http://www.thaithoracic.or.th/main
http://www.chestnet.org/
http://www.thoracic.org/
http://www.brit-thoracic.org.uk/
http://www.ginasthma.org/Guidelines/guidelines-resources.html
http://www.goldcopd.org/Guidelines/guidelines-resources.html
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แบบประเมินตนเองแพทย์ประจ าบ้านอายุรศาสตร์ สาขาโรคระบบการหายใจและเวชบ าบัดวกิฤต 

ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน.............................................ชัน้ปีที่ ...................ช่วงเวลาที่ปฎิบตัิงาน.............................. 

 

หวัขอ้การเรยีนรู ้

สปัดาหแ์รก สปัดาห์

สดุทา้ย 

ผา่น ไม่

ผา่น 

ผา่น ไม่

ผา่น 

ความรูพ้ ืน้ฐาน : Structure and function 
                        Pathology and pathogenesis of 
disease 

    

Tuberculosis      

Malignant neoplasm  (primary)     

Malignant neoplasm of 
ill-defined, secondary 
and unspecified sites 

    

Pulmonary heart 
disease and diseases 
of pulmonary 
circulation 

    

Other acute lower respiratory infections     

Other disease of upper respiratory tract     

Chronic lower respiratory diseases     

Lung diseases due to 
external agents 

    

Other respiratory 
diseases principally affecting the interstitium 

    

Suppurative and necrotic conditions 
of lower respiratory tract 

    

Other diseases of pleura     

Other diseases of the 
respiration system 

    

Symptoms and signs 
involving circulatory 
and respiratory systems 

    

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

    

Persons encountering health services in other 
circumstances 
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รู้ข้อบ่งชี ้ ประโยชน์ และภาวะแทรกซ้อนของการท าหัตถการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับโรคระบบการ

หายใจ 

ระดับท่ี 1 ก : สามารถท าได้โดยไม่ต้องมีผู้ก ากับดูแล 

Endotracheal intubation and initiation of mechanical ventilation 

Basic cardiac life support, ABG 

Peak flow measurement 

ระดับที่ 1 ข : สามารถท าได้ภายใต้การก ากับดูแลจนกระท่ังมีความม่ันใจ 

Thoracentesis 

Advanced cardiac life support 

Central venous line placement 

Placement of arterial lines 

ระดับที่ 2 : ควรมีโอกาสท าได้ด้วยตนเอง หรืออย่างน้อยช่วยท า 

Pleural biopsy 

Needle decompression of tension pneumothorax 

Chest tube placement 

Fine needle aspiration biopsy 

Insertion of balloon tipped pulmonary catheter 

ระดับที่ 3 : ควรมีประสบการณ์ในการช่วยท าหรือเคยเห็น 

Bronchoscopy  

    

สามารถส่งตรวจแปลผลและน าผลของการตรวจทางห้องปฎบัิตกิารไปประยุกต์ใช้ได้ 

Fresh specimen for microscopic examination and culture/sensitivity  
AFB and modified AFB stain for microscopic examination 

Chest X-ray and CT scan thorax 

Aterial blood gas 

Pulmonary function test 

Ventilation/perfusion lung scan 

Cytology of body fluid and needle aspiration, Sleep study 
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สาขาวชิาโรคข้อและรูมาตสิซ่ัม 
 

วัตถุประสงค์ 
 เม่ือจบการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านมีความรู้ความสามารถดงันี ้
 1.  ซกัประวตัแิละตรวจร่างกายผู้ ป่วยท่ีมีอาการปวดข้อ ปวดหลงั ปวดกล้ามเนือ้ ตา่งๆได้ถกูต้อง 
 2.  ให้การวินิจฉยั  ดแูลรักษา และให้ค าแนะน าแก่ผู้ ป่วยโรครูมาตกิ (Rheumatic diseases) ท่ี
ส าคญัได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม ตามหลกัสตูรและเกณฑ์มาตราฐานการฝึกอบรมเพ่ือหนงัสืออนมุตัิ
และวฒุิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาวิชาอายรุศาสตร์ตามเกณฑ์
ของราชวิทยาลยัอายรุแพทย์แหง่ประเทศไทยส าหรับสาขาวิชาโรคข้อและรูมาตสิซัม่ 
 3.  บอกพยาธิสภาพ และพยาธิก าเนิด พืน้ฐานของโรครูมาตกิท่ีพบบอ่ยได้ 
 4.  สามารถเลือกสง่ตรวจ และแปลผลทางห้องปฏิบตัิการท่ีใช้บอ่ยส าหรับผู้ ป่วยโรครูมาตกิ เช่น 
การตรวจทางรังสีวินิจฉยัของข้อและกระดกู การตรวจน า้ไขข้อ  การตรวจทาง serology ได้อยา่งถกูต้อง
และเหมาะสม 
 5.  สามารถสืบค้น อ่าน แปลความ และวิจารณ์ บทความทางวิชาการสาขาวิชาโรคข้อและรูมาตสิ
ซัม่ ได้โดยสงัเขป และสามารถน ามาประยกุต์ใช้ในการดแูลรักษาผู้ ป่วยและงานวิจยัได้ 
 
หลักสูตรและเกณฑ์มาตราฐานการฝึกอบรมเพ่ือหนังสืออนุมัตลิและวุฒบัิตรแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาวิชาอายุรศาสตร์ตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยอายุร
แพทย์แห่งประเทศไทยส าหรับสาขาวิชาโรคข้อและรูมาตสิซ่ัม 
 
เนือ้หา  1.  General 
ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 
- Approach to arthritis and arthralgia 
- Pain and inflammation 
- NSAIDs 
- Disease modifying antirheumatic drugs 
- Corticosteroid 
- Hypouricemic agents 
- Common physical therapy and 
rehabilitation 

- Immunosuppressive 
drugs 

- Immunotherapy 
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เนือ้หา  2.  Arthritis 
ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 
- Septic : pyogenic , tuberculosis 
- Crystal-induced : gout, pseudogout 
- Acute rheumatic fever 
- Rheumatoid arthritis 
- Seronegative arthritis : Ankylosing  
spondylitis , Reiter’s syndrome, 
Psoriatic  
arthritis, Reactive arthritis 
- HIV and rheumatic syndrome 
- Degenerative joint disease 
- Avascular necrosis 

- Viral 
- Apatitie, oxalate 
 
- Still disease 
- Enteropathic arthropathy,  
  Behcet’s disease 
 
- Hypertrophic  
  osteoarthropathy 
- Neuropathic arthropathy 
- Palindromic rheumatism 
- Drugs induced rheumatic  
  Diseases 
- Arthritis associated with : 
  neoplasia, hepatic,  
  hematologic, endocrine,  
  metabolic 
- Hemophiliac arthropathy 

- Fungal 
 
 
- Felty’s syndrome 
 
 
 
- Intermittent 
hydrathrosis 

 
 
เนือ้หา  3.  Diffuse connective tissue diseases 
ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 
- Systemic lupus erythematosus 
- Antiphospholipid syndrome 
- Mixed connective tissue disease 
- Poly/dermatomyositis 
- Systemic sclerosis 

- Sjogren’s syndrome 
- Systemic vasculitides 
- Panniculitis 

-  Cryoglobulinemia 
-  Polymyalgia 
rheumatica 
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เนือ้หา  4.  Non-articular rheumatism 
ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 
- Bursitis / tendinitis 
- Common entrapment neuropathy 
- Regional pain syndrome : neck pain ,  
  shoulder pain, elbow pain, hip pain,  
  knee pain 
- Fibrositis and myofascial pain 
syndrome 
- Osteoporosis 

- Reflex sympathetic 
dystrophy 
- Costochondritis 
- Bone metastasis 

- Amyloidosis 
- Eosinophilic fasciitis 
- Hereditary connective  
  tissue disorders 
- Ochronosis 
- Relapsing 
polychondritis 
- Synovial tumor 

 
เนือ้หา  5.  Investigations and procedures 
ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 
- Arthrocentesis 
- Synovial fluid analysis 
- Local corticosteroid 
  (intraarticular and soft tissue) 
- Bone and joint radiography 
- Common laboratory and serologic test 

- Bone scan 
- Uncommon serologic tests 
- Synovial biopsy 
- Muscle biopsy 
- MRI 

 

 
 
วัตถุประสงค์เฉพาะหัวข้อที่ส าคัญ 
ก. โรคข้อเส่ือม (Degenerative joint disease) 
 1.  บอกการเปล่ียนแปลงหรือพยาธิสภาพของโรคข้อเส่ือมรวมทัง้อบุตักิารปัจจยัตา่งๆท่ีท าให้ข้อ
เส่ือมก่อนวยั 
 2.  บอกต าแหนง่ของข้อตา่งๆ ท่ีพบภาวะข้อเส่ือมบอ่ยได้ 
 3.  แปลผลการตรวจทางห้องปฏิบตัิการท่ีเก่ียวข้องกบัโรค และการเปล่ียนแปลงของข้อในภาพรังสี
วินิจฉยัระยะตา่งๆได้อยา่งถกูต้อง 
 4.  ให้การรักษาโดยใช้ยาและแนะน ากายภาพบ าบดัท่ีถกูต้อง 
 5.  แก้ไขภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึน้จากตวัโรคเองและจากวิธีการรักษาได้ 
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ข.  โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis) 
 1.  บอกพยาธิสภาพพืน้ฐานของโรค และความสมัพนัธ์ระหวา่งความผิดปกติทางระบบภมูิ
ต้านทานกบัพยาธิสภาพของโรคได้ 
 2.  ให้การวินิจฉยัได้ถกูต้อง โดยอาศยัการซกัประวตัแิละตรวจร่างกายผู้ ป่วย 
 3.  แปลผลการตรวจทางห้องปฏิบตัิการท่ีเก่ียวข้องกบัโรค และการเปล่ียนแปลงของข้อในภาพรังสี
วินิจฉยัระยะตา่งๆได้อยา่งถูกต้อง 
 4.  ให้การรักษาได้ถกูต้อง 
 5.  แก้ไขภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึน้จากตวัโรคเองและจากวิธีการรักษาท่ีพบบอ่ย 
 
ค. โรคเก๊าท์ (Gout) 
 1.  บอกสาเหตคุวามผิดปกติขัน้พืน้ฐานของกรดยริูคในร่างกาย และความสมัพนัธ์ของกรดยริูคกบั
การเกิดพยาธิสภาพของข้ออกัเสบชนิดนี ้และภาวะแทรกซ้อนจากไตวายได้ 
 2.  แปลผลคา่กรดยริูคในคนปกติ และผิดปกตไิด้ 
 3.  ให้การวินิจฉยัโรคได้ถกูต้อง โดยอาศยัการซกัประวตั ิตรวจร่างกาย และการตรวจทาง
ห้องปฏิบตักิารง่ายๆ เชน่ การดผูลกึยเูรทโดยใช้กล้องจลุทรรศน์ 
 4.  บอกหลกัในการรักษา กลไกการออกฤทธ์ิ และผลข้างเคียงของยาท่ีใช้ในการรักษาได้ 
 5.  ให้การรักษาท่ีถกูต้องทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
 
ง. โรคลูปุส (Systemic lupus erythematosus) 
 1.  บอกความผิดปกตทิางระบบภมูิต้านทานขัน้พืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกบัพยาธิสภาพของโรคได้ 
 2.  บอกอาการส าคญัท่ีเกิดขึน้แก่ระบบอวยัวะตา่งๆ รวมทัง้หลกัการรักษาขัน้พืน้ฐานได้ถกูต้อง 
 3.  แปลผลการตรวจทางห้องปฏิบตัิการตา่งๆ ท่ีมีประโยชน์ในการชว่ยวินิจฉยั และ/หรือ ชว่ย
ตดิตามการด าเนินโรค เชน่ การตรวจนบัเม็ดเลือด, ESR, antinuclear antibodies, anti-phospholipid 
antibodies, anti-DNA, complements  
 4.  เลือกใช้ยาชนิดตา่งๆในการรักษา และหลีกเล่ียงหรือแก้ไขผลข้างเคียงของยานัน้ๆได้ถกูต้อง 
 
จ.  Ankylosing spondylitis, Reiter’s syndrome, Psoriatic arthropathy, Reactive arthritis, 
Arthropathy associated with inflammatory bowel diseases. 
 1.  บอกสาเหตแุละพยาธิสภาพพืน้ฐานท่ีเป็นสว่นร่วม และท่ีแตกตา่งกนัของแตล่ะโรคได้ 
 2.  วินิจฉยัโรคทัง้ระยะแรกเร่ิม และระยะท้ายได้ถกูต้อง โดยการอาศยั ประวตั ิการตรวจร่างกาย 
และภาพรังสีวินิจฉยั 
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 3.  บอกหลกัในการรักษา และให้การรักษาแตล่ะโรคได้ถกูต้อง 
 4.  บอกการด าเนินโรค และป้องกนัความพิการของโรคตา่งๆได้ 
ฉ.  Nonarticular rheumatism 
 1.  แยกภาวะเหล่านีอ้อกจากโรคข้ออกัเสบชนิดตา่งๆ โดยอาศยัการซกัประวตัิ และตรวจร่างกาย 
 2.  บอกอาการ และให้การวินิจฉยัโรคท่ีพบบอ่ยในกลุม่นี ้เชน่ carpal tunnel syndrome, frozen 
shoulder, trigger finger , bursitis, tendinitis ตา่งๆ 
 3.  บอกวิธีรักษาโรคท่ีพบบอ่ยดงักลา่วได้ถกูต้อง 
 
ช.  Drug uses for rheumatic diseases 
 1.  บอกยาท่ีใช้รักษาโรคข้อชนิดตา่งๆ ได้ เชน่ ยากลุม่ NSAIDs, DMARD, steroids, cytotoxic 
drugs, hypouricemic agents เป็นต้น 
 2.  บอกวิธีบริหารยา ผลดี และผลเสียของยาแตล่ะชนิดได้ 
 3.  บอกกลไกการออกฤทธ์ิ เหตผุลของการเลือกใช้ยาแตล่ะชนิดส าหรับแตล่ะโรคได้ 
 4.  บอกผลข้างเคียงท่ีส าคญัของยา และวิธีแก้ไข ป้องกนัผลข้างเคียงได้ 
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กิจกรรมของสาขาวิชาโรคข้อและรูมาตสิซ่ัม 
วัน เวลา กิจกรรม 

จนัทร์ 9.00-12.00 น. 
13.00-14.00 น. 
14.00-16.00 น. 

Rheumatology round 
Admission round 
Core lecture or topic/journal 

องัคาร 9.00-12.00  น.  
13.00-14.00 น. 
14.00-16.00 น. 

OPD MED (resident) 
Grand round extern 
Rheumatology round 

พธุ 9.00-12.00  น. 
13.00-15.00 น.  

Rheumatology round 
Core lecture or topic/journal 

พฤหสับดี 9.00-12.00  น. 
13.00-15.00 น. 

Rheumatology clinic 
Rheumatology round 

ศกุร์ 9.00-12.00 น. 
13.00-14.00 น. 
14.00-16.00 น.  

Rheumatology round 
Admission round 
Core lecture or topic/journal 

 
*Core lecture (อาจารย์ประจ าหนว่ย) 
 1. Approach to arthritis 
 2. Physical examination in rheumatology 
 3. Lab investigation in rheumatology 
 4. Rheumatoid arthritis 
 5. Connective tissue disease (SLE, scleroderma, myositis) 
 6. Spondyloarthritis 
 7. Gouty arthritis 
 8. Osteoarthitis 
**Topic & journal(resident อยา่งละ 2 ครัง้) 
***เวลาท่ีเหลือดแูลรักษาผู้ ป่วยใน & self study 
ตารางกิจกรรม Core lecture, Topic/journal วนั-เวลาท่ีแนน่อนจะแจ้ง resident เม่ือผา่นหนว่ย  
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Recommended Books 
 1.  Firestein GS, et al. Textbook of Rheumatology.  8th ed. W.B. Saunders Company, 
2008. 
 2.  Koopman WJ, Moreland LW. Arthritis and Allied Conditions. 15th ed. Lippincott 
Williams & Wilkins, 2005. 
 3.  Hochberg MC, et al. Rheumatology. 4th ed. Mosby Elsevier, Philadelphia, 2008. 
 4.  Isenberg DA, et al. Oxford Textbook of  Rheumatology. 3th ed. Oxford University 
Press,2004. 
 5.  Klippel JH, et al. Primer on the Rheumatic Diseases. 13th ed. Springer Science + 
Business Media, New York, 2008. 
 6.  Wallace DJ, Hahn BH. Dubois’ Lupus Erythematosus. 7th ed. Lippincott Williams & 
Wilkins, 2007. 
Journals 
 1.  Arthritis and Rheumatism 
 2.   Journal of Rheumatology 
 4.  Annals of the Rheumatic Disease 
 5.  Rheumatic Disease Clinics of North America 
 6.  British Journal of Rheumatology  
 7.  Arthritis Research and Therapy 
 8.  Current Opinion in Rheumatology 
 9.  Journal of Clinical Rheumatology 

 
 

 
 
 
 
 
 
  



 

  

 

ตารางปฏบิัตงิานแพทย์ประจ าบ้านปีที่ 1/ แพทย์ใช้ทนุปีที่ 2ปีการศึกษา 2560 
 

Rotation 3Jun-
30Jun 

1Jul-
28Jul 

29Jul-
25Aug 

26Aug-
22Sep 

23sep-
20Oct 

21Oct-
17Nov 

18Nov-
15Dec 

16Dec-
12Jan 

13Jan-
9Feb 

10Feb-
9Mar 

10Mar-
6Apr 

7Apr-
4May 

5May-
1Jun 

2Jun-
30Jun 

10A อรณิชชา ธนาภรณ์ ศภุกร พิมพ์ชนก ศภุพิชญา พฤฒิ ณฐัวฒิุ ศศิวิมล อรณิชชา ธนาภรณ์ ศภุกร พิมพ์ชนก ศภุพิชญา   
10B ณฐัวฒิุ พิมพ์ชนก อรณิชชา ศศิวิมล ศภุกร ธนาภรณ์ ศภุพิชญา พฤฒิ ณฐัวฒิุ พิมพ์ชนก อรณิชชา ศศิวิมล ศภุกร   
11A ศภุพิชญา ศศิวิมล ณฐัวฒิุ พฤฒิ อรณิชชา พิมพ์ชนก ศภุกร ธนาภรณ์ ศภุพิชญา ศศิวิมล ณฐัวฒิุ พฤฒิ อรณิชชา   
11B ศภุกร พฤฒิ ศภุพิชญา ธนาภรณ์ ณฐัวฒิุ ศศิวิมล อรณิชชา พิมพ์ชนก ศภุกร พฤฒิ ศภุพิชญา ธนาภรณ์ ณฐัวฒิุ   
ICU อธิป ณฐัวฒิุ ธนาภรณ์ ศภุกร ศศิวิมล ศภุพิชญา พฤฒิ อรณิชชา พิมพ์ชนก ณฐัวฒิุ ธนาภรณ์ ศภุกร ศศิวิมล พฤฒิ 
ER ธนาภรณ์ ศภุพิชญา พฤฒิ อรณิชชา พิมพ์ชนก ณฐัวฒิุ ศศิวิมล ศภุกร ธนาภรณ์ ศภุพิชญา พฤฒิ อรณิชชา พิมพ์ชนก ศศิวิมล 
OPD ภควตั ศภุกร ศศิวิมล ศภุพิชญา ธนาภรณ์ อรณิชชา พิมพ์ชนก ณฐัวฒิุ พฤฒิ ศภุกร ศศิวิมล ศภุพิชญา ธนาภรณ์ พิมพ์ชนก 
research/ 
vacation 

          ศภุกร ธนาภรณ์ ศภุพิชญา ศศิวิมล อรณิชชา พิมพ์ชนก ณฐัวฒิุ พฤฒิ   

OPD2   อรณิชชา พิมพ์ชนก ณฐัวฒิุ พฤฒิ                   
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ตารางปฏบิัตงิานแพทย์ประจ าบ้านปีที่ 2/ แพทย์ใช้ทนุปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 
 

Rotation 3Jun-
30Jun 

1Jul- 
28Jul 

29Jul-
25Aug 

26Aug-
22Sep 

23sep-
20Oct 

21Oct-
17Nov 

18Nov-
15Dec 

16Dec-
12Jan 

13Jan-
9Feb 

10Feb-
9Mar 

10Mar-
6Apr 

7Apr-
4May 

5May-
1Jun 

2Jun-
30Jun 

Neuro นิธิวฒัน์   กนัตรัตน์ จิโรจ    ภควตั ศภุมงคล    อธิป ภทัรภณ          
Cardio ศภุมงคล    นิธิวฒัน์   ภควตั   ภทัรภณ    จิโรจ  อธิป กนัตรัตน์       

GI             อธิป กนัตรัตน์ ภทัรภณ  จิโรจ ภควตั นิธิวฒัน์ ศภุมงคล    
Chest ภทัรภณ  กนัตรัตน์   ภควตั   อธิป   ศภุมงคล      จิโรจ    นิธิวฒัน์   
Nephro จิโรจ    ภทัรภณ  กนัตรัตน์ ศภุมงคล          นิธิวฒัน์   อธิป ภควตั   

Endocrine   จิโรจ  อธิป     ศภุมงคล    ภทัรภณ  นิธิวฒัน์ ภควตั   กนัตรัตน์     
Hemato   ภทัรภณ ศภุมงคล  นิธิวฒัน์ กนัตรัตน์ จิโรจ  ภควตั อธิป             

ID   ศภุมงคล    อธิป ภทัรภณ    จิโรจ    กนัตรัตน์   นิธิวฒัน์ ภควตั     
Rheumato   ภควตั จิโรจ     อธิป     นิธิวฒัน์ ศภุมงคล    ภทัรภณ    กนัตรัตน์   

Onco   นิธิวฒัน์   ภทัรภณ    กนัตรัตน์   ภควตั   ศภุมงคล    จิโรจ  อธิป   
consult กนัตรัตน์ อธิป ภควตั ศภุมงคล  นิธิวฒัน์ ภทัรภณ  นิธิวฒัน์ จิโรจ  ภควตั กนัตรัตน์ ศภุมงคล  ภทัรภณ  จิโรจ อธิป 
Elective อทิตยา/

ฝนทอง 
      จิโรจ นิธิวฒัน์ กนัตรัตน์       อธิป ศภุมงคล  ภทัรภณ ภควตั 

OPD                             
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ตารางปฏบิัตงิานแพทย์ประจ าบ้านปีที่ 3/ แพทย์ใช้ทนุปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 
 

Rotation 3Jun-
30Jun 

1Jul-
28Jul 

29Jul-
25Aug 

26Aug-
22Sep 

23sep-
20Oct 

21Oct-
17Nov 

18Nov-
15Dec 

16Dec-
12Jan 

13Jan-
9Feb 

10Feb-
9Mar 

10Mar-
6Apr 

7Apr-
4May 

5May-
1Jun 

2Jun-
30Jun 

ward 10 โชคชยั พงศกร ฝนทอง ธนกร ร่มธรรม สชุจัจ์ ชญัญา จารุวรรณ อทิตยา ร่มธรรม โชคชยั สชุจัจ์ ฝนทอง ชญัญา 
ward 11A ชญัญา สชุจัจ์ อทิตยา โชคชยั จารุวรรณ อทิตยา พงศกร ร่มธรรม ธนกร สชุจัจ์ ชญัญา ร่มธรรม อทิตยา โชคชยั 
ward 11B ธนกร ร่มธรรม จารุวรรณ ชญัญา พงศกร ฝนทอง โชคชยั สชุจัจ์ ฝนทอง พงศกร จารุวรรณ พงศกร ธนกร 

ICU ร่มธรรม ฝนทอง ธนกร สชุจัจ์ โชคชยั ชญัญา จารุวรรณ อทิตยา พงศกร ชญัญา ฝนทอง ธนกร จารุวรรณ พงศกร 
consult พงศกร อทิตยา ชญัญา จารุวรรณ ฝนทอง ธนกร ร่มธรรม โชคชยั สชุจัจ์ อทิตยา ธนกร ฝนทอง ร่มธรรม จารุวรรณ 

ER จารุวรรณ โชคชยั สชุจัจ์ ฝนทอง อทิตยา ร่มธรรม ธนกร ชญัญา จารุวรรณ โชคชยั อทิตยา พงศกร ธนกร สชุจัจ์ 
OPD สชุจัจ์ ชญัญา พงศกร ร่มธรรม สชุจัจ์ โชคชยั อทิตยา พงศกร ฝนทอง ธนกร จารุวรรณ ชญัญา โชคชยั ร่มธรรม 
รพท.   ธนกร       พงศกร   ฝนทอง ชญัญา จารุวรรณ ร่มธรรม โชคชยั สชุจัจ์ อทิตยา 

elective   จารุวรรณ โชคชยั พงศกร ธนกร   สชุจัจ์   ร่มธรรม     อทิตยา ชญัญา ฝนทอง 
vacation/rese

arch 
    ร่มธรรม อทิตยา ชญัญา จารุวรรณ ฝนทอง ธนกร โชคชยั พงศกร สชุจัจ์       

 



 

  

 

 
ตารางอาจารย์ที่ปรึกษาแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ใช้ทุน 

 

แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ใช้ทุน อาจารย์ เบอร์โทรศัพท์ E-mail 
ปีการศึกษา 2561    

พญ.ศภุพิชญา  ภิรมย์ ณฐัพนัธ์ 086-7592517 nattapun@gmail.com 
นพ.ศภุกร  หวงัทรัพย์ทวี ธีรานนัท์ 081-7344743 Theeranat89@yahoo.com 
นพ.ณฐัวฒุิ  เหลา่อาภาสวุงศ์ มนะพล 089-6683584 mkswu@yahoo.com 
พญ.ธนาภรณ์  แสงสวุรรณ กลุธิดา 089-4595785 doctorkul@gmail.com 
พญ.อรณิชชา  ฐิตถิากลุ ชาญชยั 081-6183334 charonpongsunton@gmail.com 
พญ.ศศิวิมล  รักหาญ ปิยนนัท์ 085-3477909 Piyanant_n@yahoo.co.th 
พญ.พิมพ์ชนก  ปาละวิสทุธ์ิ อาทิตย์ 081-6144815 Arthit_med@hotmail.com 
นพ.พฤฒิ  สร้อยเพชรเกษม นฤมล 081-6276159 nksakorn@yahoo.com 

ปีการศึกษา 2560    

นพ.นิธิวตัร   ตัง้ชมพ ู กรวฒัน์ 088-6844400 Ksuanklay@gmail.com 
นพ.จิโรจ พละเลิศ นพรัตน์ 085-3445427 Nop_xa@hotmail.com 
พญ.กนัตรัตน์  วฒันวินิจฉยั พชัรสาร 081-9365650 Paul_lin_md@yahoo.com 
นพ.ศภุมงคล  ภพูฒันะ รัชพร 089-8919905 bbbbell@gmail.com 
นพ.ภทัรภณ  ยศธแสนย์ สิรภทัร 081-3984070 Sirapat.medicine@gmail.com 
นพ.ภควตั กฤษณงักรู อรุณชยั 081-6838084 aroonchais@hotmail.com 
นพ.อธิป  กฤตยสิงห์ ฉตัรชยั 081-9283800 Chatchai_kree@yahoo.com 

ปีการศึกษา  2559    
พญ.ชญัญา วฒุิไกรกลุ วรวฒุิ 081-8082239 jrworawut@yahoo.co.th 
นพ.สชุจัจ์ ศรีชลวฒันา ภาสกร 081-9940605 lekrheuma@gmail.com 
นพ.ธนกร ทรรศนียศลิป์ มณฑล 081-9856550 monton.med@gmail.com 
พญ.จารุวรรณ สงัข์มาลา นิศา 086-4664251 Nick61_6@yahoo.com 
นพ.ร่มธรรม เหรียญทอง ประสิทธ์ิ 081-5819842 yokinnon@yahoo.co.th 
นพ.โชคชยั เชาวรินทร์ ไบรอนั 089-6871840 brianleemed@gmail.com 
นพ.พงศกร คงสาคร พิชญา 081-6152772 turn_turn@hotmail.com 
พญ.ฝนทอง เหลืองผล  รัชพร 084-1601102 a_pvero@yahoo.com 
พญ.อทิตยา ศรีละออน สิรภทัร 086-1296573 silverfalx@gmail.com 
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รายช่ืออาจารย์ที่เป็น facilitator ส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน ในโครงการการประเมนิเพื่อ
รับรองความรู้ความสามารถอย่างต่อเน่ืองของการเป็นผู้เช่ียวชาญสาขาอายุรศาสตร์ ราช
วทิยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย  
 
1. รศ.นพ.สทุศัน์ รุ่งเรืองหิรัญญา 
2. ผศ.นพ.มนะพล กลุปราณีต  
3. อ.นพ.อรุณชยั แสงพานิชย์ 
4. อ.พญ.กญัชนา ง้าวสวุรรณ 
5. อ.นพ.จิรายทุธ จนัทร์มา 
6. รศ.พญ.สิริภา ช้างศริิกลุชยั    
7. อ.นพ.มณฑล วอ่งวนัดี 
8. ผศ.พญ.กลุธิดา เมธาวศนิ 
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รายช่ือคณะกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน 
 

รายช่ือกรรมการกลาง    หน้าที่ 
1. ผศ.นพ.มนะพล กลุปราณีต   ประธานหลกัสตูร 
2. นพ.มณฑล ว่องวนัดี    การประเมินผล 
3. ผศ.พญ.กลุธิดา เมธาวศนิ   สนบัสนนุการวิจยั 
4. นพ.พชัรสาร ลีนะสมิต    การบนัทกึเวชระเบียนและสารสนเทศน์   
5. นพ.ฉตัรชยั กรีพละ    พฒันาข้อสอบกลางและการประเมินศกัยภาพ 
6. นพ.อาทิตย์ วงษ์เสาวศภุ   พฒันาข้อสอบภาคปฎิบตัแิละการประเมินผล 
7. นพ.ณฐัพนัธ์ รัตนจรัสกลุ   พฒันาข้อสอบภาคทฤษฎี สวสัดกิาร และเลขานกุาร 
 

รายช่ือกรรมการรับเชิญ 
1. นพ.นพรัตน์ ฤชากร    สนบัสนนุกิจกรรมวิชาการ 
2. นพ.กรวฒัน์ สวนคล้าย   สนบัสนนุกิจกรรมวิชาการ 
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รายช่ืออาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ มศว 
 

หัวหน้าภาควิชา       เบอร์โทรศัพท์ 
รศ.นพ.สทุศัน์  รุ่งเรืองหิรัญญา     089-4413959 

 
สาขาอายุรศาสตร์โรคไต 

อ.นพ.อรุณชยั แสงพานิชย์     081-6838084  
รศ.พญ.สิริภา ช้างสิริกลุชยั     081-9078819 
อ.นพ.จิรายทุธ จนัทร์มา      089-4360749 
อ.นพ.ฉัตรชยั กรีพละ       081-9283800 

 
สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อ 

อ.นพ.ภาสกร แสงสวา่งโชติ     081-9940605 
 อ.นพ.นพรัตน์  ฤชากร      085-3445427 
 
สาขาอายุรศาสตร์ระบบทางเดนิหายใจและเวชบ าบัดวิกฤติ 

ผศ.นพ.มนะพล กลุปราณีต     089-6683584 
รศ.นพ.สทุศัน์ รุ่งเรืองหิรัญญา     089-4413959 
อ.พญ.พิชญา เพชรบรม      081-6152772 
อ.พญ.สิรภทัร ตลุาธรรมกิจ      081-3984070  

 
สาขาอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อ 

รศ.พญ.สมลกัษณ์ จงึสมาน     081-8367528 
อ.พญ.รัชพร ทวีรุจจนะ       089-8919905   
อ.นพ.ไบรอนั ลี       089-6871840 

 อ.นพ.กรวฒัน์ สวนคล้าย      088-6844400 
 
สาขามะเร็งวิทยา 
 อ.นพ.ภานณุฏัฐ์ มว่งน้อย     086-6885001  
 อ.นพ.ชาญชยั  เจริญพงศ์สนุทร      081-6183334 
 
สาขาโลหติวิทยา 

 อ.พญ.นิศา มะเครือสี   (ลาศกึษาตอ่)    086-466-4251 
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สาขาอายุรศาสตร์ระบบทางเดนิอาหาร 

อ.พญ.ปิยนนัท์ ชนไมตรี      085-3477909 

อ.นพ.อศัวิน สดุเจริญ (ลาศกึษาตอ่)    084-1601102  

 อ.นพ.ปิยกรณ์ พลูแย้ม    (ลาศกึษาตอ่)    086-1296573  
 
สาขาประสาทวิทยา 

ผศ.พญ.กลุธิดา เมธาวศนิ     089-4595785 
อ.พญ.นฤมล คงสาคร      081-6276159 
อ.นพ.มณฑล วอ่งวนัดี      081-9856550 

 
สาขาอายุรศาสตร์โรคตดิเชือ้ 

อ.นพ.พชัรสาร ลีนะสมิต      081-9365650 
อ.นพ.ประสิทธ์ิ อพุาพรรณ     081-5819842 

 อ.นพ.ดษิรุจ  โตวิกกยั  (ลาศกึษาตอ่)   089-1352894 
 
สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ 

ผศ.นพ.วรวฒุิ รุ่งแสงมนญู     081-8082239 
อ.พญ.ธีรานนัท์ องัคณานาฏ     081-7344743 
อ.นพ.อาทิตย์ วงษ์เสาวศภุ     081-6144815 
อ.นพ.ณฐัพนัธ์ รัตนจรัสกลุ     086-7592517 
   

  
  
 



 

สารบญั 

 

 

  หน้า 
1 ชื่อหลกัสตูร 1 
2 ชื่อวุฒบตัร 1 
3 หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ 1 
4 พนัธกจิของการฝึกอบรมหลกัสตูร 1 
5 ผลลพัธข์องการฝึกอบรมหลกัสตูร 2 
6 แผนการฝึกอบรมหลกัสตูร 3 
 6.1 วธิกีารใหก้ารฝึกอบรม 3 
 6.2 เน้ือหาของการฝึกอบรม 5 
 6.3 การท างานวจิยั 5 
 6.4 จ านวนปีของการฝึกอบรม 7 
 6.5 การบรหิารจดัการการฝึกอบรม 7 
 6.6 การวดัและประเมนิผล 8 
 6.7 การวดัและประเมนิผลระหว่างการฝึกอบรม การเลื่อนชัน้ปี การยุตกิาร

ฝึกอบรม 
8 

 6.8 การประเมนิเพื่อวุฒบิตัรแสดงความรูค้วามช านาญ ในการประกอบวชิาชพี
เวชกรรมสาขาอายุรศาสตร ์ ประกอบดว้ยการผ่านการฝึกอบรมตามหลกัสตูร 
การสอบ และ งานวจิยั 

10 

7 การรบัและการคดัเลอืกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 11 
 7.1 คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 11 
 7.2 การคดัเลอืกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 11 
 7.3 จ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 11 
8 อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 11 
 8.1 คุณสมบตัขิองคณะกรรมการก ากบัดแูลการฝึกอบรม 11 
 8.2 คุณสมบตัแิละจ านวนของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 11 
9 ทรพัยากรทางการศกึษา 12 
 9.1 สถานทีเ่พื่อการเรยีนรู ้ 12 
 9.2 ระบบสารสนเทศ 12 
 9.3 ระบบการท างานแบบสหวชิาชพี 12 
 9.4 ความรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์ 12 
 9.5 การสนบัสนุนงานวจิยั 13 
 9.6 อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 13 
 9.7 สถาบนัร่วมฝึกอบรม 13 

10 การประเมนิแผนการฝึกอบรมหลกัสตูร 13 
 

 



 

  หน้า 
11 การทบทวนพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรม 14 
12 ธรรมาภบิาลและการบรหิารจดัการ 14 
13 การประกนัคุณภาพการฝึกอบรม 14 

ภาคผนวก1 Entrustable Professional Activities (EPA) 15 
ภาคผนวก2 เน้ือหาของการฝึกอบรมหลกัสตูร 51 
ภาคผนวก3 การรบัรอง วุฒบิตัร หรอื หนงัสอือนุมตั ิสาขาอายุรศาสตร ์ 

ใหม้คีุณวฒุ ิ“เทยีบเท่าปรญิญาเอก” 
103 

ภาคผนวก4 จ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 104 
เกณฑม์าตรฐานสถาบนัฝึกอบรมสาขาอายุรศาสตร ์ 106 
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หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น  

เพ่ือวฒิุบตัร แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาอายรุศาสตร ์ภาควิชาอายรุศาสตร ์ 

คณะแพทยศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

1. ช่ือหลกัสูตร 
(ภาษาไทย) หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวฒุบิตัรแสดงความรูค้วามช านาญ        

ในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์มศว 

(ภาษาองักฤษ) Residency Training in Internal Medicine, Srinakarinwirot University 

2. ช่ือวฒิุบตัร 
ชือ่เตม็ 

(ภาษาไทย) วุฒบิตัรเพื่อแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม สาขา
อายุรศาสตร ์

(ภาษาองักฤษ) Diploma of the Thai Board of Internal Medicine 

ชือ่ยอ่ 

(ภาษาไทย) วว. สาขาอายุรศาสตร ์

(ภาษาองักฤษ) Dip., Thai Board of Internal Medicine 

ค ำแสดงวฒิุกำรฝึกอบรมท้ำยชือ่ 

(ภาษาไทย) วว. สาขาอายุรศาสตร ์

(ภาษาองักฤษ) Diplomate, Thai Board of Internal Medicine 

หรอื Dip., Thai Board of Intern Med 

3. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 
ภาควชิาอายุรศาสตรค์ณะแพทยศาสตรม์หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

4. พนัธกิจของการฝึกอบรม/หลกัสูตร 

1. ผลติอายุรแพทยท์ีม่จีรยิธรรม มคีวามรูแ้ละทกัษะดา้นอายุรศาสตร ์ทีต่อบสนองต่อความตอ้งการของปญัหา
สาธารณสขุและระบบสขุภาพของประเทศ 
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2. ผลติอายุรแพทยท์ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในความแตกต่างทางวฒันธรรมและศาสนาทีอ่าจสง่ผลต่อสขุภาพและ
ปญัหาทางอายุรศาสตร ์มคีวามเอือ้อาทร และใสใ่จในความปลอดภยัโดยยดึผูป้ว่ยเป็นศนูยก์ลาง 

3. ผลติแพทยท์ีม่คีวามเป็นมอือาชพี มคีวามสามารถในการสือ่สาร การท างานเป็นทมีและการปฏบิตังิานแบบสห
สาขาวชิาชพี 

4. ผลติแพทยท์ีม่คีวามสามารถดา้นการวจิยั สามารถพฒันาความรูไ้ดอ้ย่างต่อเนื่องทัง้ในระดบัประเทศและระดบั
สากล  

5. ผลลพัธข์องการฝึกอบรม/หลกัสูตร 
แพทยท์ีจ่บการฝึกอบรมตอ้งสามารถปฏบิตังิานไดด้ว้ยตนเองตามสมรรถนะหลกัทัง้ 6 ดา้น ดงันี้ 

1) การดแูลรกัษาผูป้ว่ย (Patient care)  

ก. มทีกัษะในการซกัประวตั ิตรวจร่างกาย การสง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร และการรวบรวมขอ้มลู ส าหรบั
น ามาคดิวเิคราะหอ์ย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อน าไปสูก่ารตดัสนิใจใหก้ารดแูลรกัษาผูป้ว่ยอย่างเหมาะสม 
รวมทัง้การท าหตัถการทีจ่ าเป็น 

ข. วนิิจฉยับ าบดัรกัษาภาวะผดิปกตทิางอายุรศาสตรท์ีพ่บโดยทัว่ไปในประเทศไทยไดอ้ย่างถูกตอ้งและ
เหมาะสม 

ค. บนัทกึรายงานผูป้ว่ยไดอ้ยา่งสมบรูณ์และสม ่าเสมอ 
ง. ป้องกนัโรคและสรา้งเสรมิสขุภาพ 

2) ความรู ้ ความเชีย่วชาญ  และความสามารถในการน าไปใชแ้กป้ญัหาของผูป้ว่ยและสงัคมรอบดา้น (Medical 
knowledge and skills) 

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานของร่างกาย และจติใจ  
ข. มคีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพี และความเชีย่วชาญในสาขาอายุรศาสตร ์

3) การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิ(Practice-based learning) 

ก. ด าเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุได ้ 
ข. การใชย้าและทรพัยากรอย่างสมเหตุผล 
ค. เรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏบิตั ิ

4)ทกัษะปฏสิมัพนัธ ์และการสือ่สาร (Interpersonal and communication skills) 

ก. น าเสนอขอ้มลูผูป้ว่ย และอภปิรายปญัหาอย่างมปีระสทิธภิาพ  
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะ ใหแ้พทย ์นกัศกึษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์
ค. สือ่สารใหข้อ้มลูแก่ผูป้ว่ยและญาตไิดอ้ย่างถูกตอ้งและมปีระสทิธภิาพ บนพืน้ฐานของความเมตตา เคารพ

ในการตดัสนิใจและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์ 
ง. มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ี ท างานกบัผูร้่วมงานทุกระดบัอย่างมปีระสทิธภิาพ 
จ. เป็นทีป่รกึษาและใหค้ าแนะน าแก่แพทยแ์ละบุคลากรอื่น  

5) ความเป็นมอือาชพี  (Professionalism) 

ก. มคีุณธรรม จรยิธรรม และเจตคตทิีด่ต่ีอผูป้ว่ย ญาต ิผูร้่วมงาน เพื่อนร่วมวชิาชพีและชุมชน 
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ข. มคีวามสนใจใฝรู่ ้และสามารถพฒันาไปสูค่วามเป็นผูเ้รยีนรูต่้อเนื่องตลอดชวีติ (Continuous 
professional development) 

ค. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
ง. ค านึงถงึผลประโยชน์สว่นรวม 

6) การปฏบิตังิานใหเ้ขา้กบัระบบ (System-based practice) 

ก. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระบบสขุภาพและระบบยาของประเทศ   
ข. มคีวามรูแ้ละมสีว่นร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดแูลรกัษาผูป้ว่ย  
ค. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องความปลอดภยัของผูป้ว่ย  
ง. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องสทิธผิูป้ว่ย 
จ. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องการใชท้รพัยากรสขุภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) 

สามารถปรบัเปลีย่นการดแูลรกัษาผูป้ว่ยใหเ้ขา้กบับรบิทของการบรกิารสาธารณสขุไดต้ามมาตรฐาน
วชิาชพี 

6. แผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร 
ภาควชิาอายุรศาสตร ์คณะแพทยศาสตรม์ศว มคีณะกรรมการการศกึษาหลงัปรญิญา หลกัสตูรแพทยป์ระจ า

บา้นอายุรศาสตร ์ท าหน้าทีใ่นการดแูล ก ากบั ประเมนิแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูรใหด้ าเนินไปตามเป้าประสงคท์ีว่างไว ้

6.1 วิธีการให้การฝึกอบรม 
6.1.1 สมรรถนะกำรดแูลรกัษำผูป่้วย (Patient care) 

กำรดแูลผูป่้วยใน 

- แพทยป์ระจ าบา้นปีที ่1 ปฏบิตังิานรบัผดิชอบผูป้ว่ยทางอายุรศาสตรท์ัง้ผูป้ว่ยในและผูป้ว่ยนอก 
รวมทัง้หอ้งฉุกเฉินและหอผูป้ว่ยวกิฤตใินความควบคุมของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

- แพทยป์ระจ าบา้นปีที ่2, 3   ปฏบิตังิานเป็นแพทยป์ระจ าบา้นหวัหน้าหอผูป้ว่ย (ward chief) ใน
หอผูป้ว่ยอายุรกรรม รวมทัง้หอ้งฉุกเฉินและหอผูป้ว่ยวกิฤต ิ 

- แพทยป์ระจ าบา้นปีที ่2, 3 ปฏบิตังิานในสาขาวชิาเฉพาะทางต่างๆ ของอายุรศาสตร ์
- แพทยป์ระจ าบา้นปีที ่2, 3 ปฏบิตังิานเป็นทีป่รกึษาผูป้ว่ยนอกแผนกทางดา้นอายุรศาสตร ์ ทัง้

ผูป้ว่ยในและผูป้ว่ยนอก  
- แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี บนัทกึขอ้มลูในเวชระเบยีนผูป้ว่ยไดอ้ย่างถูกตอ้งสมบรูณ์ 
กำรดแูลผูป่้วยนอก 

- แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี ปฏบิตังิานดแูลผูป้ว่ยนอกอย่างต่อเน่ืองอย่างน้อยสปัดาหล์ะ 1 ครัง้  ครัง้
ละ 2-3 ชัว่โมง  ยกเวน้ในช่วงทีป่ฏบิตังิานในหอผูป้ว่ยวกิฤตแิละหอ้งฉุกเฉิน 

- แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปีบนัทกึขอ้มลูในเวชระเบยีนผูป้ว่ยไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมบรูณ์ 
6.1.2 ควำมรู ้ ควำมเชีย่วชำญ  และควำมสำมำรถในกำรน ำไปใช้แก้ปัญหำของผูป่้วยและสงัคม

รอบด้ำน (Medical knowledge and skills) 
- แพทยป์ระจ าบา้นปีที ่1 เรยีนรูว้ทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานประยุกต ์(correlated basic 

medical science)  
- แพทยป์ระจ าบา้นปีที ่2, 3 ปฏบิตังิานในสาขาวชิาเฉพาะทางต่างๆ ของอายุรศาสตร ์
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- แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี เขา้รว่มในกจิกรรมทางวชิาการ เช่น การสอนขา้งเตยีง การประชมุ
วชิาการ และวารสารสโมสร เป็นตน้  

- แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี ไดร้บัการฝึกอบรมเกีย่วกบัหตัถการ การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร 
และการตรวจพเิศษต่างๆ ทีใ่ชใ้นอายุรศาสตร ์

6.1.3 กำรเรียนรูจ้ำกกำรปฏิบติั (Practice-based learning) 
- แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี มปีระสบการณ์การเรยีนรูใ้นการดแูลผูป้ว่ยแบบองคร์วม และสห

วชิาชพี  
- แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี ปฏบิตังิานสอนนิสตินกัศกึษาแพทย ์แพทยเ์พิม่พนูทกัษะ และแพทย์

ประจ าบา้นรุ่นน้อง 
- แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี ต้องท างานวจิยั ไดแ้ก ่งานวจิยัแบบ retrospective หรอื prospective 

หรอื cross-sectional study โดยเป็นผูว้จิยัหลกั  
- แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี บนัทกึขอ้มลูในเวชระเบยีนผูป้ว่ยไดอ้ย่างถูกตอ้งสมบรูณ์ 
- แพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที ่2, 3 ใหก้ารประเมนิและวางแผนการรกัษาแก่ผูป้ว่ยต่างแผนกไดท้ัง้

ผูป้ว่ยนอกและผูป้ว่ยใน 
- แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปีรกัษาผูป้ว่ยบนหลกัการของการใชย้าและทรพัยากรอย่างสมเหตุผล 

6.1.4 ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และกำรสือ่สำร (Interpersonal and Communication Skills) 
- แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี เรยีนรูเ้กีย่วกบัทกัษะปฏสิมัพนัธ ์และการสือ่สาร 
- แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปีใหค้ าแนะน าทีถู่กตอ้งเหมาะสมแก่ผูป้ว่ยและญาต ิ
- แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปีมทีกัษะปฏสิมัพนัธ ์และการสือ่สารทีด่กีบัผูร้่วมงาน 
- แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี ปฏบิตังิานสอนนิสตินกัศกึษาแพทย ์แพทยเ์พิม่พนูทกัษะ และแพทย์

ประจ าบา้นรุ่นน้อง 
- แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี น าเสนอขอ้มลูผูป้ว่ย และอภปิรายปญัหาในกจิกรรมวชิาการ เช่น 

admission round, case discussion เป็นตน้ 
6.1.5 ควำมเป็นมืออำชีพ  (Professionalism) 

- แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี เขา้รว่มกจิกรรมการใหค้วามรูท้างดา้นบรูณาการทางการแพทย์ 
- แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี  พฒันาใหม้เีจตคตทิีด่รีะหว่างการปฏบิตังิานดแูลผูป้ว่ย 
- แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี ตอ้งท างานวจิยั ไดแ้ก ่งานวจิยัแบบ retrospective หรอื prospective 

หรอื cross-sectional study โดยเป็นผูว้จิยัหลกั 
- แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปีเรยีนรูเ้พื่อใหม้กีารพฒันาวชิาชพีอยา่งต่อเนื่องผ่านกระบวนการ 

Revalidation ดว้ยระบบ e-port folio  
6.1.6 กำรปฏิบติังำนให้เข้ำกบัระบบ (System-based Practice) 

- แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี มปีระสบการณ์การเรยีนรูเ้กีย่วกบัระบบคุณภาพของโรงพยาบาล 
ระบบความปลอดภยัของผูป้ว่ย รวมทัง้สทิธผิูป้ว่ย 

- แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปีมปีระสบการณ์การเรยีนรูเ้กีย่วกบัประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการ
ดแูลรกัษา, cost consciousness medicine, หลกัการบรหิารจดัการ ระบบสขุภาพและระบบยา
ของประเทศ 

การจดัการฝึกอบรมตลอด 3 ปี การศึกษา  มีการจดัการฝึกอบรมดงัน้ี 

1. ฝึกอบรมปฏบิตังิานในการดแูลผูป้ว่ยอายุรศาสตร ์ เป็นเวลาอย่างน้อย 21 เดอืน และปฏบิตังิานในสาขา
เฉพาะทางรวมกนัไม่เกนิ 15 เดอืน    
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2. ปฏบิตังิานในแต่ละสาขาวชิาเฉพาะทาง ไม่น้อยกว่า 4 สปัดาหใ์นแต่ละสาขาวชิา และไม่เกนิ 3 เดอืน  
3. จดัวชิาเลอืกอย่างน้อย 1 เดอืนทางดา้นอายุรศาสตร ์และสาขาเฉพาะทาง หรอืสาขาวชิาอื่นตามทีส่ถาบนั

ฝึกอบรมเหน็สมควรและไดร้บัการรบัรองจากแพทยสภา 
4. จดัประสบการณ์การเรยีนรูด้า้นอายุรศาสตรข์องแพทยป์ระจ าบา้นในโรงพยาบาลสว่นภูมภิาค  1 เดอืน  
5. จดัใหม้ปีระสบการณ์การเรยีนรู ้entrustable professional activities (EPA) ตามทีก่ าหนดในภาคผนวก 1 
6. จดัใหม้ปีระสบการณ์การเรยีนรูด้ว้ยตนเองในระบบ electronic portfolio 
7. จดัใหม้รีะบบอาจารยท์ีป่รกึษาคอืแพทยป์ระจ าบา้น 1 คนต่ออาจารย ์1 คน 

ทัง้นี้ การจดัการฝึกอบรมทัง้หมดดงักล่าวจะกระท าภายใตส้ภาวะการท างานทีเ่หมาะสม ไม่เป็นอนัตราย
ต่อสขุภาพของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมโดยจะมกีารตรวจสขุภาพใหแ้ก่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมประจ าปี รวมถงึ
การใหว้คัซนีในการป้องกนัโรคทีส่ าคญั 

6.2 เน้ือหาของการฝึกอบรม/หลกัสูตร (ภาคผนวก 2)   
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถในเนื้อหาต่อไปนี้ 

(1) ความรูพ้ืน้ฐานของอายุรศาสตร ์และระบบทีเ่กีย่วขอ้ง 
(2) โรคหรอืภาวะทางอายุรศาสตรท์ีส่ าคญั  
(3) หตัถการและ/หรอืแปลผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารเพื่อวนิิจฉยั และรกัษาโรคอายุรศาสตร ์
(4) การเรยีนรูท้างดา้นบรูณาการ 

6.3 การท างานวิจยั  
แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งท างานวจิยั ไดแ้ก ่งานวจิยัแบบ retrospective, prospective หรอื cross sectional 
อย่างน้อย 1 เรื่อง หรอืท า systematic review หรอื meta-analysis 1 เรื่อง  ในระหว่างการปฏบิตังิาน 3 ปี โดย
เป็นผูว้จิยัหลกัหรอืผูน้ิพนธห์ลกั งานวจิยัดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ยหวัขอ้หลกัดงันี้ 

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

 ขอบเขตความรบัผิดชอบ 
สถาบนัฝึกอบรม มคีณะกรรมการผูร้บัผดิชอบดแูลดา้นงานวจิยัของแพทยป์ระจ าบา้น  มขี ัน้ตอนใน

การสนบัสนุนใหแ้พทยป์ระจ าบา้นสามารถท าการวจิยัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ประกอบดว้ย การเตรยีม
ความพรอ้มใหก้บัแพทยป์ระจ าบา้นเช่น การอบรมความรูด้า้นระเบยีบวธิวีจิยัและสถติกิารวจิยั การเตรยีมโครง
ร่างการวจิยั จนสิน้สุดการท างานวจิยัและจดัท ารายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ เพื่อน าสง่ราชวทิยาลยัฯ โดย
คุณลกัษณะของงานวจิยัและการท าวจิยัประกอบดว้ย  

1. เป็นผลงานทีร่เิริม่ใหม่ หรอืเป็นงานวจิยัทีใ่ชแ้นวคดิทีม่กีารศกึษามาก่อนทัง้ในและต่างประเทศ  แต่
น ามาดดัแปลงหรอืท าซ ้าในบรบิทของสถาบนั 

2. งานวจิยัทุกเรื่องตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัของสถาบนั  
3. งานวจิยัทุกเรื่อง จะด าเนินงานวจิยัภายใตข้อ้ก าหนดของ GCP (good clinical practice) หรอื

ระเบยีบวจิยัทีถู่กตอ้งและเหมาะสมกบัค าถามวจิยั  

 ส่ิงท่ีต้องปฏิบติัส าหรบัการด าเนินการวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัผูป่้วย 
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1. เมื่อไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัแลว้  ตอ้งด าเนินการท าวจิยัตามขอ้ตกลงโดย
เคร่งครดั 

2. เมื่อมกีารลงนามในเอกสารชีแ้จงผูป้ว่ยหรอืผูแ้ทนเพื่อใหย้นิยอมเขา้ร่วมวจิยั ตอ้งใหส้ าเนาแก่ผูป้ว่ย
หรอืผูแ้ทนเกบ็ไว ้1 ชุด 

3. ใหท้ าการระบุในเวชระเบยีนผูป้ว่ยนอกหรอืผูป้ว่ยในถงึสถานะการเขา้ร่วมงานวจิยัของผูป้ว่ย                                    
4. การตรวจหรอืรกัษาเพิม่เตมิจากโครงการวจิยัทีผ่่านการอนุมตัแิลว้ โดยการกระท าดงักล่าวไม่ไดเ้ป็น

สว่นหน่ึงของการดแูลรกัษาผูป้ว่ยตามปกต ิ ไม่สามารถท าไดไ้มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  ยกเวน้ไดม้กีาร
ระบุและอนุมตัใินโครงการวจิยัแลว้ และผูว้จิยัหรอืคณะผู้วิจ ัยต้องเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้
ทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นกบัผู้ป่วยและผูด้แูลผูป้ว่ย 

5. กรณีทีโ่ครงการวจิยัก าหนดใหท้ าการตรวจหรอืรกัษาทีเ่พิม่เตมิจากการดแูลรกัษาผูป้ว่ยตามปกต ิ หาก
มผีลลพัธท์ีอ่าจสง่ผลต่อประโยชน์ใหก้ารดรูกัษาผูป้ว่ย ใหด้ าเนินการแจง้คณะกรรมการจรยิธรรมการ
วจิยั เพื่อวางแผนแจง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งรบัทราบต่อไป            

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

มาตรฐาน  
 กรอบระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย มีแนวทางดังนี ้

เดือนที ่ ประเภทกิจกรรม 

3 จัดเตรียมค าถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

4 น าเสนอกรอบความคิดงานวิจัย 

6 ปรับเปลีย่นและเตรียมเขียนโครงรา่งงานวิจัย 

10 ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและนอกสถาบัน   (ถ้าต้องการ) 
และขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั แล้วเริ่มเก็บข้อมลู 

16 น าเสนอความคืบหน้างานวิจัยครั้งท่ี 1 

28 น าเสนอความคืบหน้างานวิจัยครั้งท่ี 2 เตรยีมการวเิคราะห์ข้อมลูและสรุป
ผลการวิจัย 

31 จัดท ารายงานวิจยัฉบับร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาปรับแก้ไข 

33 ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบรูณต์่อภาควิชาฯ เพื่อส่งต่อไปยังราชวิทยาลยัฯ ให้ท า
การประเมินผล  ส าหรับประกอบคุณสมบัติการเข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรภาคปฏิบตัิ
ขั้นสุดท้าย 
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 การรบัรอง วฒิุบตัร หรอื หนังสืออนุมติั สาขาอายุรศาสตร ์ให้มีคณุวฒิุ “เทียบเท่าปริญญาเอก” 
(ภาคผนวก 3) 
กรณีที่แพทย์ประจ าบ้านต้องการให้มีการรบัรองวุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ ให้มีคณุวุฒิ “เทียบเท่าปรญิญา

เอก” จะต้องแจ้งคณะกรรมการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้านภาควิชาอายุรศาสตรม์ศว เป็นลายลักษณอ์ักษรก่อนเริ่ม
เข้ารับการฝึกอบรม  

 

6.4 จ านวนปีของการฝึกอบรม 
3 ปี 

6.5 การบริหารการจดัการฝึกอบรม 
ภาควชิาอายุรศาสตรม์ศว จดัการบรหิารการฝึกอบรม ดงันี้ 

1) การจดักิจกรรมวิชาการ ประกอบดว้ย  

- กจิกรรมวชิาการภายใน ไดแ้ก่ Admission round, วารสารสโมสร (Journal club), Grand round, 
Morbidity and Mortality conference, และการบรรยาย core lecture ซึง่แพทยป์ระจ าบา้นจะตอ้งเขา้ร่วม
กจิกรรมดงักล่าวตามเกณฑท์ีก่ าหนดไวโ้ดยราชวทิยาลยัฯ 

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

2) กิจกรรมเพื่อสรา้งเสริมการท างานสหสาขาและดแูลผูป่้วยอยา่งองคร์วม ไดแ้ก่ Team care round, 
Quality round 

3) การฝึกอบรมทดแทน 

กรณีแพทยป์ระจ าบา้น มกีารลาพกั เช่น การลาคลอดบุตร การเจบ็ปว่ย การเกณฑท์หาร การถกูเรยีกฝึก
ก าลงัส ารอง การศกึษานอกหลกัสตูร แพทยป์ระจ าบา้นจะตอ้งมกีารฝึกอบรมทดแทนเพื่อใหค้รบระยะเวลา
อย่างน้อยรอ้ยละ 80 ของการฝึกอบรมทัง้หมด 

4) ค่าตอบแทนในการปฏิบติังาน 

ก าหนดค่าตอบแทนในการปฏบิตังิาน และค่าตอบแทนกรณีปฏบิตังิานล่วงเวลาเป็นไปตามระเบยีบค าสัง่
ของโรงพยาบาลและคณะแพทยศาสตรม์ศว 

5) ชัว่โมงการท างาน 

- แพทยป์ระจ าบา้น มชีัว่โมงการท างานในเวลาอย่างน้อย 8 ชัว่โมง และปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ
อย่างน้อย 16 ชัว่โมง แต่ไม่เกนิ 24 ชัว่โมง 

- แพทยป์ระจ าบา้น มจี านวนชัว่โมงการท างานตดิต่อกนัไม่เกนิ 32 ชัว่โมง 

- แพทยป์ระจ าบา้นอยู่เวรนอกเวลาราชการเป็นจ านวน 6-8 วนัต่อเดอืน 
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6) การลา 

- แพทยป์ระจ าบา้น มสีทิธิก์ารลาพกัรอ้น ชัน้ปีละ 10 วนัท าการโดยการก าหนดจากคณะกรรมการ
ฝึกอบรม 

-  

6.6 การวดัและประเมินผล 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มศว มีการแจ้งกระบวนการการวัดและประเมินผลให้ผูเ้ข้ารบัการ

ฝึกอบรมไดร้ับทราบ โดยสามารถตรวจสอบและอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการฝึกอบรมฯ ได้เมื่อต้องการ  

6.7 การวดัและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม การเลื่อนชัน้ปี การยุติการฝึกอบรม 
(1) กำรประเมินระหวำ่งกำรฝึกอบรม  

ก) ภาควชิาอายุรศาสตร ์ คณะแพทยศาสตรม์ศว จดัใหม้กีารประเมนิผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมระหว่าง
การฝึกอบรม ครอบคลุมทัง้ดา้นความรู ้ ทกัษะ เจตคต ิ และกจิกรรมทางการแพทย ์ ในมติต่ิางๆ 
ดงันี้ 

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  และสว่นกลางราชวทิยาลยัอายุรแพทยฯ์ 

มติทิี ่5   การร่วมกจิกรรมวชิาการสว่นกลาง 

มติทิี ่6   การประเมนิสมรรถนะโดยผูร้่วมงาน 

มติทิี ่7   การประเมนิสมรรถนะโดยผูป้ว่ย 

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

มติต่ิางๆ ทัง้รายบุคคลและรายสถาบนัผ่านระบบสารสนเทศ แลว้รายงานผลมายงัคณะกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบ ราชวทิยาลยัอายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทยตามทีก่ าหนด  

ข) Achievable EPAs ในแต่ละชัน้ปี  (ภาคผนวก 1) 
ผลการประเมนิน าไปใชใ้นกรณี ต่อไปนี้ 

1. เพื่อเลื่อนระดบัชัน้ปี โดยเกณฑผ์่านตามทีค่ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศก าหนด
ก่อนการเขา้ฝึกอบรม 

2. เพื่อใชพ้จิารณาประกอบการตดัสนิผลสอบภาคปฏบิตั ิ(การสอบเมื่อจบการฝึกอบรมปีที ่3) 
 

ภาควชิาอายุรศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์มศว จะมกีารประเมนิระหว่างการฝึกอบรมอย่างสม ่าเสมอโดย
มกีารป้อนขอ้มลูยอ้นกลบั (Feedback) ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดร้บัทราบ เพื่อใหเ้กดิการพฒันา
สมรรถนะหลกัดา้นต่างๆ ของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมใหส้มบรูณ์ขึน้ 
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(2) เกณฑก์ำรเลือ่นชัน้ปี 
1. ปฏบิตังิานไดไ้ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 ของระยะเวลาทีก่ าหนด 
2. ผ่านการประเมนิตามมติต่ิางๆ ทีก่ าหนดในหลกัสตูร โดยไดค้ะแนนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของแต่ละมติ ิ

ยกเวน้การสอบตามมติทิี ่4 ใหใ้ชเ้กณฑข์องภาควชิาอายุรศาสตร ์มศว 
3. ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ EPA (ภาคผนวก 1) 
4. บนัทกึขอ้มลูการเรยีนรูด้ว้ยตนเองใน RCPT revalidation electronic portfolio อย่างน้อย 50 เครดติ/ปี 
5. ปฏบิตังิานไดส้อดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของสถาบนัฝึกอบรมไม่กอ่ใหเ้กดิความเสือ่มเสยีแก่สถาบนั

ฝึกอบรม 
(3) แนวทำงกำรด ำเนินกำรกรณีไม่ผำ่นกำรประเมินเพือ่เลือ่นชัน้ปี  

1. ตอ้งปฏบิตังิานเพิม่เตมิตามแนวทางทีภ่าควชิาอายุรศาสตร ์ มศวก าหนด แลว้จะท าการประเมนิซ ้า 
ถา้ผ่านการประเมนิจงึสามารถเลื่อนชัน้ปีได ้

2. ถา้ไม่ผ่านการประเมนิเพื่อเลื่อนชัน้ปีซ ้าตามขอ้ที ่1 หรอืไม่ผ่านการประเมนิเพื่อรบัการเสนอชื่อเขา้
สอบวุฒบิตัร ตอ้งปฏบิตังิานในระยะชัน้ปีเดมิอกี 1 ปี 

3. หลงัจากปฏบิตังิานซ ้าในชัน้ปีเดมิอกี 1 ปี แลว้ยงัไม่ผ่านการประเมนิเพื่อเลื่อนชัน้ปี ใหยุ้ตกิาร
ฝึกอบรม  

ทัง้นี้ภาควชิาอายุรศาสตร ์มศว จะสง่ผลการประเมนิแพทยป์ระจ าบา้น ภายในวนัที ่31 กรกฎาคมของ
ทุกปี เพื่อเสนอทีป่ระชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯราชวทิยาลยัฯและแพทยสภาตามล าดบั  

(4) กำรด ำเนินกำรส ำหรบัผูที้ไ่มผ่ำ่นกำรประเมิน 
1. แจง้ผลการประเมนิใหแ้พทยป์ระจ าบา้นรบัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรในแบบประเมนิผลของ

ราชวทิยาลยัฯ พรอ้มแนวทางการพฒันา รายละเอยีดการปฏบิตังิานเพิม่เตมิ การก ากบัดแูล และ
การประเมนิผลซ ้า 

2. เมื่อแพทยป์ระจ าบา้นลงชื่อรบัทราบ ภาควชิาฯจะสง่ส าเนาผลการประเมนิชุดหนึ่งใหอ้นุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบราชวทิยาลยัฯ  

(5) กำรด ำเนินกำรเพือ่ยุติกำรฝึกอบรม 
1. การลาออก แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งท าเรื่องชีแ้จงเหตุผลก่อนพกัการปฏบิตังิานล่วงหน้าอย่างน้อย 2 

สปัดาห ์เพื่อใหส้ถาบนัฝึกอบรมพจิารณา  เมื่อสถาบนัฝึกอบรมอนุมตัใิหพ้กัการปฏบิตังิานแลว้จะแจง้ต่อคณะ
อนุ กรรมการฝึกอบรมและสอบฯเพื่อเหน็ชอบ และแจง้ต่อแพทยสภาพรอ้มความเหน็ประกอบว่าสมควรใหพ้กั
สทิธิก์ารสมคัรเป็นแพทยป์ระจ าบา้นเป็นเวลา 1 ปีในปีการศกึษาถดัไปหรอืไม่ โดยพจิารณาจากเหตุผล
ประกอบการลาออกและค าชีแ้จงจากสถาบนัฝึกอบรม  การลาออกจะถอืว่าสมบรูณ์เมื่อไดร้บัอนุมตัจิากแพทย
สภา   

2. การให้ออก 
2.1 ปฏบิตังิานโดยขาดความรบัผดิชอบหรอืประพฤตตินเสือ่มเสยีรา้ยแรงจนก่อใหเ้กดิผลเสยีต่อ

ผูป้ว่ยหรอืต่อชื่อเสยีงของสถาบนัฝึกอบรม 
2.2 ปฏบิตังิานโดยขาดความรบัผดิชอบหรอืประพฤตตินเสือ่มเสยี ไมม่กีารปรบัปรุงพฤตกิรรม

หลงัการตกัเตอืน และกระท าซ ้าภายหลงัการภาคทณัฑ ์
เมื่อสถาบนัฝึกอบรมเหน็สมควรใหอ้อก จะท าการแจง้แพทยป์ระจ าบา้นรบัทราบพรอ้มใหพ้กัการ

ปฏบิตังิาน แลว้ท าเรื่องแจง้ต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  ซึง่จะตอ้งตัง้คณะกรรมการสอบสวน
จ านวน 5 คน ประกอบดว้ยหวัหน้าสถาบนัฝึกอบรมอื่นจ านวน 3 คน และกรรมการภายในสถาบนัจ านวน 2 
คน เพื่อด าเนินการใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 2 สปัดาหภ์ายหลงัจากไดร้บัเรื่อง ผลการสอบสวนจะถูกน าเสนอต่อที่
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ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อลงความเหน็ ถา้สมควรใหอ้อกจงึแจง้ต่อแพทยสภา จนเมื่อ
ไดร้บัการอนุมตัจิงึถอืว่าการใหอ้อกสมบรูณ์ ถา้เหน็ว่ายงัไม่สมควรใหอ้อกจงึสง่เรื่องคนืใหส้ถาบนัฝึกอบรม
พรอ้มค าแนะน า 

6.8 การประเมินเพื่อวฒิุบตัรแสดงความรูค้วามช านาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
อายุรศาสตร ์ประกอบด้วยการผา่นการฝึกอบรมตามหลกัสตูร การสอบ และ งานวิจยั 
 คุณสมบตัเิพื่อรบัการเสนอชื่อเขา้สอบเพื่อวุฒบิตัรโดยสถาบนัฝึกอบรม 

1. ผ่านคุณสมบตักิารประเมนิเพื่อเลื่อนระดบัชัน้ปีครบทัง้ 5 ขอ้   
2. มพีฤตกิรรมตามวชิาชพีทีเ่หมาะสม 
3. สง่ผลงานวจิยัภายในก าหนดเวลา 
4. มศีกัยภาพที่จะผ่านการฝึกอบรมในระดบัแพทย์ประจ าบา้นปีสุดทา้ยตามหลกัสูตร  หรอืปฏบิตังิาน

ชดใช้ทุน หรอืปฏบิตัิงานในโครงการจดัสรรแพทย์ปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์แพทยศาสตร์
คลินิกของกระทรวงสาธารณสุขที่ราชวิทยาลัยฯ รับรอง  โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงานในสาขา
อายุรศาสตรห์ลงัจากผ่านการฝึกอบรมแพทยเ์พิม่พนูทกัษะไม่น้อยกว่า 3 ปี 

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

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศก าหนดก่อนวนัสอบอย่างน้อย 6 เดอืน 
- ภาคปฏบิตั/ิปากเปล่า สอบรายยาว (long case) และ การปฏบิตัทิางคลนิิกในสถานการณ์จรงิหรอื

สถานการณ์จ าลอง (clinical encounter) โดยรปูแบบและระยะเวลาทีใ่ชเ้ป็นไปตามที่
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯประกาศก าหนดก่อนวนัสอบอย่างน้อย 6 เดอืน 

 การจดัการสอบ 
- การสอบภาคขอ้เขยีน และภาคปฏบิตั/ิปากเปล่า เมื่อสอบผ่านแต่ละสว่นสามารถใชไ้ดอ้กี 3 ปี นบัจาก

การสอบผ่าน ถา้สอบผ่านไม่ครบตามก าหนดในอกี 3 ปี ตอ้งสอบใหม ่
- ราชวทิยาลยัอายุรแพทยฯ์ จดัการสอบภาคขอ้เขยีนโดยใหส้ทิธใินการสอบไดต้ัง้แต่ฝึกอบรมครบ 23 

เดอืน 
- สอบภาคปฏบิตั/ิปากเปล่า  ในระหว่างปีที ่3 และเมื่อสิน้สดุการฝึกอบรม 

 เกณฑก์ารตดัสนิ 
การผ่านการประเมนิเพื่อวุฒบิตัรแสดงความรูค้วามช านาญ ในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมสาขา
อายุรศาสตร ์ตอ้งผ่านเกณฑท์ัง้ภาคขอ้เขยีน ภาคปฏบิตั/ิปากเปล่า และงานวจิยั 

- เกณฑก์ารตดัสนิภาคขอ้เขยีน ใชห้ลกัองิเกณฑต์ามทีค่ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศ
ก าหนดก่อนวนัสอบอย่างน้อย 6 เดอืน 

- เกณฑก์ารตดัสนิภาคปฏบิตัิ/ปากเปล่า ใชห้ลกัองิเกณฑต์ามทีค่ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 
ประกาศก าหนดก่อนวนัสอบอยา่งน้อย 6 เดอืน 

- เกณฑก์ารตดัสนิงานวจิยั ใชห้ลกัองิเกณฑต์ามทีค่ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศก าหนด
ในปีการศกึษาทีเ่ริม่เขา้รบัการฝึกอบรม หากไมผ่่านใหท้ าการแกไ้ขตามค าแนะน าของ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ใหเ้สรจ็สิน้ก่อนวนัสอบภาคปฏบิตัเิมื่อจบการฝึกอบรมปีที ่3 

ทัง้นี้ชนิดและจ านวนครัง้ของการสอบภาคปฏบิตั/ิปากเปล่า อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามที่
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เหน็เหมาะสม 

 



หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขาอายุรศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  11 

  

 

7. การรบัและคดัเลือกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
7.1 คณุสมบติัของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 

1. ไดร้บัปรญิญาแพทยศาสตรบณัฑติ หรอืเทยีบเท่าทีแ่พทยสภารบัรองไดร้บัการขึน้ทะเบยีนประกอบวชิาชพี
เวชกรรมจากแพทยสภาแลว้ ผ่านการปฏบิตังิานตามโครงการเพิม่พนูทกัษะ ส าหรบัผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมทีม่ตีน้สงักดัตอ้งปฏบิตังิานชดใชทุ้นอย่างน้อย 1 ปี?? ผูส้มคัรทไีมม่ตีน้สงักดั จะตอ้งไดร้บั
ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีเวชกรรมไมต่ ่ากว่า 3 ปี 

2. ในกรณีเป็นแพทยใ์ชทุ้น  จะตอ้งเป็นแพทยใ์ชทุ้นทีท่ าการเลอืกสถาบนัเพื่อชดใชทุ้นทีค่ณะ
แพทยศาสตรม์ศว ตามแนวทางของสถาบนับรมราชชนก และไดร้บัการคดัเลอืกเพื่อปฏบิตังิานชดใชทุ้น
ในภาควชิาอายุรศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์มศว 

3. มคีุณสมบตัคิรบถว้นตามเกณฑแ์พทยสภาในการเขา้รบัการฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทาง 
4.  

7.2 การคดัเลือกผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 
ภาควชิาอายุรศาสตร ์มศว จะมกีารประกาศรายชื่อคณะกรรมการคดัเลอืกแพทยป์ระจ าบา้น/แพทยใ์ชทุ้น  
และมเีกณฑก์ารคดัเลอืกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมอย่างชดัเจน โดยยดึหลกัความเสมอภาค โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้

7.3 จ านวนผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 
 ปจัจุบนั ภาควชิาอายุรศาสตร ์มศว สามารถรบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดส้งูสุด 9 คน โดยเป็นต าแหน่ง

รวมทัง้แพทยป์ระจ าบา้นและแพทยใ์ชทุ้น  ทัง้นี้จ านวนดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละการอนุมตัจิาก
ราชวทิยาลยัอายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทย (ภาคผนวก 4) 

8. อาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม 
8.1 คณุสมบติัของคณะกรรมการก ากบัดแูลการฝึกอบรม 

เป็นแพทยซ์ึง่ไดร้บัวฒุบิตัรหรอืหนงัสอือนุมตัเิพื่อแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพี
เวชกรรม สาขาอายุรศาสตรแ์ละหรอือนุสาขา  โดยประธานคณะกรรมการเป็นผูป้ฏบิตังิานดา้นอายุรศาสตร์
อย่างน้อย 5 ปีภายหลงัไดร้บัวฒุบิตัรหรอืหนงัสอือนุมตั ิฯ 

8.2 คณุสมบติัและจ านวนของอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม 
8.2.1 คณุสมบติัของอำจำรยผ์ูใ้ห้กำรฝึกอบรม 

สถาบนัฝึกอบรมตอ้งมแีพทยซ์ึง่ไดร้บัหนงัสอือนุมตัหิรอืวุฒบิตัรสาขาอายุรศาสตร ์ หรอืสาขา
เทยีบเท่าคอื ประสาทวทิยา อายุรศาสตรโ์รคเลอืด/โลหติวทิยา อายุรศาสตรม์ะเรง็วทิยา ตจวทิยา ของแพทย
สภาและเป็นสมาชกิราชวทิยาลยัอายุรแพทยฯ์ จ านวนอย่างน้อย 10 คน  

8.2.2 จ ำนวนอำจำรยผ์ูใ้ห้กำรฝึกอบรม 
ตอ้งมอีายุรแพทยส์าขาทีไ่ดร้บัหนงัสอือนุมตัหิรอืวฒุบิตัรฯ ต่อยอดอย่างน้อย 3 สาขาวชิา หากมอีาจารย์

ผูฝึ้กอบรมเตม็เวลาไม่เพยีงพอ อาจจดัอาจารยแ์บบไม่เตม็เวลามาช่วยฝึกอบรม แต่จะตอ้งมอีาจารยผ์ูใ้หก้าร
ฝึกอบรมแบบเตม็เวลาไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมทัง้หมด และภาระงานในสาขา
อายุรศาสตรข์องอาจารยแ์บบไม่เตม็เวลา เมื่อรวมกนัทัง้หมดจะตอ้งไม่น้อยกว่าภาระงานของจ านวนอาจารย์
ผูใ้หก้ารฝึกอบรมเตม็เวลาทีต่อ้งทดแทน 
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ส าหรบัการก าหนดจ านวนอาจารยใ์นแต่ละสถาบนัฝึกอบรม ในกรณีทีห่ลกัสตูรการฝึกอบรมเป็น
แบบทีม่สีถาบนัร่วมฝึกอบรม หรอืมสีถาบนัฝึกอบรมสมทบ ใหอ้นุโลมใชห้ลกัเกณฑท์ีก่ าหนดดงักล่าว  โดย
ทอนเป็นสดัสว่นตามเวลาทีส่ถาบนัฝึกอบรมนัน้ๆ มสีว่นร่วมในการฝึกอบรม 

ผูฝึ้กอบรมเตม็เวลา  หมายถงึ ขา้ราชการ พนกังานมหาวทิยาลยั ลกูจา้งประจ ารวมทัง้อาจารยเ์กษยีณอายุ
ราชการปฏบิตังิานในโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตรห์รอืหน่วยงานทีป่ฏบิตังิานเตม็เวลา และไดร้บัอตัรา
เงนิเดอืนในอตัราเตม็เวลา 

ผูฝึ้กอบรมไม่เตม็เวลา  แบ่งเป็น 2 ประเภท 

ก. พนกังานมหาวทิยาลยัหรอืลกูจา้งประเภทบางเวลาอย่างน้อยครึง่เวลา และไดร้บัเงนิเดอืนตามสดัสว่นงาน 
ใหน้บัเวลาปฏบิตังิานตามสญัญาจา้ง 

ข. ผูท้ีป่ฏบิตังิานอยู่ทีส่ถาบนัอื่น หรอือาจารยเ์กษยีณอายุราชการ หรอือาจารยแ์ผนกอื่นมาช่วยสอนบางเวลา 
โดยไม่ไดม้สีญัญาจา้งจากหน่วยงาน หรอืปฏบิตังิานน้อยกว่าครึง่เวลา ใหค้ดิเวลาปฏบิตังิาน เฉพาะเวลา
ทีม่าปฏบิตังิานส าหรบัการเรยีนการสอนแพทยป์ระจ าบา้นอายุรศาสตร ์ ไม่นบัเวลาทีม่าท างานวจิยั 
ท างานบรกิาร เช่น ตรวจผูป้ว่ยหรอืท าหตัถการ โดยไม่เกีย่วขอ้งกบัแพทยป์ระจ าบา้น รวมทัง้ไม่นบัเวลา
ทีม่าสอนนกัศกึษา/นิสติแพทย ์และแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด 

9. ทรพัยากรทางการศึกษา 
คณะแพทยศาสตร ์มศว มกีารจดัทรพัยากรทางการศกึษาอย่างเพยีงพอดงันี้ 

9.1 สถานท่ีเพื่อการเรียนรู ้

ไดแ้ก่ โรงพยาบาลศนูยก์ารแพทยส์มเดจ็พระเทพฯ ซึง่เป็นโรงพยาบาลระดบัตตยิภูมทิีไ่ดร้บัการ
รบัรองมาตรฐานโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) และเป็นโรงพยาบาลทีม่เีทคโนโลยทีางการแพทยท์ี่
ทนัสมยั และเป็นศนูยก์ารใหบ้รกิารในระดบัภูมภิาคของเขตสาธารณสขุเขต 4 โดยจดัใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม
ปฏบิตังิานทัง้แผนกผูป้ว่ยนอก ผูป้ว่ยใน ผูป้ว่ยวกิฤต ทัง้ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ   

9.2 ระบบสารสนเทศ 

  มรีะบบสารสนเทศทีท่นัสมยัทีน่ ามาใชท้ัง้ในการปฏบิตังิานและการคน้ควา้หาความรูไ้ด้
ตลอด 24 ชัว่โมง และมฐีานขอ้มลูทางการแพทยใ์หผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถคน้ควา้หาความรูท้าง
การแพทยไ์ดอ้ย่างเพยีงพอ  

9.3 ระบบการท างานแบบสหวิชาชีพ 

โรงพยาบาลศนูยก์ารแพทยส์มเดจ็พระเทพฯ มบีุคลากรทางการแพทยท์ีห่ลากหลายทุกสาขาวชิา เช่น 
พยาบาล เภสชักร นกักายภาพบ าบดั เป็นตน้ ในระหว่างการฝึกอบรมผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะไดร้บั
ประสบการณ์ในการปฏบิตังิานเป็นทมีร่วมกบัผูร้ว่มงานและบุคลากรวชิาชพีอื่น 

9.4 ความรูพ้ืน้ฐานทางวิทยาศาสตร ์

ในการฝึกอบรมจะมกีารจดัอบรมใหค้วามรูแ้ละการประยุกตค์วามรู ้

พืน้ฐานและกระบวนการทางวทิยาศาสตรใ์นสาขาวชิาทีฝึ่กอบรม เพื่อใหก้ารดแูลผูป้ว่ยมคีวามถูกตอ้งเป็นไปตาม
หลกัการทางการแพทยท์ีส่ามารถเชื่อมโยงกบัความรูพ้ืน้ฐานทางการแพทยไ์ด ้
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9.5 การสนับสนุนงานวิจยั 

คณะแพทยศาสตรม์ศว มทีุนสนบัสนุนการท าวจิยัในระดบัแพทยป์ระจ าบา้นอย่างเพยีงพอ มคีณะกรรมการ
สง่เสรมิงานวจิยัและจรยิธรรมการวจิยัเพื่อใหง้านวจิยัมคีวามถูกตอ้งตามมาตรฐาน  ภาควชิาอายุรศาสตรม์ศว มกีารปู
พืน้ฐานและอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการวจิยัเช่น ระเบยีบวธิวีจิยั สถิตเิพื่อการวจิยั เป็นตน้ มรีะบบการตดิตามงานวจิยั
เพื่อใหส้ามารถท าการวจิยัไดลุ้ล่วงมคีวามสมดุลระหว่างการบรกิารและการวจิยั รวมถงึมกีารจดัหาอาจารยท์ีป่รกึษา
เพื่อใหก้ารวจิยัส าเรจ็ไดส้มบรูณ์ตามหลกัสตูรการฝึกอบรม 

9.6 อาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม  

เป็นผูม้คีวามเชีย่วชาญในสาขาวชิาอายุรศาสตรแ์ละสาขาวชิาต่อยอด และไดร้บัการฝึกอบรมความรูด้า้น
แพทยศาสตร ์เพื่อน ามาใชป้ระกอบในการจดัท าแผนการฝึกอบรม การด าเนินการฝึกอบรม การประเมนิการฝึกอบรม 

9.7 สถาบนัรว่มฝึกอบรม 

มคีวามร่วมมอืกบัสถาบนัฝึกอบรมอื่นในการสง่แพทยป์ระจ าบา้นอายุรศาสตร ์ มศว ไปรบัการฝึกอบรมตามวชิา
เลอืกทีต่อ้งการหรอืมคีวามจ าเป็นต่อการพฒันาสมรรถนะในการเป็นอายุรแพทยต์ามความเหมาะสม โดยมรีะบบการ
โอนการประเมนิผลการฝึกอบรมกลบัมายงัสถาบนั 

10. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร 
ภาควชิาอายุรศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์มศว มกีารก ากบัดแูลการฝึกอบรมใหเ้ป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/

หลกัสตูรเป็นประจ า มกีลไกส าหรบัการประเมนิหลกัสตูรและน าไปใชจ้รงิ ในการประเมนิแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร จะ
ครอบคลุมประเดน็ต่างๆ ไดแ้ก่ 

- พนัธกจิของแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร 
- ผลลพัธก์ารเรยีนรูท้ีพ่งึประสงค ์
- แผนการฝึกอบรม 
- ขัน้ตอนการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรม 
- การวดัและประเมนิผล 
- พฒันาการของผูร้บัการฝึกอบรม 
- ทรพัยากรทางการศกึษา 
- คุณสมบตัขิองอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 
- ความสมัพนัธร์ะหว่างนโยบายการรบัสมคัรผูร้บัการฝึกอบรมและความตอ้งการของระบบสขุภาพ 
- สถาบนัฯร่วม 
- ขอ้ควรปรบัปรงุ 
สถาบนัฯ จะมกีารประเมนิตนเองโดยน าขอ้มลูป้อนกลบัเกีย่วกบัการฝึกอบรม/หลกัสตูร จากผูใ้หก้าร

ฝึกอบรม ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม นายจา้งหรอืผูใ้ชบ้ณัฑติ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลกั รวมถงึการใชข้อ้มลูป้อนกลบั
เกีย่วกบัความสามารถในการปฏบิตังิานของแพทยผ์ูส้ าเรจ็การฝึกอบรม ในการประเมนิการฝึกอบรม/หลกัสตูร 
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11. การทบทวน / พฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม 
ภาควชิาอายุรศาสตรม์ศว จดัใหม้กีารทบทวนและพฒันาคุณภาพของหลกัสตูรฝึกอบรมเป็นระยะๆ หรอื

อย่างน้อยทุก 5 ปี    ปรบัปรุงกระบวนการ โครงสรา้ง เน้ือหา ผลลพัธ ์และสมรรถนะของผูส้ าเรจ็การฝึกอบรม รวมถงึ
การวดัและการประเมนิผล และสภาพแวดลอ้มในการฝึกอบรม ใหท้นัสมยัอยู่เสมอ ปรบัปรุงแกข้อ้บกพร่องทีต่รวจพบ มี
ขอ้มลูอา้งองิ และแจง้ผลการทบทวน และพฒันาใหร้าชวทิยาลยัฯรบัทราบ เพื่อน าไปแจง้ผลการทบทวน / พฒันาให้
แพทยสภารบัทราบต่อไป 

12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการ 
- ภาควชิาอายุรศาสตรฯ์ มบีรหิารจดัการหลกัสตูรอย่างโปร่งใส สอดคลอ้งกบักฎระเบยีบทีก่ าหนดไวใ้น

ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การรบัสมคัรผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมซึง่มเีกณฑก์ารคดัเลอืกทีช่ดัเจนและจ านวนผูเ้ขา้รบั
การฝึอบรมทีส่ามารถรบัไดใ้นแต่ละปี การวดัและประเมนิผล และผลลพัธข์องการฝึกอบรมทีพ่งึประสงค ์  
ภาควชิาอายุรศาสตร ์ มศว จะท าการออกเอกสารทีแ่สดงถงึการส าเรจ็การฝึกอบรมในแต่ละระดบั หรอื
หลกัฐานอย่างเป็นทางการอื่นๆ ทีส่ามารถใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมในระดบันัน้ไดท้ัง้
ในประเทศและต่างประเทศ 

- มกีารก าหนดหน้าทีร่บัผดิชอบและอ านาจในการบรหิารจดัการงบประมาณของแผนการฝึกอบรม/
หลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัความจ าเป็นดา้นการฝึกอบรม 

- ภาควชิาอายุรศาสตร ์ มศว มคีณะกรรมการการศกึษาหลงัปรญิญาหลกัสตูรแพทยป์ระจ าบา้น
อายุรศาสตร ์ โดยมกีารแบง่หน้าทีก่ารท างานดา้นต่างๆ เช่น ดา้นวชิาการ ดา้นการวจิยั เป็นตน้ เพื่อ
สนบัสนุนการด าเนินการของการฝึกอบรมและกจิกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง ใหส้ามารถบรหิารจดัการและมี
การใชท้รพัยากรไดอ้ย่างเหมาะสม 

-  
- ภาควชิามอีาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมในสาขาต่างๆ อย่างครบถว้นหรอือาจจดัสรรสถาบนัทีม่คีวามเชีย่วชาญ

เฉพาะดา้นบางสาขาวชิาทีส่อดคลอ้งกบัการฝึกอบรมใหผู้ร้บัการฝึกอบรมไดผ้่านการเรยีนรูโ้ดยมกีาร
วางแผนล่วงหน้าอย่างเหมาะสมในแต่ละปี นอกจากนี้ยงัมหีน่วยงานสนบัสนุนดา้นอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งเช่น ดา้น
สารสนเทศ ดา้นเทคนิคการแพทยแ์ละการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารต่างๆ ดา้นเภสชักรรม ดา้นการประกนั
คุณภาพโรงพยาบาล เป็นตน้ รวมถงึการประสานความร่วมมอืระหว่างภาควชิาต่างๆ ภายในสถาบนัทัง้ดา้น
การบรกิาร และวชิาการ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัและประกาศของแพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม 

13. การประกนัคณุภาพการฝึกอบรม 
ภาควชิาอายุรศาสตร ์มศว มกีารทบทวนและพฒันาคุณภาพของหลกัสตูรฝึกอบรมเป็นระยะๆ โดยจะท าการ

ปรบัปรุงหลกัสตูรอย่างสม ่าเสมอปีละ 1 ครัง้โดยการน าขอ้มลูป้อนกลบัจากผูเ้กีย่วขอ้งไดแ้ก่ แพทยป์ระจ าบา้น ผูใ้ช้
บณัฑติ อาจารย ์และคณะกรรมการหลกัสตูรแพทยป์ระจ าบา้น  มาทบทวนเพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการปรบัปรุงคุณภาพของ
หลกัสตูรใหม้คีวามเหมาะสมและทนัสมยัอยู่เสมอ   นอกจากนี้ยงัมปีรบัปรุงหลกัสตูรอย่างเขม้ขน้เพื่อรบัการประเมนิ
คุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯราชวทิยาลยัฯ อย่างน้อยทุก 5 ปี 
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ภาคผนวก 1  

Entrustable Professional Activities (EPA) 

 

Entrustable professional activities (EPA) 

คอื กจิกรรมทีม่คีวามส าคญัมาก (critical activities) ทีผู่จ้ะประกอบอาชพีเป็นอายุรแพทยท์กุคนตอ้งท าไดด้ว้ย
ตนเองอย่างถูกตอ้งและมคีวามปลอดภยัต่อผูป้ว่ย 

ราชวทิยาลยัอายุรแพทยฯ์ ก าหนด EPA ซึง่แพทยป์ระจ าบา้นทุกคนตอ้งแสดงใหเ้หน็ว่าสามารถท าไดด้ว้ยตนเอง
ในระหว่างการฝึกอบรมดงันี้ 

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 สถาบนัฝึกอบรมสามารถก าหนดใหม้ ีEPA เพิม่ขึน้จากทีก่ล่าว ตามความเหมาะสมของสภาวะการฝึกอบรม
ในทีน่ัน้ๆ 

 

1. แนวทางการเรียนรูแ้ละการประเมิน EPA 

1.1  Level of EPA 

Level 1 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคมุของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 

Level 2 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์ 

Level 3 = สามารถปฏบิตังิานไดโ้ดยมอีาจารยใ์หค้วามช่วยเหลอืเมื่อตอ้งการ  

Level 4 = สามารถปฏบิตังิานไดด้ว้ยตนเองและควบคมุผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกว่าได้ 
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1.2 เน้ือหาการเรียนรูแ้ละการประเมิน  

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 
level of supervision is to 

- 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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be reached at which 
stage of training? 

- 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 ท าหตัถการ และการรวบรวมขอ้มลู    

ข. วนิิจฉยั บ าบดัรกัษาภาวะผดิปกตทิางอายุรศาสตรท์ีพ่บโดยทัว่ไปในประเทศไทยได ้    

ค. บนัทกึรายงานผูป้ว่ยไดอ้ยา่งสมบรูณ์และสม ่าเสมอ    

ง. ป้องกนัโรคและสรา้งเสรมิสขุภาพ    

ความรู ้ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสงัคม
รอบด้าน (Medical knowledge and skills) 

   

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานของร่างกายและจติใจ    

ข. มคีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพีและเชีย่วชาญในสาขาอายุรศาสตร ์    

การเรียนรูจ้ากการปฏิบติั (Practice-based learning)    

ก. มคีวามคดิสรา้งสรรคต์ามหลกัวทิยาศาสตรใ์นการสรา้งความรูใ้หม่ และพฒันาระบบ
บรกิารสขุภาพ 

   

ข. ด าเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุได ้    

ค. การใชย้าอย่างสมเหตุผล    

ง. เรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏบิตั ิ    

ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)    

ก. น าเสนอขอ้มลูผูป้ว่ย และอภปิรายปญัหาอย่างมปีระสทิธภิาพ    

ข. ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะใหแ้กแ่พทย ์นกัศกึษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์    

ค. สือ่สารใหข้อ้มลูแก่ญาตแิละผูป้ว่ยไดอ้ย่างถูกตอ้งและมปีระสทิธภิาพโดยมเีมตตา 
เคารพการตดัสนิใจและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์

   

ง. มมีนุษยสมัพนัธด์ ีท างานกบัผูร้ว่มงานทุกระดบัอย่างมปีระสทิธภิาพ    

จ. เป็นทีป่รกึษาและใหค้ าแนะน าแก่แพทยแ์ละบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุ
ศาสตร ์
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 Yr 1 Yr 2 Yr 3 

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    

ก. มคีุณธรรม จรยิธรรม และเจตคตอินัดต่ีอผูป้ว่ย ญาต ิผูร่้วมงาน เพื่อนร่วมวชิาชพี 
และชุมชน 

   

ข. มคีวามสนใจใฝรู่ ้และสามารถพฒันาไปสูค่วามเป็นผูเ้รยีนรูต่้อเน่ืองตลอดชวีติ 
(Continuous Professional Development) 

   

ค. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย    

ง. ค านึงถงึผลประโยชน์สว่นรวม    

การปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)    

ก. มคีวามรูเ้กีย่วกบัระบบสขุภาพและระบบยาของประเทศ    

ข. มคีวามรู ้และมสีว่นร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดแูลรกัษาผูป้ว่ย    

ค. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรื่องความปลอดภยัของผูป้ว่ย    

ง. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสทิธขิองผูป้ว่ย    

จ. ใชท้รพัยากรสขุภาพอย่างเหมาะสม (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 
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 
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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) 

- 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 ท าหตัถการ และการรวบรวมขอ้มลู    

ข. วนิิจฉยั บ าบดัรกัษาภาวะผดิปกตทิางอายุรศาสตรท์ีพ่บโดยทัว่ไปในประเทศไทยได ้    
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 Yr 1 Yr 2 Yr 3 

ค. บนัทกึรายงานผูป้ว่ยไดอ้ยา่งสมบรูณ์และสม ่าเสมอ    

ง. ป้องกนัโรคและสรา้งเสรมิสขุภาพ    

ความรู ้ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสงัคม
รอบด้าน (Medical knowledge and skills) 

   

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานของร่างกายและจติใจ    

ข. มคีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพีและเชีย่วชาญในสาขาอายุรศาสตร ์    

การเรียนรูจ้ากการปฏิบติั (Practice-based learning)    

ก. ด าเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุได ้    

ข. การใชย้าและทรพัยากรอย่างสมเหตุผล    

ค. เรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏบิตั ิ    

ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)    

ก. น าเสนอขอ้มลูผูป้ว่ย และอภปิรายปญัหาอย่างมปีระสทิธภิาพ    

ข. ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะใหแ้กแ่พทย ์นกัศกึษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์    

ค. สือ่สารใหข้อ้มลูแก่ญาตแิละผูป้ว่ยไดอ้ย่างถูกตอ้งและมปีระสทิธภิาพโดยมเีมตตา 
เคารพการตดัสนิใจและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์

   

ง. มมีนุษยสมัพนัธด์ ีท างานกบัผูร้ว่มงานทุกระดบัอย่างมปีระสทิธภิาพ    

จ. เป็นทีป่รกึษาและใหค้ าแนะน าแก่แพทยแ์ละบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุ
ศาสตร ์

   

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    

ก. มคีุณธรรม จรยิธรรม และเจตคตอินัดต่ีอผูป้ว่ย ญาต ิผูร่้วมงาน เพื่อนร่วมวชิาชพี 
และชุมชน 

   

ข. มคีวามสนใจใฝรู่ ้และสามารถพฒันาไปสูค่วามเป็นผูเ้รยีนรูต่้อเน่ืองตลอดชวีติ 
(Continuous Professional Development) 

   

ค. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย    

ง. ค านึงถงึผลประโยชน์สว่นรวม    

การปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)    

ก. มคีวามรูเ้กีย่วกบัระบบสขุภาพและระบบยาของประเทศ    
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 Yr 1 Yr 2 Yr 3 

ข. มคีวามรู ้และมสีว่นร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดแูลรกัษาผูป้ว่ย    

ค. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรื่องความปลอดภยัของผูป้ว่ย    

ง. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสทิธขิองผูป้ว่ย    

จ. ใชท้รพัยากรสขุภาพอย่างเหมาะสม (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 
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.  
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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) 

 

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

 Yr 1 Yr 2 Yr 3 

การดแูลรกัษาผูป่้วย (Patient care)    

ก. มทีกัษะในการซกัประวตั ิตรวจรางกายผูป้ว่ย ท าหตัถการ และการรวบรวมขอ้มลู    

ข. วนิิจฉยั บ าบดัรกัษาภาวะผดิปกตทิางอายุรศาสตรท์ีพ่บโดยทัว่ไปในประเทศไทยได ้    

ค. บนัทกึรายงานผูป้ว่ยไดอ้ยา่งสมบรูณ์และสม ่าเสมอ    

ง. ป้องกนัโรคและสรา้งเสรมิสขุภาพ    

ความรู ้ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสงัคม
รอบด้าน (Medical knowledge and skills) 

   

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานของร่างกายและจติใจ    
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 Yr 1 Yr 2 Yr 3 

ข. มคีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพีและเชีย่วชาญในสาขาอายุรศาสตร ์    

การเรียนรูจ้ากการปฏิบติั (Practice-based learning)    

ก. ด าเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุได ้    

ข. การใชย้าและทรพัยากรอย่างสมเหตุผล    

ค. เรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏบิตั ิ    

ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)    

ก. น าเสนอขอ้มลูผูป้ว่ย และอภปิรายปญัหาอย่างมปีระสทิธภิาพ    

ข. ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะใหแ้กแ่พทย ์นกัศกึษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์    

ค. สือ่สารใหข้อ้มลูแก่ญาตแิละผูป้ว่ยไดอ้ย่างถูกตอ้งและมปีระสทิธภิาพโดยมเีมตตา 
เคารพการตดัสนิใจและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์

   

ง. มมีนุษยสมัพนัธด์ ีท างานกบัผูร้ว่มงานทุกระดบัอย่างมปีระสทิธภิาพ    

จ. เป็นทีป่รกึษาและใหค้ าแนะน าแก่แพทยแ์ละบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุ
ศาสตร ์

   

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    

ก. มคุีณธรรม จรยิธรรม และเจตคตอินัดต่ีอผูป้ว่ย ญาต ิผูร่้วมงาน เพื่อนร่วมวชิาชพี 
และชุมชน 

   

ข. มคีวามสนใจใฝรู่ ้และสามารถพฒันาไปสูค่วามเป็นผูเ้รยีนรูต่้อเน่ืองตลอดชวีติ 
(Continuous Professional Development) 

   

ค. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย    

ง. ค านึงถงึผลประโยชน์สว่นรวม    

การปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)    

ก. มคีวามรูเ้กีย่วกบัระบบสขุภาพและระบบยาของประเทศ    

ข. มคีวามรู ้และมสีว่นร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดแูลรกัษาผูป้ว่ย    

ค. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรื่องความปลอดภยัของผูป้ว่ย    

ง. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสทิธขิองผูป้ว่ย    

จ. ใชท้รพัยากรสขุภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และ
สามารถปรบัเปลีย่นการดแูลรกัษาผูป้ว่ยใหเ้ขา้กบับรบิทของการบรกิารสาธารณสขุ
ไดต้ามมาตรฐานวชิาชพี 
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EPA 4: Manage care of medical patients in the intensive/critical care setting 

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

Specifications 1. Able to appraise patients’ severity 
2. Able to perform the appropriate and relevant treatments and 

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

intubation, central venous line insertion, adjustment of 
ventilators/program   

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

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

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

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

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

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

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

Attitude and behavior: professionalism 

Experience: 
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- 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) 

 

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 ท าหตัถการ และการรวบรวมขอ้มลู    

ข. วนิิจฉยั บ าบดัรกัษาภาวะผดิปกตทิางอายุรศาสตรท์ีพ่บโดยทัว่ไปในประเทศไทยได ้    

ค. บนัทกึรายงานผูป้ว่ยไดอ้ยา่งสมบรูณ์และสม ่าเสมอ    

ง. ป้องกนัโรคและสรา้งเสรมิสขุภาพ    

ความรู ้ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสงัคม
รอบด้าน (Medical knowledge and skills) 

   

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานของร่างกายและจติใจ    

ข. มคีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพีและเชีย่วชาญในสาขาอายุรศาสตร ์    

การเรียนรูจ้ากการปฏิบติั (Practice-based learning)    

ก. ด าเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุได ้    

ข. การใชย้าและทรพัยากรอย่างสมเหตุผล    
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 Yr 1 Yr 2 Yr 3 

ค. เรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏบิตั ิ    

ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)    

ก. น าเสนอขอ้มลูผูป้ว่ย และอภปิรายปญัหาอย่างมปีระสทิธภิาพ    

ข. ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะใหแ้กแ่พทย ์นกัศกึษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์    

ค. สือ่สารใหข้อ้มลูแก่ญาตแิละผูป้ว่ยไดอ้ย่างถูกตอ้งและมปีระสทิธภิาพโดยมเีมตตา 
เคารพการตดัสนิใจและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์

   

ง. มมีนุษยสมัพนัธด์ ีท างานกบัผูร้ว่มงานทุกระดบัอย่างมปีระสทิธภิาพ    

จ. เป็นทีป่รกึษาและใหค้ าแนะน าแก่แพทยแ์ละบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุ
ศาสตร ์

   

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    

ก. มคีุณธรรม จรยิธรรม และเจตคตอินัดต่ีอผูป้ว่ย ญาต ิผูร่้วมงาน เพื่อนร่วมวชิาชพี 
และชุมชน 

   

ข. มคีวามสนใจใฝรู่ ้และสามารถพฒันาไปสูค่วามเป็นผูเ้รยีนรูต่้อเน่ืองตลอดชวีติ 
(Continuous Professional Development) 

   

ค. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย    

ง. ค านึงถงึผลประโยชน์สว่นรวม    

การปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)    

ก. มคีวามรูเ้กีย่วกบัระบบสขุภาพและระบบยาของประเทศ    

ข. มคีวามรู ้และมสีว่นร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดแูลรกัษาผูป้ว่ย    

ค. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรื่องความปลอดภยัของผูป้ว่ย    

ง. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสทิธขิองผูป้ว่ย    

จ. ใชท้รพัยากรสขุภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และ
สามารถปรบัเปลีย่นการดแูลรกัษาผูป้ว่ยใหเ้ขา้กบับรบิทของการบรกิารสาธารณสขุ
ไดต้ามมาตรฐานวชิาชพี 
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EPA 5: Provide age-appropriate screening and preventive care 

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

preventive care including vaccination as part of the routine health 
maintenance  

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

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

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

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

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

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

Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based 
practice 

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

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

population   
- Evidence-based information on usefulness of health screening 

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

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

วทิยาลยัฯ) 
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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 

 Yr 1 Yr 2 Yr 3 
การดแูลรกัษาผูป่้วย (Patient care)    
ก. มทีกัษะในการซกัประวตั ิตรวจรางกายผูป้่วย ท าหตัถการ และการรวบรวมขอ้มลู    
ข. วนิิจฉยั บ าบดัรกัษาภาวะผดิปกตทิางอายุรศาสตรท์ีพ่บโดยทัว่ไปในประเทศไทยได้    
ค. บนัทกึรายงานผูป้่วยไดอ้ย่างสมบูรณ์และสม ่าเสมอ    
ง. ป้องกนัโรคและสรา้งเสรมิสุขภาพ    
ความรู ้ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสงัคม
รอบด้าน (Medical knowledge and skills) 

   

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตรก์ารแพทย์พืน้ฐานของร่างกายและจติใจ    
ข. มคีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพีและเชีย่วชาญในสาขาอายุรศาสตร์    
การเรียนรูจ้ากการปฏิบติั (Practice-based learning)    
ก. ด าเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได้    
ข. การใชย้าและทรพัยากรอย่างสมเหตุผล    
ค. เรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ไดด้้วยตนเองจากการปฏบิตั ิ    
ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)    
ก. น าเสนอขอ้มลูผูป้่วย และอภปิรายปญัหาอย่างมปีระสทิธภิาพ    
ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศกึษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์    
ค. สื่อสารใหข้อ้มลูแก่ญาตแิละผูป้่วยไดอ้ย่างถกูตอ้งและมปีระสทิธภิาพโดยมเีมตตา เคารพการตดัสนิใจและศกัดิศ์รขีอง

ความเป็นมนุษย์    

ง. มมีนุษยสมัพนัธด์ ีท างานกบัผูร้่วมงานทุกระดบัอย่างมปีระสทิธภิาพ    
จ. เป็นทีป่รกึษาและใหค้ าแนะน าแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร ์    
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    
ก. มคีุณธรรม จรยิธรรม และเจตคตอินัดต่ีอผูป้่วย ญาต ิผูร่้วมงาน เพื่อนร่วมวชิาชพี และชมุชน    
ข. มคีวามสนใจใฝรู่ ้และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รยีนรูต่้อเนื่องตลอดชวีติ (Continuous Professional 

Development)    

ค. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย    
ง. ค านึงถงึผลประโยชน์ส่วนรวม    



หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขาอายุรศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  29 

  

 

 Yr 1 Yr 2 Yr 3 
การปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)    
ก. มคีวามรูเ้กีย่วกบัระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ    
ข. มคีวามรู ้และมสี่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดแูลรกัษาผูป้่วย    
ค. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรื่องความปลอดภยัของผูป้่วย    
ง. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสทิธขิองผูป้่วย    
จ. ใชท้รพัยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรบัเปลีย่นการ

ดแูลรกัษาผูป้่วยใหเ้ขา้กบับรบิทของการบรกิารสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวชิาชพี 
   

 

 

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

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

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

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

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

 

 

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

 Yr 1 Yr 2 Yr 3 

การดแูลรกัษาผูป่้วย (Patient care)    

ก. มทีกัษะในการซกัประวตั ิตรวจรางกายผูป้ว่ย ท าหตัถการ และการรวบรวมขอ้มลู    

ข. วนิิจฉยั บ าบดัรกัษาภาวะผดิปกตทิางอายุรศาสตรท์ีพ่บโดยทัว่ไปในประเทศไทยได ้    

ค. บนัทกึรายงานผูป้ว่ยไดอ้ยา่งสมบรูณ์และสม ่าเสมอ    

ง. ป้องกนัโรคและสรา้งเสรมิสขุภาพ    

ความรู ้ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสงัคม
รอบด้าน (Medical knowledge and skills) 

   

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานของร่างกายและจติใจ    

ข. มคีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพีและเชีย่วชาญในสาขาอายุรศาสตร ์    

การเรียนรูจ้ากการปฏิบติั (Practice-based learning)    
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 Yr 1 Yr 2 Yr 3 

ก. มคีวามคดิสรา้งสรรคต์ามหลกัวทิยาศาสตรใ์นการสรา้งความรูใ้หม่ และพฒันาระบบ
บรกิารสขุภาพ 

   

ข. ด าเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุได ้    

ค. การใชย้าอย่างสมเหตุผล    

ง. เรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏบิตั ิ    

ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)    

ก. น าเสนอขอ้มลูผูป้ว่ย และอภปิรายปญัหาอย่างมปีระสทิธภิาพ    

ข. ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะใหแ้กแ่พทย ์นกัศกึษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์    

ค. สือ่สารใหข้อ้มลูแก่ญาตแิละผูป้ว่ยไดอ้ย่างถูกตอ้งและมปีระสทิธภิาพโดยมเีมตตา 
เคารพการตดัสนิใจและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์

   

ง. มมีนุษยสมัพนัธด์ ีท างานกบัผูร้ว่มงานทุกระดบัอย่างมปีระสทิธภิาพ    

จ. เป็นทีป่รกึษาและใหค้ าแนะน าแก่แพทยแ์ละบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุ
ศาสตร ์

   

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    

ก. มคุีณธรรม จรยิธรรม และเจตคตอินัดต่ีอผูป้ว่ย ญาต ิผูร่้วมงาน เพื่อนร่วมวชิาชพี 
และชุมชน 

   

ข. มคีวามสนใจใฝรู่ ้และสามารถพฒันาไปสูค่วามเป็นผูเ้รยีนรูต่้อเน่ืองตลอดชวีติ 
(Continuous Professional Development) 

   

ค. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย    

ง. ค านึงถงึผลประโยชน์สว่นรวม    

การปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)    

ก. มคีวามรูเ้กีย่วกบัระบบสขุภาพและระบบยาของประเทศ    

ข. มคีวามรู ้และมสีว่นร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดแูลรกัษาผูป้ว่ย    

ค. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรื่องความปลอดภยัของผูป้ว่ย    

ง. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสทิธขิองผูป้ว่ย    

จ. ใชท้รพัยากรสขุภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และ
สามารถปรบัเปลีย่นการดแูลรกัษาผูป้ว่ยใหเ้ขา้กบับรบิทของการบรกิารสาธารณสขุ
ไดต้ามมาตรฐานวชิาชพี 

   

 



หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขาอายุรศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  32 

  

 

 

EPA 7: Providing palliative care 

Title of the EPA (7.1) Breaking bad news to patients with incurable diseases 
Specifications 1. Conveying a conversation to inform a diagnosis of the incurable 

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

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

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

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

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

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

receiving bad news 
Attitudes 

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

Experience 
- Demonstrate experience coping with breaking bad news to patients 

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

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

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

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

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

- Unsupervised at the end of third year – level 4 (3 cases in different 
scenario) 
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Title of the EPA (7.2) Advanced care planning to patients with end-of-life incurable diseases 
Specifications 1. Initiating a conversation to the patients with end-of-life incurable 

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

2. Explaining the possible choices with unbiased view and without rush 
3. Active listening to the patients’ opinions and desires 
4. Respect the patients’ decisions 

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

communication skills/ Professionalism 
Required experience, 
knowledge, skills, 
attitudes 

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

Skills 
- Basic communication skills 
- Advocacy counseling skill 

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

Experience 
- Demonstrate experience coping with advanced care planning to 

patients with end-of-life incurable diseases in 5 different 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 ิตรวจร่างกายผูป้่วย ท าหตัถการ และการรวบรวมขอ้มลู    
ข. วนิิจฉยั บ าบดัรกัษาภาวะผดิปกตทิางอายุรศาสตรท์ีพ่บโดยทัว่ไปในประเทศไทยได้    
ค. บนัทกึรายงานผูป้่วยไดอ้ย่างสมบูรณ์และสม ่าเสมอ    
ง. ป้องกนัโรคและสรา้งเสรมิสุขภาพ    
ความรู ้ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสงัคม
รอบด้าน (Medical knowledge and skills) 

   

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตรก์ารแพทย์พืน้ฐานของร่างกายและจติใจ    
ข. มคีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพีและเชีย่วชาญในสาขาอายุรศาสตร์    
การเรียนรูจ้ากการปฏิบติั (Practice-based learning)    
ก. ด าเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได้    
ข. การใชย้าและทรพัยากรอย่างสมเหตุผล    
ค. เรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ไดด้้วยตนเองจากการปฏบิตั ิ    
ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)    
ก. น าเสนอขอ้มลูผูป้่วย และอภปิรายปญัหาอย่างมปีระสทิธภิาพ    
ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศกึษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์    
ค. สื่อสารใหข้อ้มลูแก่ญาตแิละผูป้่วยไดอ้ย่างถกูตอ้งและมปีระสทิธภิาพโดยมเีมตตา เคารพการตดัสนิใจและศกัดิศ์รขีอง

ความเป็นมนุษย์    

ง. มมีนุษยสมัพนัธด์ ีท างานกบัผูร้่วมงานทุกระดบัอย่างมปีระสทิธภิาพ    
จ. เป็นทีป่รกึษาและใหค้ าแนะน าแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร ์    
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    
ก. มคีุณธรรม จรยิธรรม และเจตคตอินัดต่ีอผูป้่วย ญาต ิผูร่้วมงาน เพื่อนร่วมวชิาชพี และชมุชน    
ข. มคีวามสนใจใฝรู่ ้และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รยีนรูต่้อเน่ืองตลอดชวีติ (Continuous Professional 

Development) 
   

ค. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย    
ง. ค านึงถงึผลประโยชน์ส่วนรวม    
การปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)    
ก. มคีวามรูเ้กีย่วกบัระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ    
ข. มคีวามรู ้และมสี่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดแูลรกัษาผูป้่วย    
ค. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรื่องความปลอดภยัของผูป้่วย    
ง. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสทิธขิองผูป้่วย    
จ. ใชท้รพัยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรบัเปลีย่นการ

ดแูลรกัษาผูป้่วยใหเ้ขา้กบับรบิทของการบรกิารสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวชิาชพี 
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EPA 8: Demonstrating lifelong personal learning activities 

Title of the EPA Demonstrating lifelong personal learning activities 

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

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

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

Context Personal learning activities on e-port folio 

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

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

Knowledge: understanding the concept of continue professional 
development (CPD) and the four domains of professionalism, namely, 
medical knowledge, patient safety, communication and maintaining trust 

Skills: reflective learning, critical thinking, clinical reasoning, basic ICT 
skills 

Attitude and behavior: commitment to life-long learning and self-
improvement.  

Experience: 

- Demonstrate submitting supporting information and PDP on the RCPT 
revalidation e-port folio  

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

- Facilitator’s opinion 

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

Unsupervised at the end of each year – level 4 (50 credits per year and 
1 proposed PDP, as defined by the RCPT revalidation).  

 

Milestone EPA 8: Demonstrating lifelong personal learning activities 
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 Yr 1 Yr 2 Yr 3 

การดแูลรกัษาผูป่้วย (Patient care)    

ก. มทีกัษะในการซกัประวตั ิตรวจรางกายผูป้ว่ย ท าหตัถการ และการรวบรวมขอ้มลู    

ข. วนิิจฉยั บ าบดัรกัษาภาวะผดิปกตทิางอายุรศาสตรท์ีพ่บโดยทัว่ไปในประเทศไทยได ้    

ค. บนัทกึรายงานผูป้ว่ยไดอ้ยา่งสมบรูณ์และสม ่าเสมอ    

ง. ป้องกนัโรคและสรา้งเสรมิสขุภาพ    

ความรู ้ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสงัคม
รอบด้าน (Medical knowledge and skills) 

   

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานของร่างกายและจติใจ    

ข. มคีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพีและเชีย่วชาญในสาขาอายุรศาสตร ์    

การเรียนรูจ้ากการปฏิบติั (Practice-based learning)    

ก. มคีวามคดิสรา้งสรรคต์ามหลกัวทิยาศาสตรใ์นการสรา้งความรูใ้หม่ และพฒันาระบบ
บรกิารสขุภาพ 

   

ข. ด าเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุได ้    

ค. การใชย้าอย่างสมเหตุผล    

ง. เรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏบิตั ิ    

ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)    

ก. น าเสนอขอ้มลูผูป้ว่ย และอภปิรายปญัหาอย่างมปีระสทิธภิาพ    

ข. ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะใหแ้กแ่พทย ์นกัศกึษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์    

ค. สือ่สารใหข้อ้มลูแก่ญาตแิละผูป้ว่ยไดอ้ย่างถูกตอ้งและมปีระสทิธภิาพโดยมเีมตตา 
เคารพการตดัสนิใจและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์

   

ง. มมีนุษยสมัพนัธด์ ีท างานกบัผูร้ว่มงานทุกระดบัอย่างมปีระสทิธภิาพ    

จ. เป็นทีป่รกึษาและใหค้ าแนะน าแก่แพทยแ์ละบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุ
ศาสตร ์

   

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    

ก. มคุีณธรรม จรยิธรรม และเจตคตอินัดต่ีอผูป้ว่ย ญาต ิผูร่้วมงาน เพื่อนร่วมวชิาชพี 
และชุมชน 

   

ข. มคีวามสนใจใฝรู่ ้และสามารถพฒันาไปสูค่วามเป็นผูเ้รยีนรูต่้อเน่ืองตลอดชวีติ 
(Continuous Professional Development) 
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 Yr 1 Yr 2 Yr 3 

ค. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย    

ง. ค านึงถงึผลประโยชน์สว่นรวม    

การปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)    

ก. มคีวามรูเ้กีย่วกบัระบบสขุภาพและระบบยาของประเทศ    

ข. มคีวามรู ้และมสีว่นร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดแูลรกัษาผูป้ว่ย    

ค. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรื่องความปลอดภยัของผูป้ว่ย    

ง. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสทิธขิองผูป้ว่ย    

จ. ใชท้รพัยากรสขุภาพอย่างเหมาะสม (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 / 
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  
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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 ิตรวจรางกายผูป้่วย ท าหตัถการ และการรวบรวมขอ้มลู    
ข. วนิิจฉยั บ าบดัรกัษาภาวะผดิปกตทิางอายุรศาสตรท์ีพ่บโดยทัว่ไปในประเทศไทยได้    
ค. บนัทกึรายงานผูป้่วยไดอ้ย่างสมบูรณ์และสม ่าเสมอ    
ง. ป้องกนัโรคและสรา้งเสรมิสุขภาพ    
ความรู ้ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสงัคม
รอบด้าน (Medical knowledge and skills)    

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตรก์ารแพทย์พืน้ฐานของร่างกายและจติใจ    
ข. มคีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพีและเชีย่วชาญในสาขาอายุรศาสตร์    
การเรียนรูจ้ากการปฏิบติั (Practice-based learning)    
ก. ด าเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได้    
ข. การใชย้าและทรพัยากรอย่างสมเหตุผล    
ค. เรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ไดด้้วยตนเองจากการปฏบิตั ิ    
ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)    
ก. น าเสนอขอ้มลูผูป้่วย และอภปิรายปญัหาอย่างมปีระสทิธภิาพ    
ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศกึษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์    
ค. สื่อสารใหข้อ้มลูแก่ญาตแิละผูป้่วยไดอ้ย่างถกูตอ้งและมปีระสทิธภิาพโดยมเีมตตา เคารพการตดัสนิใจและศกัดิศ์รขีอง

ความเป็นมนุษย์    

ง. มมีนุษยสมัพนัธด์ ีท างานกบัผูร้่วมงานทุกระดบัอย่างมปีระสทิธภิาพ    
จ. เป็นทีป่รกึษาและใหค้ าแนะน าแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์    
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    
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 Yr 1 Yr 2 Yr 3 
ก. มคีุณธรรม จรยิธรรม และเจตคตอินัดต่ีอผูป้่วย ญาต ิผูร่้วมงาน เพื่อนร่วมวชิาชพี และชมุชน    
ข. มคีวามสนใจใฝรู่ ้และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รยีนรูต่้อเน่ืองตลอดชวีติ (Continuous Professional 

Development) 
   

ค. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย    
ง. ค านึงถงึผลประโยชน์ส่วนรวม    
การปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)    
ก. มคีวามรูเ้กีย่วกบัระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ    
ข. มคีวามรู ้และมสี่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดแูลรกัษาผูป้่วย    
ค. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรื่องความปลอดภยัของผูป้่วย    
ง. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสทิธขิองผูป้่วย    
จ. ใชท้รพัยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรบัเปลีย่นการ

ดแูลรกัษาผูป้่วยใหเ้ขา้กบับรบิทของการบรกิารสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวชิาชพี 
   

 

 

EPA 10: Working with interprofessional health care teams 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

communication skills/ Professionalism/System-based learning  
Required experience, 
knowledge, skills, 

Knowledge: Principles of team dynamics and interpersonal 
communication  
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attitude, and behavior 
for entrustment 

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 ิตรวจรางกายผูป้่วย ท าหตัถการ และการรวบรวมขอ้มูล    
ข. วนิิจฉยั บ าบดัรกัษาภาวะผดิปกตทิางอายุรศาสตรท์ีพ่บพบโดยทัว่ไปในประเทศไทยได้    
ค. บนัทกึรายงานผูป้่วยไดอ้ย่างสมบูรณ์และสม ่าเสมอ    
ง. ป้องกนัโรคและสรา้งเสรมิสุขภาพ    
ความรู ้ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสงัคม
รอบด้าน (Medical knowledge and skills) 

   

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตรก์ารแพทย์พืน้ฐานของร่างกายและจติใจ    
ข. มคีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพีและเชีย่วชาญในสาขาอายุรศาสตร์    
การเรียนรูจ้ากการปฏิบติั (Practice-based learning)    
ก. ด าเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได้    
ข. การใชย้าและทรพัยากรอย่างสมเหตุผล    
ค. เรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ไดด้้วยตนเองจากการปฏบิตั ิ    
ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)    
ก. น าเสนอขอ้มลูผูป้่วย และอภปิรายปญัหาอย่างมปีระสทิธภิาพ    
ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศกึษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์    
ค. สื่อสารใหข้อ้มลูแก่ญาตแิละผูป้่วยไดอ้ย่างถกูตอ้งและมปีระสทิธภิาพโดยมเีมตตา เคารพการตดัสนิใจและศกัดิศ์รขีอง

ความเป็นมนุษย์    

ง. มมีนุษยสมัพนัธด์ ีท างานกบัผูร้่วมงานทุกระดบัอย่างมปีระสทิธภิาพ    
จ. เป็นทีป่รกึษาและใหค้ าแนะน าแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายุรศาสตร์ ์    
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    
ก. มคีุณธรรม จรยิธรรม และเจตคตอินัดต่ีอผูป้่วย ญาต ิผูร่้วมงาน เพื่อนร่วมวชิาชพี และชมุชน    
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 Yr 1 Yr 2 Yr 3 
ข. มคีวามสนใจใฝรู่ ้และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รยีนรูต่้อเน่ืองตลอดชวีติ (Continuous Professional 

Development) 
   

ค. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย    
ง. ค านึงถงึผลประโยชน์ส่วนรวม    
การปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)    
ก. มคีวามรูเ้กีย่วกบัระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ    
ข. มคีวามรู ้และมสี่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดแูลรกัษาผูป้่วย    
ค. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรื่องความปลอดภยัของผูป้่วย    
ง. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสทิธขิองผูป้่วย    
จ. ใชท้รพัยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรบัเปลีย่นการ

ดแูลรกัษาผูป้่วยใหเ้ขา้กบับรบิทของการบรกิารสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวชิาชพี    

 

2. EPA-competencies matrix 

 EPA 

1 

EPA 

2 

EPA 

3 

EPA 

4 

EPA 

5 

EPA 

6 

EPA 

7 

EPA 

8 

EPA 

9 

EPA 

10 

Patient care • • • • • • •  •  

Medical knowledge and skills • • • • • • • • •  

Practice-based learning • • • • • •   • • 

Interpersonal and 
communication skills 

• • • • • • •  • • 

Professionalism • • • • • • • • • • 

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

 

3. ผลของ EPA 

3.1 การวดัและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม 
ใชว้ดัและประเมนิผลมติ ิin-training evaluation ดงัต่อไปนี้ 

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 เกณฑป์ระเมินการเลื่อนชัน้ปี * 
3.2.1  เมื่อผ่านการฝึกอบรม 12 เดอืน 

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

* แพทยป์ระจ าบา้นสามารถท า EPA ใหไ้ดส้งูกว่าเกณฑข์ัน้ต ่าทีต่ัง้ไวส้ าหรบัแต่ละระดบัของชัน้ปี ทัง้จ านวนและ 
level และ เมื่อสิน้สดุการฝึกอบรม 36 เดอืน แพทยป์ระจ าบา้นทกุคนตอ้งแสดงใหเ้หน็ว่าสามารถท า EPA ไดด้ว้ย
ตนเองดงันี้: 

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

 

ตารางท่ี 1  โรค/ภาวะทีส่ าคญัซึง่อายุรแพทยต์อ้งใหก้ารดแูลรกัษาไดด้ว้ยตนเอง* (ประเมนิโดย EPA) 
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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    / /   

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 & 
/ / / / 
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โรคหรอืภาวะ 

Setting 

OPD IPD 
Emerg

ency 

Critical 

care 

fibrillation, atrial tachycardia, 

A-V block) 

Asthma / / / / 

Autoimmune hemolytic 

anemia 
/ /      

Basic nutrition support / /   / 

Bell palsy / / /   

Bleeding related to 

anticoagulant and 

antithrombotic therapy 

    /   

Cancer pain management / / /  

Cardiomyopathy /  /     

Chemotherapy induced 

emesis 
/ /     

Chronic congestive heart 

failure  
/       

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, 
/  /     
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โรคหรอืภาวะ 

Setting 

OPD IPD 
Emerg

ency 

Critical 

care 

tetralogy of fallot 

Eisenmenger’s complex) 

Crystal-induced arthritis / /      

Delirium   / /   

Dementia / Alzheimer’s 

diseases  
/ /     

Dengue infections / / /  / 

Dermatomyositis / Polymyosis / /     

Diabetes 

mellitus/DKA/hyperosmolar 

hyperglycemic state 

/ / / / 

Diabetic nephropathy /       

Disseminated intravascular 

coagulation 
   / /  / 

Drug allergy / / / / 

Drug induced nephropathy  / /     

Dyspepsia / functional 

dyspepsia 
/       

Eczema /       

Endocarditis / / /  /  

Epilepsy / / / / 

Essential hypertension /       

Essential tremor /    
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โรคหรอืภาวะ 

Setting 

OPD IPD 
Emerg

ency 

Critical 

care 

Falls in the elderly / / /   

Fatty liver /       

Febrile neutropenia / / /   

Fibromyalgia / Myofascial pain 

syndrome 
/        

Gall stones and its 

complications 
    /   

Gastroesophageal reflux 

diseases 
/       

Gastrointestinal hemorrhage 

(Upper and lower) 
  / / / 

Glomerular diseases 

(Nephrotic syndrome, 

Nephritic syndrome) 

/ /     

Glucose-6-phosphate 

dehydrogenase (G6PD) 

deficiency anemias 

/ /     

Hepatitis acute/chronic / /     

Herpes infection /       

HIV infections /  /      

Hypercalcemia / / / / 

Hyperkalemia / / / / 

Hyperlipidemia / /     

Hypernatremia   / / / 
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โรคหรอืภาวะ 

Setting 

OPD IPD 
Emerg

ency 

Critical 

care 

Hypertensive crisis   / /   

Hypocalcemia / / / / 

Hypoglycemia / / / / 

Hypokalemia  / / / / 

Hyponatremia    / / / 

Immune thrombocytopenia /  / /   

Impetigo cellulitis /       

Inflammatory 

polyneuropathies 
/ / /   

Insect bites /       

Irritable bowel syndrome /       

Leptospirosis  /   /   

Liver abscess   /     

Maculopapular drug rash, 

DRESS, SJS/TEN 
/ / /   

Melioidosis          

Meningitis / encephalitis / 

brain abscess 
/       

Metabolic acidosis   / / / 

Metabolic alkalosis / /   / 

Metabolic syndrome /       

Migraine /       
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โรคหรอืภาวะ 

Setting 

OPD IPD 
Emerg

ency 

Critical 

care 

Mixed connective tissue 

disease 
/ /     

Myasthenia Gravis / / / / 

Nutrition in chronic kidney 

diseases 
/ /     

Nutrition in liver cirrhosis / /     

Nutrition in metabolic 

syndrome 
/ /     

Nutritional anemias /       

Obesity /       

Obstructive uropathy  / /     

Osteoarthritis  /       

Osteoporosis /       

Parkinson's disease /       

Peptic ulcer /       

Pericarditis / /     

Perioperative care for hip 

fracture 
  / /   

Peripheral vascular disease /       

Pleural effusions / / / / 

Pneumonia, lung abscess, 

bronchiectasis 
/ / /   

Pneumothorax / /     
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โรคหรอืภาวะ 

Setting 

OPD IPD 
Emerg

ency 

Critical 

care 

Principle of pre-operative 

evaluation  
/ /     

Protein-energy malnutrition   /   / 

Pulmonary hypertension /       

Pulmonary thromboembolism / / / / 

Pyogenic arthritis  / / / / 

Reactive arthritis / /     

Rheumatic valvular diseases /       

Rheumatoid arthritis  / / /   

Rickettsial infections / / /   

Sepsis / / /   

Simple hypothyroidism / 

myxedema 
/ / / / 

Simple thyrotoxicosis / 

thyrotoxicosis crisis 
/ / / / 

Spinal cord compression / / /   

Stroke   / / / 

Subdural / subarachnoid 

hemorrhage 
/ / / / 

Superficial mycoses /       

SVC syndrome / /     

Systemic lupus erythematosus /       

Tension headache /       
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โรคหรอืภาวะ 

Setting 

OPD IPD 
Emerg

ency 

Critical 

care 

Thalassemia  /       

Toxic venoms         

Transient cerebral ischemic 

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/หลกัสูตร 

ความรูพ้ืน้ฐานของอายุรศาสตร ์และระบบท่ีเก่ียวขอ้ง 

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 เช่น review article, original 

article 
- สามารถใชห้รอืแปลขอ้มลูทางสถติไิดถู้กตอ้ง เช่น p-value, number needed to treat, relative risk, 

odds ratio, 95% confidence interval เป็นตน้ 
- ใชข้อ้มลูเพื่อสนบัสนุนการวนิิจฉยั เช่น sensitivity, specificity ไดอ้ย่างเหมาะสม 
- potential bias ของการวดัค่าหรอืแปลค่า sensitivity และ specificity 
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เภสชัวทิยาคลนิิก 
- ความรูท้างดา้น pharmacokinetics และ pharmacodynamics ของยา และน ามาประยุกตก์บัการ

ตดิตามระดบัยาและการปรบัยา 
- หลกัการใชย้า ไดแ้ก่ จุดประสงค ์ทางเลอืก การประเมนิผล 
- ประเมนิผลขา้งเคยีงจากการใชย้า การแพย้า 
- drug interaction 
- ประเมนิความแตกต่างของ metabolism ของยาในผูป้ว่ยแต่ละประเภท 
- ปรบัเปลีย่นขนาดยาตามภาวะเสีย่งต่างๆ เช่น โรคตบั โรคไต  สงูอายุ ตัง้ครรภ ์และใหน้มบตุร 

โรคหรอืภาวะทางอายุรศาสตรท่ี์ส าคญั 

โรคทีส่ าคญัทางอายรุศาสตร ์ทีอ่ายุรแพทยต์อ้งวนิจิฉยัและรกัษาไดไ้ม่วา่โรคจะอยูใ่นระดบัใดกต็าม โดยแบ่งตามวธิจีดัการ
เรยีนรูด้งันี้ 

ระดบั 1 โรคหรอืภาวะทีพ่บบ่อย และมคีวามส าคญัซึง่แพทยป์ระจ าบา้นสามารถเรยีนรูไ้ดจ้ากผูป้ว่ยโดยตรง 

ระดบั 2 โรคหรอืภาวะทีพ่บน้อยกว่าระดบั 1 และมคีวามส าคญัซึง่แพทยป์ระจ าบา้นสามารถ  เรยีนรูจ้ากผูป้ว่ยแต่ไมไ่ด้
ดแูลผูป้ว่ยโดยตรง เช่น การร่วมดแูลในหอผูป้ว่ย( ward round)ดว้ยกนั เป็นตน้  

ระดบั 3 โรคทีพ่บน้อยแต่มคีวามส าคญั ซึง่แพทยป์ระจ าบา้นสามารถเรยีนรูโ้ดยการศกึษาดว้ยตนเอง หรอืฟงั
บรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัใหม้กีารเรยีนรูโ้รคในกลุ่มนี้อย่างพอเพยีง  

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 
zoonotic 
bacterial 
diseases 

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

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  
(A90.-, A91.-) 

  

11. Viral 
infections 
characterized 
by skin and 
mucous 

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

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

 - Herpes viral 
encephalitis (B00.4) 

- Chickenpox (B01.-) 
- Measles (B05.-) 
- Rubella (B06.-) 
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membrane 
lesion 

 - 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.-
) 

- Chromoblastomycosi
s and Phaeomycotic 
abscess (B43.-) 

- Mucormycosis 
(B46.-) 

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

16. Protozoal 
disease 

  - Malaria (B50.- ถงึ 
B54.-) 
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- 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 
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 tongue (C01.-, 
C02.-) 

- Malignant neoplasm 
of esophagus 
(C15.-) 

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

- Kaposi’s sarcoma 
(C46.-) 

- Malignant neoplasm 
of testis (C62.-) 
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- Malignant neoplasm 
of cervix, uterus and 
ovary (C53.- ถงึ 
C56.-) 

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

- Malignant neoplasm 
of thyroid gland 
(C73.-) 

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

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

- Secondary malignant 
neoplasm of lung 
(78.0) 

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

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

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

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

- Secondary 
malignant 
neoplasm of pleura 
(C78.2) 

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

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

- Secondary 
malignant neoplasm 
of mediastinum 
(C78.1) 

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

 

21. Malignant 
neoplasm of 
lymphoid, 
hematopoietic 
and related 
tissue 

- Hodgkin’s lymphoma 
(C81.-) 

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

- Multiple myeloma 
(C90.-) 

- Acute lymphoid 
leukemia (C91.-) 

- Chronic lymphocytic 
leukemia (C91.1) 

- Acute myeloid 
leukemia (C92.-) 

- Chronic myeloid 
leukemia (C92.1) 

 - Monocytic leukemia 
(C93.-) 

- Other leukemia of 
specified type (C94.-
) 

- Leukemia of 
unspecified cell type 
(C95.-) 

- Other malignant 
neoplasm of 
lymphoid 
hematopoietic and 
related tissue (C96.-
) 
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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 
coagulation (D65.-) 

 

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

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

- Acquired 
coagulation factor 
deficiency (D68.4) 

 

25. Thrombop
hilia 

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

- Idiopathic 
thrombocytopenia 
(D69.3) 

- Secondary 
thrombocytopenia 
(D69.5) 

 
 

 

27. Allergic 
purpura 

  - Henoch-Schonlein 
purpura (D69.0) 

- Qualitative platelet 
defects (D69.1) 

28. White 
blood cell  
abnormality 

- Agranulocytosis 
(D70.-) 

 - Hyperleukocytosis 
syndrome (D72.8) 

29. Disease of  
spleen 

 - Hypersplenism 
(D73.1) 

- Abscess of spleen 
(D73.3) 

- Hyposplenism 
(D73.0) 

30. Other 
disease of 
blood forming 
organs 

  - Methemoglobinemia   
(D74.-) 

- Familial 
erythrocytosis 
(D75.0) 

- Secondary 
polycythemia 
(D75.1) 

- Histiocytosis 
syndrome (D76.-) 

31. 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) 
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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 
(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) 
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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 
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.-) 
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- 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.-) 

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.-) 
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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) 

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.-) 
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72. Neurotic, 
stress-related 
and 
somatoform 
disorders 

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

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

- Dissociative 
(conversion) 
disorders (F44.-) 

- Somatoform 
disorders (F45.-) 

73. Behavioral 
syndromes 
associated 
with 
physiological 
disturbances 
and physical 
factors 

  - Eating disorder 
(F50.-) 

- Nonorganic sleep 
disorders (F51.-) 

- Mental retardation 
(F70.- 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 

- Other degenerative 
diseases in basal 
ganglia (G23.-) 
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movement 
disorders  (G25.-) 

77. Other 
degenerative 
diseases of 
the nervous 
system 

- Alzheimer’s disease 
(G30.-) 

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

78. Demyelina
ting diseases 
of the central 
nervous 
system 

- Multiple sclerosis 
(G35.-) 

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

- Other acute 
disseminated 
demyelination 
(G36.-) 

79. Episodic 
and 
paroxysmal 
disorders 

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

- Transient cerebral 
ischemic attacks 
(G45.-) 

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

- Sleep apnea (G47.3) 

- Status epilepticus 
(G41.-) 

 

80. Nerve, 
nerve root and 
plexus 
disorders 

- Facial nerve 
disorders (G51.-) 

- Disorders of 
trigeminal nerve 
(G50.-) 

- Mononeuropathies 
of upper limb(G56.-
) 

- Other 
mononeuropathies 
(G58.-) 

- Disorder of other 
cranial nerves 
(G52.-) 

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

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

- Mononeuropathies 
of lower limb (G57.-
) 

- Mononeuropathies 
in diseases classified 
elsewhere (G59.-) 

81. Polyneuro
pathies 

- Other 
polyneuropathies 
(G62.-) 

- Inflammatory 
polyneuropathies 
(G61.-) 

- Polyneuropathies in 
diseases classified 
elsewhere (G63.-) 

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

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

 - Primary disorders of 
muscles (G71.-) 

- Other myopathies 
(G72.-) 

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

83. Cerebral 
palsy and 
other paralytic 
syndromes 

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

- Cerebral palsy 
(G80.-) 

- Other paralytic 
syndrome (G83.-) 

84. Other 
disorders of 
nervous  
system 

 - Hydrocephalus 
(G91.-) 

- Disorders of 
autonomic nervous 
system (G90.-) 

- Toxic 
encephalopathies 
(G92.-) 

- Anoxic brain 
damage (G93.1) 

- Benign intracranial 
hypertension 
(G93.2) 

- Compression of 
brain (C93.5) 

- Cerebral oedema 
(G96.6) 

- Syringomyelia and 
syringobulbia 
(C95.0) 

- Vascular 
myelopathies 
(G95.1) 

- Cord compression 
(G95.2) 

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

- Cerebrospinal fluid 
leak (C96.0) 

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

- Other disorders of 
nervous system in 
diseases classified 
elsewhere  (G99.-)* 
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85. Disorders 
eye and 
adnexa  

- Diabetic retinopathy 
(H36.0) 

 - Acute inflammation 
of orbit (H05.0) 

- Dysthyroid 
exophthalmos 
(H06.2)* 

- Conjunctival 
hemorrhage (H11.3) 

- Exposure 
keratoconjunctivitis(
H16.-) 

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

- Retinal artery 
occlusion (H34.-) 

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

- Purulent 
endophthalmitis 
(H44.5)  

- Optic neuritis (H46.-
) 

86. Diseases 
of ear 

- Benign paroxysmal 
vertigo (H81.1) 

 
 
 
 
 

- Malignant otitis 
externa (H60.2) 

- Otitis media (H66.-) 
- Meniere’s disease 
(H81.0) 

- Vestibular neuronitis 
(H81.2) 

- Vertigo of central 
origin (H81.4) 

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

87.  Acute 
rheumatic 
fever 

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

88. Chronic 
rheumatic 
heart disease 

- Mitral stenosis 
(I05.0) 

- Rheumatic mitral 
insufficiency (I05.1) 

- Mitral stenosis with 
insufficiency (I05.2) 

- Rheumatic tricuspid 
insufficiency (I07.1) 

 - Rheumatic aortic 
stenosis (I06.0) 

- Rheumatic aortic 
insufficiency (I06.1) 

- Rheumatic aortic 
stenosis with 
insufficiency (I06.2) 
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89. Hypertensi
ve diseases 

- Essential 
hypertension (I10.-) 

- Hypertensive heart 
disease (I11.-) 

- Hypertensive renal 
disease (I12.-) 

- Secondary 
hypertension (I15.9) 

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

- Hypertensive heart 
and renal disease 
(I13.-) 

- Renovascular 
hypertension (I15.0) 

90.  Ischemic 
heart 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, 
arterioles 
and 
capillaries 

- Aortic aneurysm and 
dissection (I71.-) 

- Atherosclerosis of 
renal artery (I70.1) 

- Atherosclerosis of 
arteries of 
extremities (I70.2) 

- Atherosclerosis of 
carotid arteries 
(I70.3) 

- Raynaud’s syndrome 
(I73.0) 
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- 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 
Pseudomonas 
(J15.1) 

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

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

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

- Influenza, virus not 
identified (J11.-) 
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- Viral pneumonia 
(J12.-) 

- Pneumonia due to 
Streptococcal 
pneumoniae (J13.-) 

- Pneumonia due to 
Haemophilus 
influenzae (J14.-) 

- Pneumonia due to 
Staphylococcus 
(J15.3) 

- Pneumonia due to 
other Streptococci 
(J15.4) 

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

- Pneumonia due to 
Mycoplasma 
pneumonia (J15.7) 

- Chlamydia 
pneumonia (J16.0) 

108. Other 
acute lower 
respiratory 
infections 

- Acute bronchitis 
(J20.-) 

  

109. Other 
disease of 
upper 
respiratory 
tract 

- Vasomotor and 
allergic rhinitis (J30.-
) 

  

110. Chronic 
lower 
respiratory 
diseases 

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

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

- Asthma (J45.-) 
- Bronchiectasis (J47.-) 

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

- Acute severe 
asthma (J46.-) 

- Chronic bronchitis 
(J41.-) 

- Emphysema (J43.-) 

111. Lung 
diseases due 
to external 
agents 

- Aspiration 
pneumonia (J69.0) 

 - Pneumoconiosis 
(J60.- -J65.-)  

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

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

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) 
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115. Other 
diseases of 
the 
respiration 
system 

- Acute respiratory 
failure (J96.0) 

- Atelectasis (J98.1) - Tracheostomy 
malfunction (J95.0) 

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

- Mendelson’s 
syndrome (J95.4) 

- Postprocedural 
subglottic stenosis 
(J95.5) 

- Chronic respiratory 
failure (J96.1) 

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

- Disorders of 
diaphragm (J98.6) 

- Upper airway 
obstruction (J98.8) 

116. Disorder 
of tooth 

- Dental caries (K02.-)   

117. Diseases 
of 
esophagus, 
stomach and 
duodenum 

- Gastro-oesophageal 
reflux diseases 
(K21.-) 

- Gastric ulcer (K25.-) 
- Duodenal ulcer 
(K26.-) 

- Other acute gastritis 
(K29.1) 

- Dyspepsia (K30.-) 

- Acute hemorrhagic 
gastritis (K29.0) 

 

- Oesophagitis (K20.-) 
- Achalasia (K22.0) 
- Ulcer of esophagus 
(K22.1) 

- Oesophageal 
obstruction (K22.2) 

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

- Hemorrhage of 
oesphagus (K22.8) 

- Alcoholic gastritis 
(K29.2) 

- Chronic gastritis 
(K29.5) 

- Portal hypertensive 
gastropathy (K29.6) 

- Duodenitis (K29.8) 
- Pyloric stenosis 
(K31.1) 

- Obstruction of 
duodenum (K31.5) 

118. Hernia  - Inguinal hernia 
(K40.-) 

- Incisional hernia 
(K43.-) 
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- 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) 

- 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 
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(Cardiac cirrhosis) 
(K76.1) 

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

- Hepatorenal 
syndrome (K76.7) 

123. Disorder 
of 
gallbladder, 
biliary tract 
and pancreas  

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

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

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

- Acute pancreatitis 
(K85.-) 

- Chronic pancreatitis 
(K86.-) 

- Acalculus 
cholecystitis (K81.0) 

- Chronic cholecystitis 
(K81.1) 

- Spasm of sphincter 
of Oddi (K83.4) 

- Stenosis of sphincter 
of Oddi (K83.6) 

124. Other 
diseases of 
the digestive 
system 

- Gastrointestinal 
bleeding (K92.-) 

 - Blind loop syndrome 
(K90.2) 

- Pancreatic 
steatorrhea (K90.3) 

- Malabsorption due 
to intolerance 
(K90.4) 

- Intestinal 
malabsorption, 
unspecified (K90.9) 

- Post surgical 
disorders of 
digestive system 
K91.-) 

125. Infectious 
of the skin 
and 
subcutaneou
s tissue 

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

- Cellulitis (L03.-) 

 - Staphylococcal 
scalded skin 
syndrome (L00.-) 

- Impetigo (L01.-) 
- Acute lymphadenitis 
(L04.-) 

- Pyoderma (L08.0) 
- Erythrasma (L08.1) 

126. Bullous 
disorders 

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

- Dermatitis 
herpetiformis 
(L13.0) 

127. Dermatitis 
and eczema 

- Contact dermatitis 
(L23.-) 

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

 

- Seborrhoeic 
dermatitis (L21.-) 

- Exfoliative dermatitis 
(L26.-) 

- Lichen simplex 
chronicus (L28.0) 

- Prurigo nodularis 
(L28.-) 

- Atopic dermatitis 
(L20.-) 

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

- Pruritus (L29.-) 
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- 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 
erythema 

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

- Nonbullous 
erythema 
multiforme (L51.0) 

- Toxic epidermal 
necrolysis (L51.2) 

- Erythema nodosum 
(L52.-) 

- Toxic erythema 
(L53.0) 

- Erythema annulare 
centrifugum (L53.1) 

- Erythema 
marginatum (L53.2) 

130. Radiation-
related 
disorders of 
the skin and 
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.-) 

- Nail disorders (L60.-
) 

- Androgenic alopecia 
(L64.) 
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- Scarring hair loss 
(L66.-) 

- 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 
polyarthropa
thies (M10.-) 

- Rheumatoid arthritis 
(M05.- ถงึ M06.) 

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

- Pseudogout 
(M11.8) 

- Monoarthritis 
(M13.1) 

- Palindromic 
rheumatism (M12.3) 

 

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) 
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- 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 
disorder with 
radiculopathy 
(M50.1) 

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

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

- Radiculopathy 
(M54.1) 

140. Disorders 
of muscle 

- Myositis, unspecified 
(M60.9) 

- Rhabdomyolysis 
(M62.8) 

- Infective myositis 
(M60.0) 

- Necrotizing fasciitis 
(M72.6) 

141. Other soft 
tissue 
disorders 

- Frozen shoulder 
(M75.0) 

 - Fibromyalgia 
(M79.7) 

- Myofascial pain 
syndrome (M79.8) 

142. Disorders 
of bone 
density and 
structure  

- Osteoporosis without 
fracture (M81.-) 

- Osteomyelitis 
(M86.-) 

- Osteonecrosis 
(M87.-) 

- Osteoporosis with 
pathological fracture 
(M80.-) 

- Adult osteomalacia 
(M83.) 
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- 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 
(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 
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in neoplastic 
diseases (N16.2*) 

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

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

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

145. Renal 
failure 

- Acute renal failure 
(N17.-) 

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

- 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 
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and the puerpurium 
(O99.5) 

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

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

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

158. Congenital 
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) 
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- Thyroglossal duct 
cyst (Q89.21) 

162. Chromoso
mal 
abnormalitie
s 

  - Down’s syndrome 
(Q90.-) 

- Turner’s syndrome 
(Q96.-) 

- Klinefelter’s 
syndrome (Q98.-) 

163. Symptoms 
and signs 
involving 
circulatory 
and 
respiratory 
systems 

- Cough (R05.-) - Bradycardia (R00.1) 
- Hemoptysis (R04.2) 

- 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) 

- Other and 
unspecified 
convulsion (R56.8) 

- Cardiogenic shock 
(R57.0) 

- Localized enlarged 
lymph nodes 
(R59.6) 

- Drug-induced fever 
(R50.2) 

- Systemic 
inflammatory 
response syndrome 
(R65.-) 
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- Septic shock (R57.2) 
- Generalized edema 
(R60.1) 

- Impaired fasting 
glucose (R73.1) 

- Generalized 
enlarged lymph 
nodes (R59.1) 

- Localized edema 
(R60.0) 

- Abnormal weight 
loss (R63.4) 

- Abnormal glucose 
tolerance test 
(R73.0) 

- Hypoalbuminemia 
(R77.0) 

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

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

 - Intracranial space-
occupying lesion 
(R90.0) 

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

170. Effect of 
foreign body 
entering 
through 
natural 
orifice 

  - Foreign body in 
respiratory tract 
(T17.-) 

- Foreign body in 
alimentary tract 
(T18.-) 

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

171. Poisoning 
by drugs, 
medicaments 
and 
biological 
substances 

 - Poisoning by 
anticoagulants 
(T45.5) 

- Poisoning by 
systemic antibiotics, 
antiinfective and 
antiparasitic (T36.- 
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.-) 
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- Poisoning by 
psychotropic drugs 
(T43.-) 

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

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

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

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

172. Toxic 
effects of 
substances 
chiefly 
nonmedicinal 
as to sources 

  - Toxic effect of 
alcohol (T51.-) 

- Toxic effect of 
organic solvents 
(T52.-) 

- Toxic effect of 
metals (T56.-) 

- Toxic effect of 
arsenic (T57.0) 

- Toxic effect of 
carbon monoxide 
(T58.-) 

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

- Toxic effect of 
Pesticide (T60.-) 

- Toxic effect of 
noxious substances 
eaten as food (T61.- 
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 
current (T75.4) 
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- 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, 
umbrella device, 
balloon)(T82.5)(Y71
.2) 
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- Infection and 
inflammation 
reaction due to 
cardiac valve 
prosthesis (T82.6) 
(Y71.2) 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Anaphylactic shock 
due to adverse 
effect of correct 
drug and 
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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 
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, 
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โรคหรอืภาวะ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

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.-) 

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

- Gases and vapours 
(X67.-) 

- Pesticides (X68.-) 
- Hanging 
strangulation and 
suffocation (X70.-) 

- Drowning and 
submersion (X71.-) 
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โรคหรอืภาวะ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

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) 

- 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 
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โรคหรอืภาวะ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

 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 
and health 
care 

- Radiotherapy session 
(Z51.0) 

- Chemotherapy 
session for neoplasm 
(Z51.1) 

- Palliative care 
(Z51.5) 

 - Attention to 
tracheostomy 
(Z43.0) 

- Attention to 
gastrostomy (Z43.1) 

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

- Bone marrow donor 
(Z52.3) 

185. Persons 
encountering 
health 
services in 
other 
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.-) 
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โรคหรอืภาวะ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

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/หรอืแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการเพื่อวินิจฉัย และรกัษาโรคอายุรศาสตร ์

แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งรูข้อ้บ่งชี ้ประโยชน์ และโทษของการท าหตัถการต่างๆ  หตัถการแบ่งเป็น 3 ประเภท 
คอื  

1. manual procedure    

2. การสัง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร   

3. ประเมนิและดแูลรกัษาโรคต่างๆ   

ในการท า manual procedure นัน้ ในบางหตัถการจ าเป็นตอ้งตามดว้ยการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร 

หตัถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น 3 ระดบั ตามทีส่ถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรยีนรู ้ดงันี้ 

1. หตัถกำร ประเภท manual procedure  
กลุ่มท่ี 1 ก.  หตัถการทีแ่พทยป์ระจ าบา้นตอ้งสามารถท าได ้โดยไม่ตอ้งมผีูก้ ากบัดแูล และสามารถสอน

นิสตินกัศกึษาแพทยใ์หท้ าหตัถการดงักล่าวได ้

- 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.  หตัถการทีแ่พทยป์ระจ าบา้นตอ้งท าไดภ้ายใตก้ารก ากบัดแูล จนกระทัง่มคีวามมัน่ใจและ
สามารถสอนนิสตินกัศกึษาแพทยห์รอืแพทยป์ระจ าบา้นใหท้ าหตัถการนัน้ไดด้ว้ย 
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- 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 หตัถการทีแ่พทยป์ระจ าบา้นควรมปีระสบการณ์ไดท้ าดว้ยตนเอง หรอือย่างน้อยช่วยท า 

- 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) 

กลุ่มท่ี 3   หตัถการทีแ่พทยป์ระจ าบา้นมปีระสบการณ์ในการช่วยท า 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) 
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2. กำรตรวจทำงห้องปฏิบติักำร 
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 

Plain KUB 

Skull X-ray 

Ultrasound of the abdomen 

CT brain, abdomen, thorax 

MRI brain 

GI contrast radiography 

Thyroid uptake and scan 

:: โลหิตวิทยำ 

Clotting time 

Complete blood count 

Coombs’ test 

Cold agglutinin 

Glucose-6-phosphate dehydrogenase   
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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 

Urinary metanephrine/nor metanephrine, VMA, catecholamine 

Water deprivation test 

Reproductive hormones 

:: จลุชีววิทยำ 

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 

:: อิมมโูนวิทยำ 

Antinuclear antibody profile 

Antiphospholipid antibody 

Complement level 

Rheumatoid factor 
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Anti CCP 

Serological test for glomerulonephritis 

Serological test for infectious disease 

CD4 

:: ระบบกำรหำยใจ 

Arterial blood gas 

Pulmonary function test 

:: พิษวิทยำ 

Therapeutic drug monitoring  

Toxic substance level 

:: 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  
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Urinary protein/creatinine 

Amylase/lipase enzymes 

Serum cardiac markers 

Serum lactate 

Body fluid analysis 

ระดบัท่ี 3 สามารถส่งตรวจ และน าผลไปประยุกตใ์ช้ได ้

:: รงัสีวินิจฉัย 

Bone densitometry 

Bone scan 

Carotid angiography  

Carotid doppler ultrasound  

IVP 

MRA brain 

MRI spinal cord 

Myelography 

Myocardial Thallium scan 

Pulmonary angiography  

Renal angiography and venography  

Renal scan   

Retrograde pyelogram 

Single photon emission computed tomography( SPECT)  

Transcranial carotid ultrasound 

Ventilation/ Perfusion lung scan 

PET / CT scan 

Voiding cystourethrography 

:: พยำธิวิทยำ 
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Pathology and cytology of tissue biopsy 

:: ทำงเดินอำหำร 

24-hour esophageal pH monitoring  

Esophageal manometry 

:: อิมมโูนวิทยำ 

Autoantibody identification  

Delayed type hypersensitivity 

:: ระบบกำรหำยใจ 

Sleep study 

:: ประสำทวิทยำ 

EEG 

EMG and NCV 

Evoked potential 

:: โลหิตวิทยำ 

Flow cytometry 

HLA typing 

Platelet function test 

Serum erythropoietin 

Urine hemosiderin 

Thrombophilia test 

:: เวชพนัธศุำสตร ์

Chromosome study/ Karyotyping 

DNA/ Gene mutation testing  

:: อืน่ๆ 

Cystoscopy   

Erythrocyte transketolase activity 
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Lipoprotein electrophoresis  

Measurement of resting metabolic rate by indirect calorimetry 

Serum zinc, copper 

Thiamin pyrophosphate effect 

3. กำรประเมินหรอืดแูลรกัษำ   
กลุ่มท่ี 1 การประเมินหรอืดแูลรกัษาผูป่้วยท่ีแพทยป์ระจ าบ้านท าด้วยตนเอง 

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

ถ่ายทอดโรคมากน้อยเพยีงใด 
- Risk management skill เช่น disclosure of medical error 
- การดแูลรกัษาผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัเคมบี าบดั 
- Mechanical ventilator 

กลุ่มท่ี 2 การประเมินและดแูลรกัษาท่ีมีแพทยป์ระจ าบ้านควรมีโอกาสได้ท าด้วยตนเองหรอื
ช่วยท า 

- Hemodialysis 
- Peritoneal dialysis   

กลุ่มท่ี 3 การประเมินและดแูลรกัษาท่ีแพทยป์ระจ าบา้นควรมีประสบการณ์ช่วยท า หรอืเคย
เหน็ 

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

ความรูท้างด้านบูรณาการ 

1. Interpersonal and communication skills 
1) การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างแพทยแ์ละผูป้ว่ย 
2) การดแูลผูป้ว่ยและญาตใินวาระใกลเ้สยีชวีติ 
3) การบอกขา่วรา้ย 
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4) ปจัจยัทีส่ง่เสรมิความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างแพทยแ์ละผูป้ว่ย  
5) สามารถบรหิารจดัการ difficult patient ได ้
6) เขา้ใจพืน้ฐานความเชื่อทางสขุภาพทีต่่างกนั 
7) การสื่อสารกบัผูป้ว่ย ญาต ิและผูร่้วมงาน 
8) การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างแพทยแ์ละผูร้่วมงาน 

2. Professionalism 
1) Patient-centered care 

(1) การยดึถอืประโยชน์ของผูป้ว่ยเป็นหลกั 
(2) การรกัษาความน่าเชื่อ ถอืแก่ผูป้่วย สงัคม 

- การรกัษามาตรฐานการดแูลรกัษาผูป้ว่ยใหด้ทีีส่ดุ 
- การใหเ้กยีรตแิละยอมรบัเพื่อนรว่มวชิาชพี เพื่อนร่วมงาน ผูป้ว่ย และญาต ิ
- ความสามารถปรบัตนเองใหเ้ขา้กบัสภาวะหรอืเหตุการณ์ทีไ่ม่คาดคดิไวก้่อน 

2) พฤตินิสยั 
(1) ความรบัผดิชอบ และความตรงต่อเวลา 
(2) การแต่งกายใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 

 -การยดึถอืประโยชน์ของผูป้ว่ยเป็นหลกั 

 -การรกัษาความน่าเชื่อถอืแก่ผูป้่วย สงัคม 

 -การรกัษามาตรฐานการดแูลรกัษาผูป้ว่ยใหด้ทีีส่ดุ 

-การใหเ้กยีรตแิละยอมรบัเพื่อนร่วมวชิาชพี เพื่อนร่วมงาน ผูป้ว่ย และญาต ิ

 -ความสามารถปรบัตนเองใหเ้ขา้กบัสภาวะหรอืเหตุการณ์ทีไ่ม่คาดคดิไวก้่อน 

 -ความรบัผดิชอบ และความตรงต่อเวลา 

 -การแต่งกายใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 

3) Medical Ethics 
(1) การหลกีเลีย่งการรบัผลประโยชน์สว่นตวั รวมถงึการรบัของจากบรษิทัผลติภณัฑท์าง

การแพทย ์
(2) การนบัถอืใหเ้กยีรตแิละสทิธ ิรวมทัง้ความเหน็ของผูป้ว่ย  ในกรณีผูป้ว่ยไม่เหน็ดว้ยกบัการ

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

4) Continue professional development 
(1) การก าหนดความตอ้งการในการเรยีนรูข้องตนเอง 
(2) การคน้ควา้ความรู ้และประเมนิความน่าเชื่อถอืไดด้ว้ยตนเอง 
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(3) การประยุกตค์วามรูท้ีค่น้ควา้กบัปญัหาของผูป้ว่ยไดอ้ย่างเหมาะสม 
(4) การวเิคราะหแ์ละวจิารณ์บทความทางวชิาการ 
(5) การเขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการอย่างสม ่าเสมอ 
(6) การใช ้ electronic databases และการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการเรยีนรู้ 
(7) การถ่ายทอดความรูแ้ก่แพทย ์บุคลากรทางการแพทย ์นิสติ นกัศกึษา ผูป้ว่ยและญาต ิ

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

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

4. Practice-based learning and improvement 
1) ทกัษะและจรยิธรรมในการวจิยั  
2) การดแูลรกัษาผูป้ว่ยแบบทมีสหวชิาชพี 
3) การสง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร และใชย้าอย่างสมเหตุผล 
4) การบนัทกึเวชระเบยีนครบถว้นถูกตอ้ง 
5) การลงรหสัโรค และรหสัหตัถการ 
6) การลงสาเหตุการตาย 
7) การจดักลุ่มโรคและค่าน ้าหนกัสมัพทัธ ์กลุ่มวนิิจฉยัโรครว่ม Disease -related group (DRG) 
8) การสรา้ง Clinical Practice Guideline (CPG) 
9) การป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล 
10) การเสรมิสรา้งสขุภาพและการป้องกนัโรค 
11) การดแูลผูป้ว่ยทีบ่า้น 
12) เขา้ใจการใชแ้ละแปลผลเครื่องมอืพฒันาคุณภาพ เช่น flow chart, control chart เป็นตน้ 
13) การประเมนิความพอใจของผูป้ว่ย 
14) การมสีว่นร่วมในองคก์ร เช่น ภาควชิา/แผนก/กลุ่มงาน โรงพยาบาล/สถาบนั ราชวทิยาลยั เป็นตน้ 
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ภาคผนวก 3   

การรบัรอง วฒิุบตัร หรอื หนังสืออนุมติั สาขาอายุรศาสตร ์ 

ให้มีคณุวฒิุ “เทียบเท่าปริญญาเอก”  

 

การรบัรองคุณวุฒหิรอืวฒุกิารศกึษา วุฒบิตัร (วว.) หรอืหนงัสอือนุมตั ิ(อว.) สาขาอายรุศาสตร ์ให ้“เทยีบเทา่
ปรญิญาเอก” นัน้ ถอืเป็นสทิธสิว่นบุคคลและของแต่ละสถาบนัทีใ่หก้ารฝึกอบรม  โดยใหเ้ป็นไปตามความสมคัรใจของแต่
ละสถาบนัทีใ่หก้ารฝึกอบรมฯ และความสมคัรใจของแพทยป์ระจ าบา้น หากแพทยป์ระจ าบา้นมคีวามประสงคด์งักล่าว  
จะตอ้งแจง้ใหส้ถาบนัฝึกอบรมทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนว่า จะรบัการฝึกอบรมทีม่โีอกาสไดร้บัทัง้ วว. หรอื อว. และ
การรบัรองคุณวุฒดิงักล่าวให ้“เทยีบเท่าปรญิญาเอก”     

ในกรณีทีส่ถาบนัฝึกอบรมฯ ไม่สามารถจดัการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น เพื่อใหม้กีารรบัรองคุณวุฒ ิ วว. หรอื 
อว. “เทยีบเท่าปรญิญาเอก” ได ้  สถาบนันัน้มสีทิธิท์ีจ่ะไม่จดัการฝึกอบรมแบบทีม่กีารรบัรองคุณวุฒ ิให ้“เทยีบเท่าปรญิญา
เอก” ได ้   สถาบนันัน้สามารถแจง้ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นทราบตัง้แต่วนัเริม่เปิดรบัสมคัรการคดัเลอืกเขา้เป็นแพทยป์ระจ า
บา้นไปจนถงึวนัทีเ่ริม่เปิดการฝึกอบรม   ในกรณีทีส่ถาบนัฝึกอบรมใดตอ้งการใหม้กีารรบัรอง วว. หรอื อว. ใหม้คีุณวุฒ ิ
ดงักล่าว แต่มทีรพัยากรจ ากดั  สถาบนันัน้สามารถตดิต่อขอความร่วมมอืจากอาจารยแ์ละทรพัยากรจากสถาบนัอื่นมาช่วย
ได ้

การทีแ่พทยป์ระจ าบา้นสอบผ่านและมสีทิธิไ์ดร้บั วุฒบิตัร หรอื หนงัสอือนุมตั ิ สาขาอายุรศาสตรแ์ลว้  หากมี
ความประสงคจ์ะใหร้าชวทิยาลยัอายุรแพทยฯ์ ด าเนินการออกเอกสารเพื่อรบัรองว่า วุฒบิตัร หรอื หนงัสอือนุมตั ิ สาขา
อายุรศาสตร ์ มคีุณวุฒ ิ “เทยีบเท่าปรญิญาเอก” นัน้ จะตอ้งท าใหผ้ลงานวจิยัหรอืสว่นหนึ่งของผลงานวจิยัทีส่ง่มาใหร้าช
วทิยาลยัฯ ประกอบการเขา้สอบ วว. หรอื อว. ในครัง้นัน้  มลีกัษณะดงันี้    

1. ผลงานวจิยัหรอืสว่นหนึ่งของผลงานวจิยัตอ้งไดร้บัการตพีมิพห์รอือย่างน้อยไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพ์
ในวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาตทิีม่คีุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา เรื่อง 
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการ ส าหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 

2. กรณีงานวจิยัวารสาร ในสาขาอายุรศาสตร ์ ควรเป็นงานวจิยัแบบ systematic review และ meta-
analysis โดยใหเ้พิม่วงเลบ็ดว้ยภาษาองักฤษว่าเป็น systematic review และ meta-analysis เพื่อใหเ้กดิ
ความชดัเจน 

3. ใหใ้ชภ้าษาองักฤษในการเขยีนบทคดัย่อ   

อนึ่ง การตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาตทิีม่คีุณภาพทีอ่ยู่นอกเหนือประกาศของ TCI ใหเ้ป็น
บทความทีต่พีมิพใ์นวารสารทีถู่กคดัเลอืกใหอ้ยู่ใน PubMed, Scopus, Web of Science หรอื Google Scholar  หรอืใน
วารสารนานาชาตทิีใ่ชภ้าษาองักฤษในบทความหรอืในบทคดัย่อและมกีารตพีมิพว์ารสารฉบบันี้มานานเกนิ 10 ปี (วารสาร
เริม่ออกอย่างชา้ในปี พ.ศ.2549 หรอื ค.ศ.2006) 

ในกรณีที ่วว. หรอื อว. ไดร้บัการรบัรองว่า  “เทยีบเท่าปรญิญาเอก” ไม่ใหใ้ชค้ าว่า Ph.D. หรอื ปร.ด. ทา้ยชื่อ
ในคุณวุฒ ิหรอืวุฒกิารศกึษา รวมทัง้การใชค้ าว่า ดร. น าหน้าชื่อ  แต่สถาบนัการศกึษาสามารถใหผู้ท้ีไ่ดว้ว. หรอื อว. ที ่
“เทยีบเท่าปรญิญาเอก” นี้ เป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรการศกึษา  อาจารยร์บัผดิชอบหลกัสตูรการศกึษา อาจารยค์ุม
วทิยานิพนธ ์หรอืเป็นวุฒกิารศกึษาประจ าสถานศกึษาได ้   

ดงันัน้ วุฒบิตัรฯ หรอื หนงัสอือนุมตัฯิ ทีไ่ดร้บัการรบัรองวุฒกิารศกึษานี้   จะมคี าว่า “เทยีบเท่าปรญิญาเอก”  
ต่อทา้ยไดเ้ท่านัน้ 
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ภาคผนวก 4 

จ านวนผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 

 

จ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมปีละชัน้ละ  2 3 4 5 6 

แพทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม  10 10 10 10 12 

จ านวนผูป้ว่ยนอกอายุรกรรม (ครัง้การตรวจ/สปัดาห)์  500 500 500 500 600 

จ านวนผูป้ว่ยในอายุรกรรม (ครัง้การรบัไวใ้นรพ./เดอืน)  150 150 150 150 180 

จ านวนผูป้ว่ยในปรกึษานอกแผนกอายุรศาสตร ์

(ครัง้ของการปรกึษา/เดอืน) 

 50 50 50 50 60 

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

 

จ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมปีละชัน้ละ 7 8 9 10 11 12 

แพทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 14 16 18 20 22 24 

จ านวนผูป้ว่ยนอกอายุรกรรม (ครัง้การตรวจ/สปัดาห)์ 700 800 900 1000 1100 1200 

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

จ านวนผูป้ว่ยในปรกึษานอกแผนกอายุรศาสตร ์

(ครัง้ของการปรกึษา/เดอืน) 

70 80 90 100 110 120 

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

 

จ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมปีละชัน้ละ 13 14 15 16 17 18 

แพทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 26 28 30 32 34 36 

จ านวนผูป้ว่ยนอกอายุรกรรม (ครัง้การตรวจ/สปัดาห)์ 1300 1400 1500 1600 1700 1800 

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

จ านวนผูป้ว่ยในปรกึษานอกแผนกอายุรศาสตร ์

(ครัง้ของการปรกึษา/เดอืน) 

130 140 150 160 170 180 

หตัถการประเภท manual procedure กลุ่มที ่1ข. (ครัง้/เดอืน) 130 140 150 160 170 180 
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จ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมปีละชัน้ละ 19 20 21 22 23 24 

แพทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 38 40 42 44 46 48 

จ านวนผูป้ว่ยนอกอายุรกรรม (ครัง้การตรวจ/สปัดาห)์ 1900 2000 2100 2200 2300 2400 

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

จ านวนผูป้ว่ยในปรกึษานอกแผนกอายุรศาสตร ์

(ครัง้ของการปรกึษา/เดอืน) 

190 200 210 220 230 240 

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

 

จ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมปีละชัน้ละ 25 26 27 28 29 30 

แพทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 50 52 54 56 58 60 

จ านวนผูป้ว่ยนอกอายุรกรรม (ครัง้การตรวจ/สปัดาห)์ 2500 2600 2700 2800 2900 3000 

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

จ านวนผูป้ว่ยในปรกึษานอกแผนกอายุรศาสตร ์

(ครัง้ของการปรกึษา/เดอืน) 

250 260 270 280 290 300 

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

 

จ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมปีละชัน้ละ 31 32 33 34 35 36 

แพทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 62 64 66 68 70 72 

จ านวนผูป้ว่ยนอกอายุรกรรม (ครัง้การตรวจ/สปัดาห)์ 3100 3200 3300 3400 3500 3600 

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

จ านวนผูป้ว่ยในปรกึษานอกแผนกอายุรศาสตร ์

(ครัง้ของการปรกึษา/เดอืน) 

310 320 330 340 350 360 

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

หมำยเหต ุ จ ำนวนผูป้ว่ยนอกอำยุรศำสตร ์นบัทัง้คลนิิกอำยุรกรรมและคลนิิกเฉพำะโรค 
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เกณฑม์าตรฐานสถาบนัฝึกอบรม สาขาอายุรศาสตร ์

 
ภาควชิาอายุรศาสตร ์ คณะแพทยศาสตรม์หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เป็นสถาบนัฝึกอบรมหลกัสตูรการ

ฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวุฒบิตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร ์ ทีม่ี
คุณสมบตัติามเกณฑท์ัว่ไปและเกณฑเ์ฉพาะ ทีก่ าหนดโดยราชวทิยาลยัอายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทย  ดงันี้ 

1. เกณฑท์ัว่ไป 
(1) คณุสมบติัทัว่ไป 

(ก) ไดร้บัการรบัรองคุณภาพ หรอืก าลงัด าเนินการพฒันาเพื่อการรบัรองคุณภาพ  

(ข) มบีรรยากาศทางวชิาการในลกัษณะสงัคมนกัวชิาการ เพื่อเสรมิสรา้งคุณสมบตัใินการใฝรู่ใ้หแ้ก่ผูเ้ขา้รบั
การฝึกอบรม 

(ค) มรีะบบการบรหิารจดัการทีด่ ี มสีถานที ่ เครื่องมอือุปกรณ์ และจ านวนผูป้ว่ยทัง้ประเภทผูป้ว่ยในและ
ผูป้ว่ยนอกพอเหมาะแก่การฝึกอบรม และผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดม้สีว่นด าเนินการดแูลรกัษาและ
ใหบ้รกิารกบัผูป้ว่ยโดยตรง 

(ง) มภีาควชิาอายุรศาสตร ์ ภายใตค้ณะแพทยศาสตร ์ ป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการ  และผูบ้รหิารของคณะ
แพทยศาสตร ์ ไม่มผีลประโยชน์สว่นตวัทีอ่าจขดัขวางการบรหิารงานและการพฒันางานการฝึกอบรม
แพทยป์ระจ าบา้น 

(จ) มปีณิธานและพนัธกจิทีมุ่ง่ผลติแพทยป์ระจ าบา้นทีม่คีวามรูค้วามสามารถและคุณสมบตัสิอดคลอ้งกบั
หลกัสตูร และมคีวามสามารถในการเป็นนกัวชิาการและทีจ่ะศกึษาต่อเนื่องได ้ และมวีตัถุประสงคข์อง
หลกัสตูรทีส่อดคลอ้งกบัพนัธกจิ 

(ฉ) มรีะบบบรหิารงานทีช่ดัเจนเพื่อสนบัสนุนการจดัการฝึกอบรมใหบ้รรลุตามปณิธาน ไดแ้ก ่ การ
บรหิารงานทัว่ไป การบรหิารการศกึษาทีท่นัยุคตามสมยั เป็นตน้ ระบบบรหิารงานดงักล่ามกีารก าหนด
ไวเ้ป็นระเบยีบของคณะแพทยศาสตร ์และมกีารประกาศใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบทัว่กนั 

(ช) มแีพทยผ์ูท้รงคุณวุฒจิ านวนเพยีงพอรบัผดิชอบในสาขาทีฝึ่กอบรมและในสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง กบัการ
ฝึกอบรม ไดแ้ก่ ศลัยศาสตร ์ ออรโ์ธปิดกิส ์ สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา  เวชศาสตรฉุ์กเฉิน  จติเวชศาสตร ์ รงัสี
วทิยา  พยาธวิทิยา  เวชศาสตรฟ้ื์นฟู  เพื่อใหม้กีารดแูลรกัษาผูป้ว่ยอย่างเป็นองคร์วม และมคีวาม
มุ่งมัน่ ความเตม็ใจในการเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรการฝึกอบรม 

(ช) มกีารจดัท าหลกัสตูรเพื่อใหแ้พทยสภารบัรองหลกัสตูรของสถาบนัฝึกอบรม เพื่อใหผู้ส้ าเรจ็การ
ฝึกอบรมมสีทิธิเ์ขา้สอบเพื่อวุฒบิตัรฯ และมคีวามพรอ้มในการจดัการฝึกอบรมและทรพัยากรต่างๆ 
โดยเฉพาะอาจารย ์ สือ่การศกึษาและอุปกรณ์การฝึกอบรมครบถว้นตามเกณฑท์ีก่ าหนด โดยมแีผน
ด าเนินงานระยะ 5 ปีทีม่คีวามชดัเจนและเป็นไปได ้และมคีวามพรอ้มดงักล่าวก่อนเริม่การฝึกอบรมแต่ละ
ชัน้ปีอย่างน้อย 1 ปีการศกึษา  

 (2) หน่วยงำนกลำงพื้นฐำน  มหีน่วยงานกลางใหบ้รกิารดงัต่อไปนี้ 
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(ก) ห้องปฏิบติัการส าหรบัการชนัสูตร สามารถใหบ้รกิารตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารไดค้รอบคลมุการ
ชนัสตูรประเภทพืน้ฐานและประเภทจ าเพาะทีจ่ าเป็นส าหรบัการฝึกอบรม โดยมพียาธแิพทยห์รอืแพทย์
หรอืบุคลากรอื่นทีม่คีวามรูค้วามช านาญเป็นผูค้วบคมุ 

 ห้องปฏิบติักำรด้ำนพยำธิวิทยำกำยวิภำค สามารถทีจ่ะท าการตรวจศพ ตรวจชิน้เนื้อและสิง่สง่
ตรวจทางเซลลว์ทิยาทีไ่ดจ้ากการผ่าตดัหรอืการท าหตัถการ สามารถเตรยีมสไลดช์ิน้เนื้อเยื่อและสิง่
สง่ตรวจเพื่อตรวจดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ไดเ้อง พยาธแิพทยต์อ้งมเีวลา มคีวามสามารถ และเตม็ใจให้
ค าปรกึษาหารอืหรอืสอนแพทยป์ระจ าบา้นทุกสาขาได ้ มกีารตรวจศพ การตรวจชิน้เนื้อจากศพ 
(necropsy) หรอืตรวจชิน้เนื้อตวัอย่าง (biopsy) เพื่อคน้หาสาเหตุ การด าเนินโรค และการประเมนิ
ผลการรกัษาของแพทยใ์นผูป้ว่ยทีถ่งึแก่กรรม   การตรวจศพ การตรวจชิน้เนื้อ และการตรวจทาง
เซลลว์ทิยาสามารถกระท าโดยครบถว้นจนสามารถใหก้ารวนิจิฉยัขัน้สดุทา้ย และมกีารเกบ็รายงาน
การตรวจเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย 

 ห้องปฏิบติักำรด้ำนพยำธิวิทยำคลินิกหรอืเวชศำสตรช์นัสตูร สามารถใหบ้รกิารตรวจดา้น
โลหติวทิยา เคมคีลนิิก จุลทรรศนศาสตร ์ จุลชวีวทิยา วทิยาภมูคิุม้กนัไดเ้ป็นประจ า รวมทัง้มกีาร
ใหบ้รกิารทางดา้นธนาคารเลอืดทีจ่ าเป็นส าหรบัการฝึกอบรม 

(ข) หน่วยรงัสีวิทยา สถาบนัฝึกอบรมมรีงัสแีพทยผ์ูท้รงคุณวุฒ ิสามารถตรวจทางรงัสทีีจ่ าเป็นส าหรบัการ
ฝึกอบรมได ้

(ค) ห้องสมุดทางแพทย ์สถาบนัฝึกอบรมมหีอ้งสมุดซึง่มตี ารามาตรฐานทางการแพทย ์วารสารการแพทยท์ี่
ใชบ้่อย และหนงัสอืดรรชนีส าหรบัช่วยคน้รายงานทีต่พีมิพใ์นวารสารส าหรบัใหแ้พทยป์ระจ าบา้นใชไ้ด้
สะดวก หรอืมกีารบรหิารจดัการระบบการคน้หาความรูจ้ากหนงัสอืและวารสารต่างๆ ผ่านทางระบบ 
Intelligence Technology (IT) ซึง่สามารถใชบ้รกิารไดอ้ย่างคลอบคลุมในสถาบนัฝึกอบรม  

(ง) หน่วยเวชระเบียนและสถิติ  สถาบนัฝึกอบจดัใหผู้ป้ว่ยทุกคนมแีฟ้มประจ าตวั ซึง่บนัทกึประวตั ิ ผล
การตรวจร่างกาย การสัง่การรกัษาทีเ่ป็นมาตรฐาน และมรีะบบการจดัเกบ็ คน้หา และการประมวลสถติิ
ทีม่ปีระสทิธภิาพ และสามารถกระท าไดด้ว้ยการใชร้ะบบ IT อย่างสะดวกและปลอดภยั 

(3) หน่วยงำนทำงด้ำนคลินิกทีเ่กีย่วกบักำรดแูลรกัษำผูป่้วยสำขำทีฝึ่กอบรม หน่วยงานทางคลนิิกทีส่ าคญั 
ไดแ้ก่ ศลัยศาสตร ์กุมารเวชศาสตร ์สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา  

(4) กิจกรรมวิชำกำร  สถาบนัฝึกอบรมมกีจิกรรมวชิาการสม ่าเสมอ ทัง้ในหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการสาขาที่
ฝึกอบรม เช่น กจิกรรมวชิาการระหว่างหน่วยงาน หรอืระดบัโรงพยาบาล เช่น morbidity mortality 
conference, clinico-pathological conference เป็นตน้ 

นอกจากนี้สถาบนัฝึกอบรมจดัใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมเรยีนวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานประยุกต ์ หรอื
วทิยาศาสตรค์ลนิิกสมัพนัธ ์ และสนบัสนุนใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดร้่วมประชุมวชิาการนอกสถาบนัฝึกอบรมตาม
โอกาสสมควร 

2. เกณฑเ์ฉพาะ 
มหีน่วยงานใหก้ารดแูลรกัษาผูป้่วยในสาขาทีฝึ่กอบรมตลอดเวลา มงีานบรกิารทีม่คีุณภาพและปรมิาณเป็นไป

ตามทีร่าชวทิยาลยัอายุรแพทยฯ์ ทีแ่พทยสภามอบหมายใหด้แูลการฝึกอบรม สาขาอายุรศาสตร ์ดงันี้ 
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(1) มแีพทยซ์ึง่ไดร้บัหนงัสอืวฒุบิตัรสาขาอายุรศาสตร ์ หรอืสาขาทีเ่ทยีบเท่า คอื สาขาประสาทวทิยา, สาขา
โลหติวทิยา, สาขามะเรง็วทิยา และสาขาเฉพาะทางต่างๆ อย่างครบถว้น แบบเตม็เวลา จ านวนรวม 32 คน 

(2) มผีูป้ว่ยนอกอายุรกรรมอยา่งน้อย 500 ครัง้/การตรวจ/สปัดาห ์
(3) มผีูป้ว่ยในอายุรศาสตร ์อย่างน้อย 150 ครัง้/การรบัไว/้เดอืน 
(4) มผีูป้ว่ยทีร่บัปรกึษานอกแผนกอย่างน้อย 50 ครัง้/เดอืน 
(5) มหีตัถการประเภท manual procedure กลุ่มที ่1ข. อย่างน้อย 50 ครัง้/เดอืน 
(6) มกีจิกรรมวชิาการทีแ่พทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปีตอ้งเขา้ร่วมอย่างสม ่าเสมอ ไดแ้ก่ 

- Admission round สปัดาหล์ะ 2 ครัง้ 
- Medical grand round สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ 
- Mortality-morbidity conference เดอืนละ 1 ครัง้ 
- Journal club อย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ 
- Clinical pathological conference ปีละ 3 ครัง้ 
- Interdepartmental conference เดอืนละ 1 ครัง้ ร่วมกบัภาควชิารงัสวีทิยา และมกีารจดัร่วมกบั

สาขาวชิาอื่นเป็นระยะ 

3. สถานภาพของสถาบนัฝึกอบรม 
สถาบนัฝึกอบรมภาควชิาอายุรศาสตร ์ คณะแพทยศาสตรม์หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มสีถานภาพทีไ่ดร้บั

การอนุมตัจิากแพทยสภาเป็นสถาบนัฝึกอบรมหลกั   

สถาบนัฝึกอบรมกิจกรรมเลือก  

เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดม้กีารเพิม่ประสบการณ์ความรูใ้น 

ลกัษณะของกจิกรรมเลอืก (Elective) โดยมรีะยะเวลาไม่เกนิ 3 เดอืน โดย 

ใหอ้สิระแก่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมท าการเลอืกสถาบนัได ้ แต่ตอ้งมคีุณสมบตัขิองการเป็นสถาบนัฝึอบรม ตาม
หลกัเกณฑข์องราชวทิยาลยัอายรุแพทยฯ์ 

รายนามคณะกรรมการ 
จดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขาอายุรศาสตร ์คณะแพทยศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินท

รวิโรฒ 2561 

1. รองศาสตราจารยน์ายแพทยส์ทุศัน์  รุ่งเรอืงหริญัญา 
2. รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญงิสริภิา  ชา้งสริกิุลชยั 
3. รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญงิสมลกัษณ์  จงึสมาน 
4. ผูช้่วยศาสตราจารยน์ายแพทยม์นะพล  กุลปราณีต 
5. ผูช้่วยศาสตราจารยแ์พทยห์ญงิกุลธดิา  เมธาวศนิ 
6. นายแพทยอ์รุณชยั  แสงพานชิย ์
7. แพทยห์ญงิปิยนนัท ์ ชนไมตร ี
8. นายแพทยว์รวฒุ ิ รุ่งแสงมนูญ 
9. แพทยห์ญงินฤมล  คงสาคร 
10. นายแพทยฉ์ตัรชยั  กรพีละ 
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11. นายแพทยพ์ชัรสาร  ลนีะสมติ 
12. นายแพทยภ์าสกร  แสงสว่างโชต ิ
13. นายแพทยจ์ริายุทธ  จนัทรม์า 
14. นายแพทยม์ณฑล  ว่องวนัด ี
15. นายแพทยอ์าทติย ์ วงษ์เสาวศภุ 
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. นายแพทยด์ษิรจุ  โตวกิกยั 
29. นายแพทยอ์ศัวนิ  สดุเจรญิ 
30. นายแพทยปิ์ยกรณ์  พลูแยม้ 
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