คู่มือแพทย์ประจำบ้ำนและแพทย์ใช้ทุน

ภำควิชำอำยุรศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีกำรศึกษำ 2561

สารบัญ
โครงการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ าน
กาหนดการฝึ กอบรม
ระยะเวลาการฝึ กอบรม
การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้
การปฎิบตั งิ าน
กิจกรรมวิชาการส่วนกลางของภาควิชา
*เกณฑ์การประเมินการเข้ าร่วมกิจกรรมวิชาการส่วนกลาง
กิจกรรมเพื่อสร้ างเสริมการทางานสหสาขาและดูแลผู้ป่วยอย่างองค์รวม
การวิจยั / วิจยั วารสารเพื่อเป็ นส่วนประกอบในการสอบวุฒิบตั ร
เกณฑ์การประเมินผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมและประเมินเพื่อวุฒิบตั รฯและหนังสืออนุมตั ิฯ
วัตถุประสงค์การประเมิน
แนวทางการประเมินและเกณฑ์การประเมิน
แนวทางการปฏิบตั งิ านแพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 1
แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 1 ที่ปฏิบตั งิ านบนหอผู้ป่วยสามัญ
แพทย์ประจาบ้ านปี ที่1 ที่ปฏิบตั งิ านหออภิบาลผู้ป่วยเวชบาบัดวิกฤต
แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 1 ที่ออกตรวจผู้ป่วยนอก
แพทย์ประจาบ้ านปี ที่1 ที่ปฏิบตั งิ านที่แผนกฉุกเฉิน
การอยูเ่ วรนอกเวลาราชการ
แนวทางการปฏิบตั งิ านแพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 2 และ 3
การปฏิบตั งิ านในสาขาวิชา
การปฏิบตั งิ านขณะเป็ นหัวหน้ า (chief) หอผู้ป่วย
การปฏิบตั งิ านในแผนกฉุกเฉิน
การปฏิบตั งิ านรับปรึกษาผู้ป่วยจากหน่วยงานนอกภาควิชาอายุรศาสตร์
การอยูเ่ วรนอกเวลาราชการ
ข้ อปฏิบตั กิ ารอยูเ่ วรนอกเวลาราชการแพทย์ประจาบ้ าน/ แพทย์ใช้ ทนุ
แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 1
แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 2
แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 3
ข้ อปฏิบตั ใิ นการรับ-ส่งเวรนอกเวลาราชการสาหรับแพทย์ประจาบ้ านทุกชันปี
้

หน้า
3
5
5
5
5
6
11
12
12

15
16
16
17
18

19
19

22
23
23
23
24
25
1

การลา
กรณีความผิดและบทลงโทษ
มาตรฐานโรงพยาบาลในการดูแลรักษาผู้ป่วย (Hospital Accreditation):
: Clinical Practice Guideline ภาควิชาอายุรศาสตร์
ระเบียบปฏิบตั ิทวั่ ไปสาหรับแพทย์ประจาบ้ าน/ แพทย์ใช้ ทนุ
แผนการสอน (Course Syllabus) ของสาขาวิชาต่างๆ
ตารางปฏิบตั งิ านแพทย์ประจาบ้ าน/แพทย์ใช้ ทนุ
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาแพทย์ประจาบ้ าน/แพทย์ใช้ ทนุ
รายชื่ออาจารย์ที่เป็ น facilitator สาหรับแพทย์ประจาบ้ าน
รายชื่อคณะกรรมการหลักสูตรแพทย์ประจาบ้ าน
รายชื่ออาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์

25
26
27
28
30
118
121
122
123
124

ภาคผนวก
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ าน
ข้ อบังคับพนักงานมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

2

โครงการฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ าน
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒจัดทาหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ าน สาขา
อายุรศาสตร์ โดยเริ่มการเปิ ดฝึ กอบรมในปี 2552 ถึงปั จจุบนั
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม
ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมจะต้ องเป็ นผู้ที่ได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ต้ องผ่านการปฏิบตั งิ าน
ตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ สาหรับผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมที่มีต้นสังกัดต้ องปฏิบตั งิ านชดใช้ ทนุ อย่างน้ อย 1 ปี
ผู้สมัครที่ไม่มีต้นสังกัด จะต้ องได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมไม่ต่ากว่า 3 ปี
จานวนปี การฝึ กอบรม
หลักสูตรการฝึ กอบรมมีระยะเวลา 3 ปี
วัตถุประสงค์ การฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ านอายุรศาสตร์
แพทย์ที่จบการฝึ กอบรมแพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์ ต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละความรู้ความสามารถตามขัน้
ต่าตามสมรรถนะหลัก 6 ด้ าน ตามเกณฑ์มาตรฐานการฝึ กอบรมตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจา
บ้ านอายุรศาสตร์ ฉบับปี 2557ดังนี ้
1. การดูแลรั กษาผู้ป่วย (Patient Care)
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจร่ างกายผู้ป่วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้ อมูลสาหรับนามาคิด
วิเคราะห์อย่างเป็ นเหตุเป็ นผลเพื่อนาไปสูก่ ารตัดสินใจให้ การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม
ข. วินิจฉัยบาบัดรักษาความผิดปกติทางอายรุศาสตร์ ที่พบโดยทัว่ ไปในประเทศไทยได้ อย่างถูกต้ องและ
เหมาะสม
ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้ อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. ป้องกันโรคและสร้ างเสริมสุขภาพ
2. ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วยและสังคม
รอบด้ าน (Medical knowledge and Skills)
ก. เข้ าใจวิทยาศาสตร์ การแพทย์พื ้นฐานของร่างกายและจิตใจ
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์
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3. การพัฒนาตนเองและเรี ยนรู้ จากการปฏิบัติ (Practice-based Learning and Improvement)
ก. มีความคิดสร้ างสรรตามหลักวิทยาศาสตร์ ในการสร้ างความรู้ใหม่และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ข. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ค. เรี ยนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ ด้วยตนเองจากการปฏิบตั ิ
4.ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
ก. นาเสนอข้ อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้ แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สื่อสารให้ ข้อมูลแก่ญาติ และผู้ป่วยได้ อย่างถูกต้ องและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพการ
ตัดสินใจและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็ นที่ปรึกษาและให้ คาแนะนาแก่แพทย์ และบุคลากรอื่นโดยเฉพาะทางอายุรศาสตร์
5. ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีตอ่ ผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่ รู้ และสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผู้เรี ยนรู้ตอ่ เนื่องตลอดชีวิต (Continuous
Professional Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับมอบหมาย
ง. คานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม
6.การปฏิบัตงิ านให้ เข้ ากับระบบ (System-based Practice)
ก. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ
ข. มีความรู้และมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
ค. ใช้ ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลี่ยนการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยให้ เข้ ากับบริ บทของการบริ การสาธารณสุขได้ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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กาหนดการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านอายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒโดยมีแนวทางในการจัดฝึ กอบรมดังนี ้
1. ระยะเวลาการฝึ กอบรม
แพทย์ ประจาบ้ านปี ที่ 1(แพทย์ ใช้ ทุนปี ที่ 2): ระยะเวลาฝึ กอบรม 12 เดือน
เป็ นการศึกษาทังภาคปฏิ
้
บตั ิและภาคทฤษฎี โดยเน้ นการปฏิบตั ิกบั ผู้ป่วยจริง เพื่อให้ มีความรู้
ความสามารถในการแก้ ปัญหาทางอายุรศาสตร์ เป็ นหลัก และเริ่มการศึกษาทังภาคปฏิ
้
บตั แิ ละภาคทฤษฎี ในด้ าน
อายุรศาสตร์ ทวั่ ไปและในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
แพทย์ ประจาบ้ านปี ที่ 2, 3 (แพทย์ ใช้ ทุนปี ที่ 3, 4): ระยะเวลาฝึ กอบรม 24 เดือน
เป็ นการศึกษาทังภาคปฏิ
้
บตั ิและภาคทฤษฎี ในด้ านอายุรศาสตร์ ทวั่ ไปและในสาขาวิชาต่างๆ ทาง
อายุรศาสตร์ เพื่อให้ สามารถให้ คาแนะนา ปรึกษาแก่แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 1 และแพทย์ที่ปฏิบตั งิ านในสาขาวิชา
อื่นได้ โดยเน้ นให้ สามารถทางานกับแพทย์ตา่ งสาขาได้ อย่างปรองดอง เพื่อยังประโยชน์แก่ผ้ ปู ่ วยมากที่สดุ
2. การจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้
2.1 การปฎิบัตงิ าน
แพทย์ ประจาบ้ านปี ที่ 1 (แพทย์ ใช้ ทุนปี ที่ 2)
ปฎิบตั งิ านที่ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
- หอผู้ป่วยสามัญรวมกับหอผู้ป่วยพิเศษ
24-28 สัปดาห์
- ห้ องฉุกเฉิน
4-8 สัปดาห์
- หออภิบาล
4-8 สัปดาห์
- ตรวจผู้ป่วยนอก
10-12 สัปดาห์
- วิจยั
2
สัปดาห์
- พักร้ อน
2
สัปดาห์
- รับปรึกษานอกแผนก (กรณีกาหนดหน้ าที่)
2
สัปดาห์
แพทย์ ประจาบ้ านปี ที่ 2, 3(แพทย์ ใช้ ทุนปี ที่ 3, 4)
- หมุนเวียนปฎิบตั งิ านตามสาขาวิชาต่างๆ เป็ นเวลาทังหมด
้
42 สัปดาห์ ดังนี ้
1. ปฎิบตั งิ านในสาขาต่าง ๆ ในภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว เป็ นระยะเวลา 38
สัปดาห์
2. ปฎิบตั งิ านในสาขาต่าง ๆ ที่ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์อื่นตามความเหมาะสม เป็ น
ระยะเวลา 4 สัปดาห์
- หอผู้ป่วยเวชบาบัดวิกฤต /ward chief และการปฎิบตั งิ านอายุรศาสตร์ ทวั่ ไป 44-48 สัปดาห์
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- รับปรึกษานอกแผนก
4-8 สัปดาห์
- เลือกสาขาวิชาภายนอกภาควิชาหรื อภายในภาควิชาเป็ นเวลา
8 สัปดาห์โดยจะต้ องเลือกสาขาวิชา
ที่มีคณ
ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์ของราชวิทยาลัยเท่านัน้
- ปฎิบตั งิ านในด้ านอายุรศาสตร์ ในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ หรื อ โรงพยาบาลส่วนภูมิภาค 4 สัปดาห์
- พักร้ อน 4สัปดาห์
- วิจยั 2 สัปดาห์
2.2 กิจกรรมทางวิชาการส่ วนกลางของภาควิชา
แพทย์ประจาบ้ านทุกชันปี
้ ต้ องร่วม / ดาเนินกิจกรรมทางวิชาการส่วนกลางของภาควิชา
ซึง่ มีดงั ต่อไปนี ้
1.Admission round ทุกวันจันทร์ , ศุกร์ เวลา 13.00-14.00 น.
วัตถุประสงค์ของกิ จกรรม
เพื่อนาเสนอผู้ป่วยรับใหม่ที่มีประเด็นน่าสนใจในด้ านประวัติ ตรวจร่างกาย การส่งตรวจทาง
ห้ องปฏิบตั กิ าร และการจัดการรักษา
ผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรม
แพทย์ประจาบ้ านและแพทย์ใช้ ทนุ ที่ได้ รับมอบหมาย คัดเลือกผู้ป่วยที่มีประเด็นน่าสนใจ และ
ติดต่อให้ แพทย์ประจาบ้ านหรื อแพทย์ใช้ ทนุ ที่ดแู ลผู้ป่วยแรกรับ แพทย์ใช้ ทนุ แพทย์ประจาบ้ านสาขาวิชา
ย่อย ตลอดจนอาจารย์สาขาวิชาย่อยที่เกี่ยวข้ อง เข้ าร่วมกิจกรรม
แพทย์ประจาบ้ านหรื อแพทย์ใช้ ทนุ ที่ดแู ลผู้ป่วยแรกรับ ทาหน้ าที่นาเสนอ
แพทย์ประจาบ้ าน แพทย์ใช้ ทนุ และอาจารย์แพทย์ทา่ นอื่น ๆ ร่วมอภิปราย
วิ ธีการ
แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 3 หรื อแพทย์ใช้ ทนุ ปี ที่4ที่ได้ รับมอบหมาย ร่วมกับแพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 3 ที่
เป็ น ward chief จะทาการคัดเลือกผู้ป่วยรับใหม่ภายใน 72 ชัว่ โมง ให้ แพทย์ประจาบ้ านชันปี
้ ที่ 1 (แพทย์ใช้
ทุนปี ที่ 2) ที่รับผู้ป่วย นาเสนอต่อที่ประชุม โดยมีแพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 3 ดังกล่าว และแพทย์ใช้ ทนุ ที่ผา่ น
สาขาวิชาย่อยที่เกี่ยวข้ อง ร่วมให้ ความเห็นและอภิปรายด้ วย โดยนาเสนอผู้ป่วยจานวน 2 รายต่อครัง้
วันเวลาทีจ่ ดั กิ จกรรม
ทุกวันจันทร์ และศุกร์ (ยกเว้ นวันศุกร์ สดุ ท้ ายของเดือน) เวลา 13.00-14.00 น
2. Medical grand round
วัตถุประสงค์ของกิ จกรรม
เพื่อให้ นิสิตแพทย์ชนปี
ั ้ ที่ 6 ได้ มีโอกาสฝึ กการนาเสนอผู้ป่วยที่มีประเด็นที่น่าสนใจ ทังในด้
้ านการ
วินิจฉัยและการรักษา และสามารถอภิปรายปั ญหาได้ อย่างถูกต้ อง ภายใต้ การดูแลของแพทย์พี่เลี ้ยง
ได้ แก่ แพทย์ประจาบ้ านและแพทย์ใช้ ทนุ
ส่งเสริมความสามารถในการสอนแพทย์รุ่นน้ องของแพทย์ประจบ้ านหรื อแพทย์ใช้ ทนุ
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ผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรม
นิสิตแพทย์ชนปี
ั ้ ที่ 6 ที่ได้ รับมอบหมาย ทาหน้ าที่นาเสนอผู้ป่วย
แพทย์ประจาบ้ านและแพทย์ใช้ ทนุ ที่อยูส่ ายการทางานเดียวกัน ทาหน้ าที่แพทย์พี่เลี ้ยง
แพทย์ประจาบ้ าน แพทย์ใช้ ทุน และอาจารย์แพทย์ ร่วมอภิปราย
วิ ธีการ
นิสิตแพทย์ชนปี
ั ้ ที่ 6 เป็ นผู้ดาเนินกิจกรรม โดยมีแพทย์ประจาบ้ านหรื อแพทย์ใช้ ทนุ ในสายการ
ทางานเดียวกันเป็ นผู้เลือกผู้ป่วยที่มีปัญหาหลายระบบที่ต้องให้ การดูแลรักษา ให้ นิสิตแพทย์ชนปี
ั ้ ที่ 6
นาเสนอรายละเอียดและอภิปรายในที่ประชุม แพทย์ประจาบ้ านในสายการทางานเดียวกันจะต้ องเป็ น
ปฏิบตั ิตนเป็ นแพทย์พี่เลี ้ยงให้ แก่นิสิตแพทย์ดงั กล่าวตลอดการดาเนินกิจกรรม โดยมีอาจารย์ในสาขา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่วมการประชุม
วันเวลาทีจ่ ดั กิ จกรรม
วันอังคาร สัปดาห์ละ 1 ครัง้ เวลา 13.00 –14.00 น.
3. Interdepartmental conferenceประกอบด้ วย
3.1 X-ray conference
3.2 Interdepartmental conference กับภาควิชาอื่นๆ
วัตถุประสงค์ของกิ จกรรม
เพื่อให้ แพทย์ประจาบ้ านและแพทย์ใช้ ทนุ มีความรู้ความสามารถในการวินิจฉัย และการรักษา
ผู้ป่วยในสาขาวิชาอื่นที่มีปัญหาทางอายุรกรรมได้ อย่างเหมาะสม
สามารถทางานร่วมกับแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่น ๆ ได้ อย่างราบรื่ นเหมาะสม
ผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรม
แพทย์ประจาบ้ าน 3 หรื อแพทย์ใช้ ทนุ ปี 4 ที่ได้ รับมอบหมาย ทาหน้ าที่ประสานงานกับภาควิชา
อื่นๆ เพื่อคัดเลือกผู้ป่วยที่มีปัญหาน่าสนใจ
แพทย์ประจาบ้ าน แพทย์ใช้ ทนุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ และภาควิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
วิ ธีการ
แพทย์ประจาบ้ านปี 3หรื อแพทย์ใช้ ทนุ ปี 4อายุรศาสตร์ ที่ได้ รับมอบหมาย จะประสานงานกับ
แพทย์ประจาบ้ านหรื อแพทย์ใช้ ทนุ ภาควิชาอื่น เพื่อเลือกผู้ป่วยที่มีประเด็นน่าสนใจนาเสนอต่อที่ประชุม
โดยผู้นาเสนอจะสลับกัน ระหว่างภาควิชาอายุรศาสตร์ และภาควิชาอื่น โดยมีแพทย์ประจาบ้ าน และ
แพทย์ใช้ ทนุ ของทังสองภาควิ
้
ชา และอาจารย์แพทย์ของทังสองภาควิ
้
ชาเข้ าร่วมกิจกรรม
วันเวลาทีจ่ ดั กิ จกรรม
3.1 x-ray conference วันพุธสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน เวลา 13-14 น.
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3.2 Interdepartmental conference จัดอย่างน้ อย 2ครัง้ ต่อปี ในเวลา13.00 – 14.00 น.กาหนดวัน
แจ้ งให้ ทราบในภายหลัง
4. Clinico-Pathological conference(CPC)
วัตถุประสงค์ของกิ จกรรม
เพื่อให้ แพทย์ประจาบ้ านและแพทย์ใช้ ทนุ สามารถเข้ าใจผู้ป่วยที่มีปัญหาทางอายุรกรรมที่
จาเป็ นต้ องอาศัยผลการตรวจทางพยาธิวิทยาในการวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค ตลอดจนการรักษาได้
ผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรม
แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 3 หรื อแพทย์ใช้ ทนุ ปี ที่ 4 ที่ได้ รับมอบหมาย ทาหน้ าที่ประสานงานและ
คัดเลือกผู้ป่วย
แพทย์ประจาบ้ าน หรื อแพทย์ใช้ ทนุ เจ้ าของไข้ ทาหน้ าที่นาเสนอผู้ป่วย
อาจารย์แพทย์ในภาควิชาอายุรศาสตร์ และภาควิชาพยาธิวิทยา
วิ ธีการ
อาจารย์แพทย์ในภาควิชาอายรุศาสตร์ และพยาธิคลินิก อภิปรายรายผู้ป่วยที่มีลกั ษณะทางคลินิก
และผลการตรวจทางพยาธิวิทยาที่มีความน่าสนใจ แพทย์ประจาบ้ านหรื อแพทย์ใช้ ทนุ ที่เป็ นเจ้ าของไข้ ทา
หน้ าที่นาเสนอข้ อมูลทางคลินิก
วันเวลาทีจ่ ดั กิ จกรรม
จัดอย่างน้ อย 2 ครัง้ ต่อปี ในช่วง 13.00-15.00นโดยติดตามวัน และเวลาได้ ตามประกาศของ
ภาควิชาอายุรศาสตร์
5. Journal club, Interesting case, Topic review
Journal club
วัตถุประสงค์ของกิ จกรรม
เพื่อให้ แพทย์ประจาบ้ านและแพทย์ใช้ ทนุ สามารถอ่านและวิจารณ์วิจยั ทางการแพทย์ได้ อย่าง
ถูกต้ องเหมาะสม และสามารถใช้ ข้อมูลจากงานวิจยั ที่ได้ มาตรฐานไปใช้ กบั ผู้ป่วย
เพื่อให้ แพทย์ประจาบ้ านและแพทย์ใช้ ทนุ คุ้นเคยกับการอ่านงานวิจยั ชนิด original article
สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์บทความทางการแพทย์ดงั กล่าวได้
ผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรม:
แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 1 หรื อแพทย์ใช้ ทนุ ปี ที่ 2 หรื อแพทย์เพิ่มพูนทักษะ (แพทย์ใช้ ทนุ ปี ที่ 1) ทา
หน้ าที่นาเสนอ
แพทย์ประจาบ้ านและแพทย์ใช้ ทนุ ปี อื่น ๆ และอาจารย์แพทย์ที่ได้ รับมอบหมาย ร่วมอภิปราย
Interesting case
วัตถุประสงค์ของกิ จกรรม
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เพื่อให้ แพทย์ประจาบ้ าน และแพทย์ใช้ ทนุ ได้ มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการและ
อาการแสดงที่น่าสนใจ การวินิจฉัย และการรักษาโรคหรื อภาวะดังกล่าวได้
เพื่อให้ แพทย์ประจาบ้ านและแพทย์ใช้ ทนุ ได้ เรี ยนรู้อาการและอาการแสดงที่ไม่ได้ พบทัว่ ไปในโรค
ที่นาเสนอ
ผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรม:
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ (แพทย์ใช้ ทนุ ปี ที่ 1) หรื อแพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 1 หรื อแพทย์ใช้ ทนุ ปี ที่ 2 ทา
หน้ าที่นาเสนอ
แพทย์ประจาบ้ านและแพทย์ใช้ ทนุ ปี อื่น ๆ และอาจารย์แพทย์ที่ได้ รับมอบหมาย ร่วมอภิปราย
วันเวลาทีจ่ ดั กิ จกรรม
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00–14.00 น. สลับกันไป ยกเว้ นสัปดาห์ที่มี interdepartmental conference
ตามประกาศของภาควิชาอายุรศาสตร์
Topic review
วัตถุประสงค์ของกิ จกรรม
เพื่อให้ แพทย์ประจาบ้ าน และแพทย์ใช้ ทนุ มีทกั ษะในการอ่านบทความทางการแพทย์ชนิด topic
review ได้
เพื่อให้ แพทย์ประจาบ้ านและแพทย์ใช้ ทนุ สามารถนาข้ อมูลที่ได้ จากวารสารทางการแพทย์มาใช้
ในการรักษาผู้ป่วยได้
ผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรม:
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ (แพทย์ใช้ ทนุ ปี ที่1)หรื อ แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 1 หรื อแพทย์ใช้ ทนุ ปี ที่ 2 ทา
หน้ าที่นาเสนอ
แพทย์ประจาบ้ านและแพทย์ใช้ ทนุ ปี อื่น ๆ และอาจารย์แพทย์ที่ได้ รับมอบหมาย ร่วมอภิปราย
6. Mortality& Morbidity conference
วัตถุประสงค์ของกิ จกรรม
เพื่อให้ แพทย์ประจาบ้ านและแพทย์ใช้ ทนุ เรี ยนรู้จากข้ อผิดพลาดในการปฏิบตั งิ านบนหอผู้ป่วย
อายุรกรรม ที่มีผลให้ ผ้ ปู ่ วยเสียชีวิตหรื อทุพลภาพ
ผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรม
แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 3 หรื อแพทย์ใช้ ทนุ ปี ที่ 4 ที่ได้ รับมอบหมาย ทาหน้ าที่ประสานงานและ
คัดเลือกผู้ป่วย
แพทย์ประจาบ้ าน หรื อแพทย์ใช้ ทนุ เจ้ าของไข้ ทาหน้ าที่นาเสนอผู้ป่วย
แพทย์ประจาบ้ าน แพทย์ใช้ ทนุ ที่วนการปฏิบตั งิ านในสาขาย่อยที่เกี่ยวข้ อง ร่วมอภิปราย
แพทย์ประจาบ้ านและแพทย์ใช้ ทนุ อื่น ๆ
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อาจารย์แพทย์สาขาวิชาย่อยต่าง ๆ โดยเฉพาะสาขาวิชาย่อยที่เกี่ยวข้ อง ร่วมอภิปราย
วิ ธีการ
แพทย์ประจาบ้ านชันปี
้ ที่ 3 หรื อแพทย์ใช้ ทนุ ปี ที่ 4 ที่ได้ รับมอบหมาย เป็ นผู้คดั เลือกผู้ป่วยที่มี
ประเด็นศึกษาในด้ านการวินิจฉัย การจัดการการรักษาที่ไม่เหมาะสม ให้ กบั แพทย์ประจาบ้ านหรื อแพทย์
ใช้ ทนุ ที่ดแู ลผู้ป่วยรายนัน้ นาเสนอผู้ป่วยแก่ที่ประชุม โดยมีแพทย์ประจาบ้ านหรื อแพทย์ใช้ ทนุ ที่ผา่ น
สาขาวิชาย่อยที่เกี่ยวข้ อง และอาจารย์แพทย์ทาการอภิปราย
วันเวลาทีจ่ ดั กิ จกรรม
ทุกวันศุกร์ สดุ ท้ ายของเดือน เวลา 13.00 – 14.00 น.
7. Interhospital conferenceร่วมกับภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลอื่นๆ (ตารางจะมีการแจ้ งให้ ทราบภายหลัง)
วิ ธีการ
นาเสนอผู้ป่วยที่มีความน่าสนใจของแต่ละสถาบันโดยสลับสับเปลี่ยนกันเป็ นเจ้ าภาพ
วันเวลาที่จดั กิจกรรม
ติดตามจากประกาศของภาควิชาฯ
8.การสอนบรรยายโดยอาจารย์ในภาควิชา
-core lecture วันพุธเวลา13.00-14.00 น. (ตามตารางแจ้ งให้ ทราบในภายหลัง)
- สอนหัวข้ อภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ ทุกวันใน 2 สัปดาห์แรกที่ขึ ้นปฏิบตั งิ าน เวลา 13.00-14.00 น.
การประเมินการเข้ าร่ วมกิจกรรมวิชาการ
แพทย์ประจาบ้ านแต่ละคนจะต้ องลงชื่อในการเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยมีเกณฑ์ในการประเมินการเข้ า
ร่วมกิจกรรมดังนี ้
1. เข้ าร่วมกิจกรรมไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของแต่ละกิจกรรมในแต่ละปี โดยนับเฉพาะระยะเวลาที่
ปฏิบตั งิ านอยูภ่ ายในโรงพยาบาล และไม่รวมการขาดกิจกรรมที่ได้ รับอนุญาตหรื อรับรองจากอาจารย์ในภาควิชา
2. เข้ าร่วมกิจกรรมไม่สายกว่า 30 นาที ยกเว้ น admission round ไม่สายกว่า 15 นาที ถ้ าสายกว่านี ้จะถือ
ว่าขาดกิจกรรมครัง้ นัน้
3. ถ้ าไม่สามารถเข้ าร่วมกิจกรรมได้ ให้ แสดงเหตุผล และการรับรองจากอาจารย์หรื อภาควิชา
เกณฑ์ ผ่านคือ50% ของกิจกรรมทุกประเภทรวมกันต่ อจานวนครัง้ ของกิจกรรมที่จัด
สาหรับกิจกรรม 1-6: สัดส่ วนการคิดคะแนนแบ่ งเป็ น 2 ส่ วนคือ กิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 26 เป็ น 3:1
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2.3.กิจกรรมเพื่อสร้ างเสริมการทางานสหสาขาและดูแลผู้ป่วยอย่ างองค์ รวม
2.3.1 กิจกรรม Team Care Round
วัตถุประสงค์ของกิ จกรรม
เพื่อให้ แพทย์ประจาบ้ านและแพทย์ใช้ ทนุ มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับพยาบาลที่ร่วม
ดูแลผู้ป่วยให้ มีความเข้ าใจตรงกันในการให้ การรักษาพยาบาลแก่ผ้ ปู ่ วยเพื่อให้ ทีมการดูแลผุ้ป่วยสามารถ
ให้ ข้อมูลการรักษาแก่ผ้ ปู ่ วยได้ อย่างถูกต้ องชัดเจน และตรงกัน
วิ ธีการ
แพทย์ประจาบ้ านชันปี
้ ที่ 3 หรื อแพทย์ใช้ ทนุ ปี ที่ 4 ที่เป็ นหัวหน้ าสายการทางาน จะต้ องออกดูแล
ผู้ป่วยที่อยูใ่ นสายการดูแลร่วมกับพยาบาลประจาหอผู้ป่วยโดยร่วมปรึกษาถึงปั ญหาการรักษา การ
วางแผนการรักษาและแนวทางในหารรักษา ตลอดจนวางแผนการกลับบ้ านของผู้ป่วยทุกราย โดยเฉพาะ
ผู้ป่วยที่มีปัญหาการดูแลเป็ นพิเศษ
วันเวลาทีจ่ ดั กิ จกรรม
ทุกวันศุกร์ หลังกิจกรรม Admission Round
2.3.2. กิจกรรม Quality Round
วัตถุประสงค์ของกิ จกรรม
เพื่อให้ แพทย์ประจาบ้ านและแพทย์ใช้ ทนุ มีความสามารถในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยแบบองค์
รวม (holistic heath care) สามารถตรวจพบปั ญหาอื่น ๆ นอกจากปั ญหาทางการแพทย์ และพัฒนา
แนวคิดในการแก้ ปัญหาได้ รวมถึงมีความเข้ าใจถึงระเบียบวิธีทางานของบุคลากรต่างสาขา และสามารถ
ทางานร่วมกับบุคลากรสาขาอื่น ๆ ได้ อย่างราบรื่ น มีประสิทธิภาพ และมีศกั ยภาพในการพัฒนาองค์กรให้
เป็ นองค์กรที่ทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืนในอนาคต
ผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรม
แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 3 หรื อแพทย์ใช้ ทนุ ปี ที่ 4 ที่เป็ นหัวหน้ าสายการทางาน
บุคลการทางการแพทย์ และบุคลากรสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น พยาบาล นักกายภาพบาบัด นัก
สังคมสงเคราะห์ หรื อเจ้ าหน้ าที่การเงิน เป็ นต้ น
อาจารย์แพทย์ประจาหอผู้ป่วย
วิ ธีการ
แพทย์ประจาบ้ านชันปี
้ ที่ 3 หรื อแพทย์ใช้ ทนุ ปี ที่ 4 ที่เป็ นหัวหน้ าสายการทางาน เลือกผู้ป่วยที่มี
ปั ญหาทางการดูแลรักษาในด้ านที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการดูแลทางการแพทย์เพื่อนาเสนอต่อคณะของบุคลกร
ทางการแพทย์และบุคลากรสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ รับทราบปั ญหา และร่วมกันหาทางแก้ ไข้ ปัญหา
ดังกล่าว
วันเวลาทีจ่ ดั กิ จกรรม
จัดกิจกรรม 1 ครัง้ ร่วมกับอาจารย์แพทย์ผ้ ดู แู ลหอผู้ป่วยแต่ละท่าน
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3 การวิจัย/ วิจัยวารสารเพื่อเป็ นส่ วนประกอบในการสอบวุฒบิ ัตร
ระหว่างการปฏิบตั งิ านเป็ นแพทย์ประจาบ้ าน จะต้ องทางานวิจยั อย่างน้ อย 1 เรื่ องในระหว่างการ
ปฏิบตั งิ าน 3 ปี ลักษณะของงานวิจยั มีรูปแบบต่างๆ ได้ แก่ งานวิจยั แบบ retrospective หรื อ prospective โดยเป็ น
ผู้วิจยั หลักหรื อเป็ นผู้นิพนธ์หลัก และมีอาจารย์ในภาควิชาเป็ นผู้ควบคุมและให้ คาปรึกษา เพื่อให้ มีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้ วนในการสมัครสอบวุฒิบตั รผู้มีความรู้ความชานาญในวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์ ทวั่ ไป
การยื่นผลงานการวิจยั จะต้ องยื่นให้ แก่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยภายในวันที่ 31 มีนาคม
ของปี ที่สมัครสอบวุฒิบตั รพร้ อมกับการสมัครสอบ งานวิจยั ดังกล่าวต้ องประกอบด้ วยหัวข้ อหลักดังนี ้
1. จุดประสงค์ของการวิจยั หรื อวิจยั วารสาร
2. วิธีการวิจยั หรื อวิจยั วารสาร
3. ผลการวิจยั
4. การวิจารณ์ผลการวิจยั หรื อวิจยั วารสาร
5. บทคัดย่อ
เกณฑ์ การประเมินผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรมและประเมินเพื่อวุฒบิ ัตรฯและหนังสืออนุมัตฯิ
การประเมินผลของแพทย์ประจาบ้ านภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรี นครินทรวิ
โรฒ มีการประเมินผลตามชันปี
้ ต่างๆ ตามมิติตา่ งๆ ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
วัตถุประสงค์ การประเมิน: ผลการประเมินนาไปใช้ ในกรณี ต่อไปนี ้
1. เพื่อเลื่อนระดับชันปี
้ (เกณฑ์ผา่ น 50% ในแต่ละมิติ)
2. เพื่อใช้ พิจารณาประกอบการตัดสินผลสอบภาคปฏิบตั ิ (การสอบเมื่อจบการฝึ กอบรมปี ที่ 3)
แนวทางการประเมินและเกณฑ์ การประเมินมีดงั นี ้
มิติ หัวข้ อการประเมิน
1

2

3

4

ผู้ถูกประเมิน

การประเมินสมรรถนะการ แพทย์ประจาบ้ านปี ที่1-3
ปฎิบตั ิงานแพทย์ประจา
แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 2
บ้ านโดยอาจารย์
การตรวจเวชระเบียนผู้ป่วย แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 1
ใน
การตรวจเวชระเบียนผู้ป่วย แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 1-3
นอก
แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 1

รอบ/ เกณฑ์ การประเมิน

ผู้รับผิดชอบ

4 สัปดาห์หรื อ 1 เดือน
เกณฑ์ ผ่าน 2.5

อาจารย์ประจาหอผู้ป่วย
อาจารย์ประจาสาขาวิชา

เฉลี่ยจาก 4 ฉบับต่อ 4 สัปดาห์
หรื อ 1 วัน
เกณฑ์ ผ่าน 2 คะแนน
เฉลี่ยจาก 4 ฉบับต่อ 4 สัปดาห์
หรื อ 1 วัน
เกณฑ์ ผ่าน 2 คะแนน
1. MCQ
เกณฑ์ ผ่านอิงกลุ่ม

อาจารย์ประจาหอผู้ป่วย
หรื ออาจารย์ที่ได้ รับ
มอบหมาย
อาจารย์ที่ได้ รับมอบหมาย

กรรมการฝึ กอบรม
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คะแนนสอบจัดโดยสถาบัน
และส่วนกลางราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์ฯ
แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 2

แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 3

5

การร่ วมกิจกรรมวิชาการ
ส่วนกลาง

แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 1-3

2. long case
เกณฑ์ ผ่าน 50%
ถ้ าไม่ ผ่านทั้ง 2 อย่ าง สอบซา้
เฉพาะ long case
1. Formative MCQ โดยราช
วิทยาลัยฯ
เกณฑ์ ผ่านอิงกลุ่ม
2. long case (70%)
3. OSCE lab (30%)
เกณฑ์ ผ่าน 2+3 = 50% ถ้ าไม่
ผ่ านสอบซ้าเฉพาะ long case
1. long case2 รายกลางปื โดย
ราชวิทยาลัย
เกณฑ์ ผ่าน60% ของแต่ละราย
ถ้ าไม่ผ่าน ต้ องสอบซ่อมอีก 2
รายก่อนสิ ้นสุดการฝึ กอบรม
2. clinical encounter ปลายปี
โดยราชวิทยาลัย
กิจกรรมที่ 1
Admission round
จัดอย่างน้ อย 1 ครัง้ ต่อสัปดาห์
กิจกรรมที่ 2
Morbidity/Mortality
conference
จัดอย่างน้ อย 1 ครัง้ ต่อเดือน

กรรมการฝึ กอบรม

กิจกรรมที่ 3
Case conference
(interesting case,grand round
ในห้ องประชุมที่ไม่ใช่ของหน่วย
หรื อสาขาวิชาหรื ออื่นๆ)จัดอย่าง
น้ อย 1 ครัง้ ต่อเดือน
กิจกรรมที่ 4CPC
จัดอย่างน้ อย 2 ครัง้ ต่อปี
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กิจกรรมที่ 5
Interdepartmental conference
จัดอย่างน้ อย 2 ครัง้ ต่อปี
กิจกรรมที่ 6Journal club
ที่ไม่ได้ จดั เฉพาะในหน่วยหรื อ
สาขาวิชาจัดอย่างน้ อย 4 ครัง้ ต่อ
ปี

เกณฑ์ ผ่านคือ50% ของ
กิจกรรมทุกประเภทรวมกัน
ต่ อจานวนครัง้ ของกิจกรรม
ที่จัด สัดส่ วนการคิด
คะแนนแบ่ งเป็ น 2 ส่ วนคือ
กิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่
2-6 เป็ น 3:1
6

การประเมินสมรรถนะโดย
ผู้ร่วมงาน

แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 1
แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 3
แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 1
แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 3

แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 1
แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 3
7
8

9

การประเมินสมรรถนะโดย
ผู้ป่วย
การรายงานประสบการณ์
การเรี ยนรู้ ความรู้ บรู ณา
การทางการแพทย์

แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 1-3

การรายงานประสบการณ์
การศึกษาโรคระดับที่ 3 ใน

แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 1-3

แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 1-3

เฉลี่ยจากทุกคน 4 สัปดาห์หรื อ
1 คน
เฉลี่ยจากทุกคน 4 สัปดาห์หรื อ
1 คน
เฉลี่ยจากทุกคน 4 สัปดาห์หรื อ
1 คน

เฉลี่ยจากทุกคน 4 สัปดาห์หรื อ
1 คน
เกณฑ์ ผ่าน 2.5
6 คน ตลอดปี การศึกษา
เกณฑ์ ผ่าน 2.5
บันทึกตามแบบฟอร์ ม
ส่งข้ อมูลไปยังราชวิทยาลัยฯทุก
สิ ้นปี การศึกษา
บันทึกใน e-portfolio

1.แพทย์ประจาบ้ านรุ่นพี่ที่
ปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
2.แพทย์ประจาบ้ านน้ องพี่ที่
ปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
3.นักศึกษาแพทย์ปีที่ 6
(หรื อชันปี
้ ที่ 5 ในกรณีช่วง
นันไม่
้ มีปีที่ 6) ที่ปฏิบตั ิงาน
ร่ วมกัน
4.พยาบาลประจาหอผู้ป่วย หรื อจุด
ปฏิบตั ิงานอื่น
ผู้ป่วยนอก
กรรมการฝึ กอบรม

กรรมการฝึ กอบรม
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การทา Conference,
การศึกษา ผู้ป่วย,การศึกษา
หาความรู้ ด้วยตนเอง

โดยให้ แพทย์ประจาบ้ านเลือก
เขียนรายงานประสบการณ์
การศึกษาโรคระดับ 3 อย่างน้ อย
2 รายต่อปี การศึกษา พร้ อมแนบ
description case report เป็ น
หลักฐาน
กาหนดส่งทุกสิ ้นปี การศึกษา

เกณฑ์ การตัดสินเพื่อวุฒบิ ัตรแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตาม
แนวทางของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
ผู้ที่สามารถรับวุฒิบตั ิดงั กล่าว จะต้ องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัย
1. สอบผ่านทังภาคทฤษฎี
้
และปฎิบตั ทิ ี่จดั โดยราชวิทยาลัย ดังนี ้
แพทย์ ประจาบ้ านปี ที่ 2: สอบทฤษฏี
แพทย์ ประจาบ้ านปี ที่ 3: สอบภาคปฏิบตั ิ 2 ประเภท
- long case กลางปี
- clinical encounter ปลายปี
หมายเหตุ:
การจัดสอบ clinical encounter เริ่ มเป็ นครั้งแรกในรุ่น
ปี การศึกษา 2558
2. มีผลงานวิจยั อย่างน้ อย 1 ฉบับ

แนวทางการปฏิบัตงิ านแพทย์ ประจาบ้ านปี ที่ 1 (แพทย์ ใช้ ทุนปี่ 2)
แพทย์ ประจาบ้ านปี ที่ 1 ที่ปฏิบัตงิ านบนหอผู้ป่วยสามัญ(ชัน้ 10, 11) และหอพิเศษ/หอนอก (ชัน้ อื่น)
1) เริ่มการตรวจรักษาผู้ป่วยในความดูแลในภาคเช้ าในเวลาไม่เกิน 7.00 น. และรายงานผู้ป่วยให้ กบั
แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 3 หรื อแพทย์ใช้ ทนุ ปี ที่ 4 หัวหน้ าสายทางานที่ได้ รับมอบหมายให้ เสร็จเรี ยบร้ อย
ก่อน 9.00 น.ของทุกวัน
2) เข้ าร่วมก่อนกิจกรรมวิชาการในภาคบ่ายของภาควิชา (ยกเว้ นกรณีมีผ้ ปู ่ วยหนักที่จาเป็ นต้ องให้ การ
ดูแลทันที) หลังจากนัน้ ให้ การตรวจรักษาผู้ป่วยภาคบ่ายให้ เสร็จเรี ยบร้ อย
3) เขียนรายงานการรั บผู้ป่วยด้ วยตนเองทุกรายกรณีผ้ ปู ่ วยใหม่ให้ เสร็จสิ ้นทันทีและ on service
note ทันทีกรณีเป็ นผู้ป่วยย้ ายเข้ ามารับการรักษาต่อจากหอผู้ป่วยอื่น ร่วมกับเขียนรายงานการ
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เปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย(progress note) อย่างละเอียดทุกวันใน 3 วันแรก และตามความเร่ งด่ วน
ของปั ญหาหลังจากนัน้ อย่ างน้ อยทุก 2-3 วัน พร้ อมกับความคิดเห็นของอาจารย์ที่มาให้ คาปรึกษา
และเพื่อให้ สอดคล้ องกับการประเมินแพทย์ประจาบ้ านและแพทย์ใช้ ทนุ มิติตา่ ง ๆ ไม่อนุญาตให้
แพทย์เพิ่มพูนทักษะช่วยบันทึกรายงานผู้ป่วยโดยเด็ดขาด
4) เขียนสรุปเวชระเบียนให้ เสร็จสิ ้นภายใน 48 ชัว่ โมงหลังจากผู้ป่วยกลับบ้ าน โดยเขียนตาม ICD 10,
DRG
การบันทึกเวชระเบียนที่ไม่ สมบูรณ์ และการสรุ ปเวชระเบียนไม่ เสร็จสิน้ ภายใน
เวลา ถือเป็ นความรับผิดชอบแพทย์ ประจาบ้ านและแพทย์ ใช้ ทุน และจะมีผลต่ อการประเมิน
แพทย์ ประจาบ้ านและแพทย์ ใช้ ทุนตามหลักสูตรที่กาหนดโดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ และ
รวมถึงการมีบทลงโทษในการพิจารณารายวิชาเลือกในปี ถัดไป
5) เขียน off service note ให้ เสร็จสิน้ ก่ อนการส่ งตัวผู้ป่วย ถ้ ามีการส่งต่อผู้ป่วยให้ แพทย์ใช้ ทนุ หรื อ
แพทย์ประจาบ้ านคนอื่นดูแลหรื อในกรณีย้ายผู้ป่วยไป ICU
6) ทาหัตถการหรื อการตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการบนหอผู้ป่วยหรื อควบคุมนิสิตแพทย์ทาหัตถการที่มีความ
เสี่ยงต่อผู้ป่วยต้ องมีแพทย์พี่เลี ้ยงควบคุมในการทาครัง้ แรก และจะต้ องบันทึกรายงานทางการแพทย์
เมื่อมีการทาหัตถการทุกครัง้
7) จ่ายผู้ป่วยเก่าและใหม่ให้ นิสิตแพทย์ดแู ลร่วมกับให้ ความรู้และเป็ นที่ปรึกษาของนิสิตแพทย์
8) ดาเนินกิจกรรม Team care round ร่วมกับพยาบาล โดยทบทวนข้ อมูลผู้ป่วยร่วมกันทุกวันศุกร์ หลัง
admission round
9) ดาเนินกิจกรรม Quality round โดยประสานงานกับแพทย์หวั หน้ าหอผู้ป่วย อาจารย์แพทย์ประจา
สายการทางาน เลือกรายผู้ป่วยที่ยงั แก้ ปัญหาในด้ านต่างๆ ไม่ได้ นอกเหนือจากการรักษาโรค เพื่อ
หาทางแก้ ปัญหาร่วมกันกับสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้ อง จะต้ องดาเนินกิจกรรมดังกล่ าว 1 ครัง้ /
อาจารย์ แพทย์ ประจาสายการทางาน 1 คน โดยนัดวันดาเนินกิจกรรมร่วมกันกับทุกคนที่เกี่ยวข้ อง
ระหว่ างการดาเนินกิจกรรมจะต้ องทาการบันทึกรายงานการดาเนินกิจกรรมทุกครัง้
10) รับ-ส่งเวรกับแพทย์ที่อยูเ่ วรโดยจะต้ องทาหน้ าที่รับ-ส่งเวรด้ วยตนเอง ภายใต้ ความดูแลของแพทย์
ประจาบ้ านหรื อแพทย์ใช้ ทนุ รุ่นพี่ที่เป็ นหัวหน้ าสาย และร่วมกับแพทย์รุ่นพี่ที่เป็ นหัวหน้ าเวรของวันนัน้
อย่างเป็ นระบบ เริ่มทาการรับ-ส่งเวร 16.00 น.
11) ต้ องมาดูแลผู้ป่วยในภาคเช้ าด้ วยตนเองทุกวัน ไม่เว้ นวันหยุดราชการ
แพทย์ ประจาบ้ านปี 1 ที่ปฏิบัตงิ านหออภิบาลผู้ป่วยเวชบาบัดวิกฤต
1) เริ่มการตรวจรักษาผู้ป่วยในความดูแลในภาคเช้ าในเวลาไม่เกิน 7.00 น. โดยดูแลผู้ป่วยของภาควิชา
อายุรศาสตร์ ที่หอผู้ป่วยเวชบาบัดวิกฤติร่วมกับอาจารย์แพทย์ประจาหอผู้ป่วย
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2) เขียนรายงานการรับผู้ป่วยที่เข้ ามารับการรักษาในหอผู้ป่วยฯด้ วยตนเองทุกรายกรณีที่เป็ นผู้ป่วยใหม่
เขียนonservice note ในกรณีผ้ ปู ่ วยรับย้ ายมาจากหอผู้ป่วยสามัญ และเขียนรายงานการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยทุกวัน ตามระบะ SOAP พร้ อมกับความคิดเห็นของอาจารย์ที่มาให้ คาปรึกษา
ด้ วย
3) เขียนสรุปเวชระเบียนให้ เสร็จสิ ้นภายใน 48ชัว่ โมงกรณีที่จาหน่ายออกจากโรงพยาบาล โดยเขียนตาม
ICD 10, DRG
4) เขียน off service เมื่อมีการส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อที่หอผู้ป่วยสามัญ
5) การรับผู้ป่วยและการย้ ายผู้ป่วยออกจากหอผู้ป่วยให้ เป็ นสิทธิขาดของอาจารย์ประจาหอผู้ป่วย จึง
ต้ องแจ้ งอาจารย์ประจาหอผู้ป่วยทุกครัง้ ที่จะย้ ายผู้ป่วยออกจากหอผู้ป่วยเวชบาบัดวิกฤติ
6) การทาหัตถการมีแนวทางเช่นเดียวกับการปฏิบตั งิ านที่หอผู้ป่วยสามัญต้ องมีการบันทึกรายงานทาง
การแพทย์เมื่อมีการทาหัตถการทุกครัง้
7) ต้ องทาการตรวจรักษาผู้ป่วยในภาคเช้ าด้ วยตนเองทุกวัน ไม่เว้ นวันหยุดราชการ
8) เนื่องจากผู้ป่วยในหอผู้ป่วยเวชบาบัดวิกฤติ มีการเปลี่ยนแปลงอาการอย่างรวดเร็ว ไม่อนุญาตให้ ทิ ้ง
หอผู้ป่วยในเวลาทาการเว้ นช่วงพักรับประทานอาหาร และการเข้ าร่วมกิจกรรมทางวิชาการหรื อใน
กรณีที่มีเหตุจาเป็ นจริงๆ เท่านัน้ และจะต้ องแจ้ งให้ พยาบาลรับทราบ และมีช่องทางติดต่อได้
ตลอดเวลา
9) กิจกรรมวิชาการ
9.1 grand round ICU ทุกวันจันทร์ เวลา 12.30 น.
9.2 Interesting ICU case วันจันทร์ สปั ดาห์สดุ ท้ ายของการ
ปฏิบตั งิ านในเดือนนัน้ เวลา 12.30 น.
แพทย์ ประจาบ้ านปี ที่ 1 ที่ออกตรวจผู้ป่วยนอก
1)แพทย์ ประจาบ้ านที่ปฎิบัตงิ านที่หอผู้ป่วยนอกในเดือนนัน้ ให้ ออกตรวจช่วงเวลา8.00 -16.00 น.
แพทย์ ประจาบ้ านที่ปฎิบัตงิ านที่หอผู้ป่วย ให้ ออกตรวจช่วงเวลา 9.00-12.00 น. โดยให้ ออกตรวจวัน
เดียวกันของสัปดาห์ตลอดทังปี
้ ห้ ามเลื่อนวันออกตรวจเองโดยไม่ ได้ รับอนุญาตและให้ ตรวจรักษาผู้ป่วยในหอ
ผู้ป่วยให้ เสร็จก่อนลงตรวจผู้ป่วยนอก
2) ทาการบันทึกเวชระเบียนอย่างเหมาะสม และที่จาเป็ นอย่างครบถ้ วน
3) จะมีการสุม่ ตรวจเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่ทาการบันทึกเสร็จสิ ้น วันละ 1 ฉบับ หรื ออย่างน้ อยเดือนละ 4
ฉบับ โดยอาจารย์ที่ทาหน้ าที่ในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเวชระเบียนในวันนัน้ และจะมีการแจ้ งให้ แพทย์
ประจาบ้ านรับทราบและทาการปรับปรุง
5)หลักการสาหรับการตรวจผู้ป่วยนอก มีแนวทางดังนี ้
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ความตรงต่ อเวลาถือเป็ นความรับผิดชอบในหน้ าที่ โดยจะมีการบันทึกเวลาที่ออกตรวจผู้ป่วยนอกซึง่
เป็ นหนึง่ ในการประเมินการปฏิบตั งิ าน
- ถ้ าออกตรวจสายเกิน 15 นาที ตังแต่
้ 3ครัง้ จะต้ องออกตรวจชดเชย1 ครัง้
- ถ้ าออกตรวจสายเกิน 30 นาที 1 ครัง้ จะต้ องออกตรวจชดเชย1 ครัง้
การออกตรวจชดเชย จะให้ ทาการออกตรวจในช่วงที่พกั ร้ อน ช่วงที่วิชาเลือกเสรี (Elective)ก่อน หากไม่มี
ช่วงดังกล่าวแล้ ว จะต้ องมาออกตรวจซ ้าในวันถัดไป
จานวนผู้ป่วยที่ต้องตรวจสาหรับแพทย์ ประจาบ้ านปี ที่ 1
-แพทย์ประจาบ้ าน ที่ปฏิบตั งิ านในหอผู้ป่วย จะต้ องตรวจผู้ป่วยอย่างน้ อย 15 คนต่อวัน และใน
จานวนนี ้ จะต้ องมีผ้ ูป่วยใหม่ ร่วมด้ วยอย่ างน้ อย 2 คนต่ อวัน
- แพทย์ประจาบ้ านและแพทย์ใช้ ทนุ ที่ปฏิบตั หิ น้ าที่ออกตรวจผู้ป่วยนอกในเดือนนัน้ ต้ องตรวจ
ผู้ป่วยจนกว่าจะเสร็จสิ ้น
6) การสัง่ ยา โดยเฉพาะผู้ป่วยใหม่ทกุ รายให้ สงั่ เฉพาะยาที่อยูใ่ นบัญชียาหลัก (ED) เท่านัน้ ห้ ามสัง่ ยานอก
บัญชียาหลักโดยเด็ดขาดยกเว้ นยารักษาโรคพื ้นฐานทัว่ ไปที่ไม่มียาในบัญชีเช่น ยาแก้ ไอ เป็ นต้ น ส่วนยาในกลุม่ ที่
ควบคุมการใช้ เช่น ยาลดไขมัน ยาลดความดัน เป็ นต้ น จะต้ องได้ รับการอนุมตั กิ ารใช้ ยาจากอาจารย์ที่ทาหน้ าที่
อนุมตั ิการใช้ ยาในวันดังกล่าวกรณีที่ผ้ ปู ่ วยมารับการรักษาต่อเนื่องที่รพ.อยูก่ ่อนแล้ วและได้ รับยาเดิมซึง่ เป็ นยานอก
บัญชียาหลักมาตลอด ให้ พิจารณาใช้ ยาเดิมหรื อปรับเปลี่ยนยาเป็ นยาในบัญชียาหลักตามความเหมาะสมใน
ผู้ป่วยแต่ละรายโดยจะต้ องปรึกษาและได้ รับขออนุมตั กิ ารใช้ ยาดังกล่าวกับอาจารย์ที่ทาหน้ าที่ตรวจสอบความ
สมบูรณ์เวชระเบียนในวันนันทุ
้ กครัง้ (ตารางรายชื่ออาจารย์ที่ทาหน้ าที่รับผิดชอบในการอนุมตั ิยาอยูท่ ี่แผนกผู้ป่วย
นอก)
แพทย์ ประจาบ้ านปี 1 ที่ปฏิบัตงิ านที่แผนกฉุกเฉิน
1) เริ่มปฏิบตั งิ านที่แผนกฉุกเฉินตังแต่
้ 7.00 น.-17.00 น.
2) ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวข้ องทางอายุรศาสตร์ ที่เข้ ามาใช้ บริการที่แผนกฉุกเฉิน ได้ แก่
2.1) ผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ ที่มาที่แผนกฉุกเฉินโดยตรง โดยเป็ นผู้ป่วยที่ขอคาปรึกษาจากแพทย์
แผนกฉุกเฉินหรื อการตรวจด้ วยตนเองตังแต่
้ แรก
2.2) ผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ ที่สง่ มาเพื่อรับการดูแลรักษาระยะสัน้ จากแผนกผู้ป่วยนอก
อายุรศาสตร์
2.3) ผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ ที่สง่ มาเพื่อทาหัตถการทางอายุรศาสตร์ จากแผนกผู้ป่วยนอก
อายุรศาสตร์
2.4) การขอรับคาปรึกษาทางอายุรศาสตร์ หรื อการขอส่งตัวผู้ป่วยอายุรศาสตร์ จากรพ.อื่นๆ
3) การดูแลรักษาทังหมดดั
้
งกล่าว ต้ องอยูภ่ ายใต้ การดูแลและตัดสินใจของแพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 3 (แพทย์
ใช้ ทนุ ปี ที่ 4) ที่ปฏิบตั งิ านร่วมอยูด่ ้ วยเท่านัน้
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4) ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ให้ จดั ลาดับความเร่งด่วนของโรคที่ต้องให้ การดูแลรักษาเป็ นสาคัญ โรคที่ต้อง
ดูแลรักษาอย่างเร่งด่วนเป็ นลาดับแรก เช่น สงสัยหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ภาวะช็อค ชัก เป็ นต้ น
5) ประสานงานแพทย์ประจาบ้ านที่อยูใ่ นหอผู้ป่วยต่างๆ ในการรับผู้ป่วยเข้ ารับการรักษาตัวต่อใน
โรงพยาบาล
6) ในการขอรับคาปรึกษาจากอาจารย์ ให้ ปรึกษาอาจารย์ที่เป็ น attending หอผู้ป่วยวิกฤตและปรึกษา
นอกแผนกในเดือนนัน้ หรื อ อาจารย์ในสาขาวิชาโรคที่เกี่ยวข้ องโดยตรง
7) ในการดูแลรักษาผู้ป่วย จะต้ องทาการบันทึกเวชระเบียนทางการแพทย์อย่างครบถ้ วน กรณีที่เป็ นโรคที่
มีการจัดทา clinical practice guideline และมีแบบบันทึกข้ อมูลอยูแ่ ล้ ว ให้ ทาการบันทึกให้ ครบถ้ วน
8) ในกรณีที่ตดั สินใจให้ ผ้ ปู ่ วยกลับบ้ านจะต้ องมัน่ ใจว่ามีความปลอดภัยเพียงพอโดยการประเมินซ ้า และ
บันทึกผลการประเมินก่อนพิจารณาให้ กลับบ้ าน และนัดผู้ป่วยเพื่อติดตามอาการภายในระยะเวลาอันสันกั
้ บ
แพทย์แผนกอายุรศาสตร์ ในกรณีที่ต้องติดตามการรักษา
การอยู่เวรนอกเวลาราชการ
ให้ แพทย์ประจาบ้ านปี ที่1 และแพทย์ใช้ ทนุ ปี ที่ 2 อยูเ่ วรนอกเวลาราชการเป็ นจานวน 8-9 วันต่อเดือน วัน
จันทร์ ถึงวันศุกร์ เริ่มตังแต่
้ 16.00 น. – 07.00 น. ของวันถัดไป วันเสาร์ อาทิตย์หรื อวันหยุดราชการ เริ่มตังแต่
้ 07.00
น.-07.00 น. ของวันถัดไป โดยจะต้ องทาการรับ-ส่ งเวรพร้ อมกับแพทย์ประจาบ้ านชันปี
้ ที่สงู กว่าที่เป็ นหัวหน้ าเวร
ในวันนันในเวลา
้
16.00 น.ในวันราชการ และ 7.00 น.ในวันหยุดราชการ
แพทย์ประจาบ้ านที่อยูเ่ วรมีหน้ าที่รับผิดชอบผู้ป่วยในของภาควิชาอายุรศาสตร์ ทงหมด
ั้
ในการอยูเ่ วรจะอยู่
ร่วมกับแพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 2 หรื อ 3 (หรื อแพทย์ใช้ ทนุ ปี 3หรื อปี 4)และอาจารย์ในภาควิชาทุกครัง้
(ดูรายละเอียดใน “ข้ อปฏิบตั ิการอยูเ่ วรนอกเวลาราชการแพทย์ประจาบ้ าน”)

แนวทางการปฏิบัตงิ านแพทย์ ประจาบ้ านปี ที่ 2, 3(พชท.ปี 3, 4)
1) แพทย์ ประจาบ้ านปี ที่ 2 (แพทย์ใช้ ทนุ ปี ที่ 3) จะปฎิบตั งิ านในสาขาวิชาต่างๆ หมุนเวียนทังภายใน
้
และภายนอกภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
แพทย์ ประจาบ้ านปี ที่ 3 (แพทย์ใช้ ทนุ ปี ที่ 4) จะปฎิบตั งิ านในตาแหน่งหัวหน้ าหอผู้ป่วยต่างๆ เป็ นส่วน
ใหญ่ การรับปรึกษาจากนอกแผนกอายุรศาสตร์ การดูแลผู้ป่วยแผนกฉุกเฉิน
2) แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 2 และ 3 (แพทย์ใช้ ทนุ ปี ที่ 3, 4) จะต้ องทาหน้ าที่ในการให้ คาปรึกษาแก่แพทย์
ประจาบ้ านปี ที่ 1 (แพทย์ใช้ ทนุ 2) ที่ปฏิบตั งิ านในหอผู้ป่วยต่างๆ ในการปฏิบตั งิ านเมื่อผ่านสาขาวิชาต่างๆ ให้ ยึด
แนวทางของสาขาวิชานันๆ
้ เป็ นสาคัญ
3) กรณีปฏิบัตหิ น้ าที่เป็ นหัวหน้ าหอผู้ป่วยต่ างๆ มีแนวทางปฏิบตั อิ ื่นๆ ดังนี ้
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3.1) ควรตรวจรักษาผู้ป่วยด้ วยตนเองทุกวันไม่เว้ นวันหยุดราชการเช่นเดียวกับแพทย์ประจาบ้ าน
ชันปี
้ ที่ 1 หรื อแพทย์ใช้ ทนุ ปี ที่ 2 การขาดการทางานในวันหยุดราชการถือเป็ นการขาดความรับผิดชอบในฐานะ
แพทย์และควรเริ่มการปฏิบตั ิงานในเวลาไม่เกิน 7.00 น
3.2) กรณีเป็ นหัวหน้ าหอผู้ป่วยเวชบาบัดวิกฤติควรปฏิบตั งิ านที่หอผู้ป่วยตลอดเวลายกเว้ นการรับ
ปรึกษาจากแพทย์ประจาบ้ าน/แพทย์ใช้ ทนุ ชันปี
้ ต่ากว่า การรับประทานอาหาร การเข้ าร่วมกิจกรรมวิชาการ โดย
ต้ องแจ้ งพยาบาลให้ ทราบทุกครัง้
3.2) ตรวจสอบความสมบูรณ์ในการบันทึกเวชระเบียนของแพทย์ประจาบ้ านชันปี
้ ที่ 1 และต้ อง
บันทึกความเห็นในการรักษาลงในเวชระเบียนร่วมด้ วย
3.3) รับผิดชอบดูแลให้ แพทย์ประจาบ้ านชันปี
้ ที่ 1 ทาการสรุปเวชระเบียนให้ เสร็จสิ ้นภายใน 48
ชัว่ โมง
การบันทึกเวชระเบียนที่ไม่ สมบูรณ์ และการสรุ ปเวชระเบียนไม่ เสร็จสิน้ ภายในเวลา ถือ
เป็ นความรั บผิดชอบร่ วมของแพทย์ ประจาบ้ านหรื อแพทย์ ใช้ ทุนที่เป็ นหัวหน้ าหอผู้ป่วย
3.4) ดาเนินกิจกรรม Quality roundโดยเป็ นผู้นากลุม่ ร่วมกับ
แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 1 หรื อแพทย์ใช้ ทนุ ปี ที่ 2 ติดต่อประสานงานกับอาจารย์แพทย์ประจาสายการทางานเลือก
รายผู้ป่วยที่ยงั แก้ ปัญหาในด้ านต่างๆ ไม่ได้ นอกเหนือจากการรักษาโรคโดยประสานงานกับพยาบาลและบุคลากร
ทางการแพทย์อื่นที่เกี่ยวข้ อง เพื่อหาทางแก้ ปัญหาร่วมกันกับสหสาขาวิชาชีพ จะต้ องดาเนินกิจกรรมดังกล่ าว
1 ครัง้ / อาจารย์ แพทย์ ประจาสาย 1 คน โดยนัดวันดาเนินกิจกรรมร่วมกันกับทุกคนที่เกี่ยวข้ อง ระหว่ างการ
ดาเนินกิจกรรมจะต้ องทาการบันทึกรายงานการดาเนินกิจกรรมทุกครัง้
3.5) แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 3 หรื อแพทย์ใช้ ทนุ ปี ที่ 4 ต้ องจัด Team CareRound โดยทาการดูแล
ผู้ป่วยร่วมกับ พยาบาลทุกวันศุกร์ หลังกิจกรรม admission round
4) ออกตรวจผู้ป่วยนอกทัว่ ไปตามปกติสปั ดาห์ละ 1 วัน แนวทางในการออกตรวจผู้ป่วยนอกเป็ นแนวทาง
เดียวกับที่มีการกาหนดไว้ ในหัวข้ อของแพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 1
ความตรงต่ อเวลาถือเป็ นความรับผิดชอบในหน้ าที่ โดยจะมีการบันทึกเวลาที่ออก ตรวจผู้ป่วยนอกซึง่
เป็ นหนึง่ ในการประเมินการปฏิบตั งิ าน
- ถ้ าออกตรวจสายเกิน 15 นาที ตังแต่
้ 3 ครัง้ จะต้ องออกตรวจชดเชย1 ครัง้
- ถ้ าออกตรวจสายเกิน 30 นาที 1 ครัง้ จะต้ องออกตรวจชดเชย1 ครัง้
การออกตรวจชดเชย จะให้ ทาการออกตรวจในช่วงที่พกั ร้ อน ช่วงที่วิชาเลือกเสรี (Elective) ก่อนหากไม่มี
ช่วงดังกล่าวแล้ ว จะต้ องมาออกตรวจซ ้าในวันถัดไป
จานวนผู้ป่วยที่ต้องตรวจสาหรับแพทย์ ประจาบ้ านปี ที่ 2, 3
-แพทย์ประจาบ้ าน ที่ปฏิบตั งิ านในหอผู้ป่วย จะต้ องตรวจผู้ป่วยอย่างน้ อย20คนต่อวัน และใน
จานวนนี ้ จะต้ องมีผ้ ูป่วยใหม่ ร่วมด้ วยอย่ างน้ อย 2 คนต่ อวัน
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- แพทย์ประจาบ้ านที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ออกตรวจผู้ป่วยนอกในเดือนนัน้ ต้ องตรวจผู้ป่วยจนกว่าจะ
เสร็จสิ ้น
5) กรณีท่ เี ป็ นแพทย์ ประจาบ้ านปฏิบัตงิ านที่แผนกฉุกเฉิน
5.1) เริ่มปฏิบตั งิ านที่แผนกฉุกเฉินตังแต่
้ 7.00 น.-17.00 น.
5.2) เป็ นผู้ร่วมดูแลและให้ คาปรึกษากับแพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 1 ในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหา
เกี่ยวข้ องทางอายุรศาสตร์ ที่เข้ ามาใช้ บริ การที่แผนกฉุกเฉิน ได้ แก่
5.2.1) ผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ ที่มาที่แผนกฉุกเฉินโดยตรง โดยเป็ นผู้ป่วยที่ขอคาปรึกษา
จากแพทย์แผนกฉุกเฉินหรื อการตรวจด้ วยตนเองตังแต่
้ แรก
5.2.2) ผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ ที่สง่ มาเพื่อรับการดูแลรักษาระยะสัน้ จากแผนกผู้ป่วย
นอกอายุรศาสตร์
5.2.3) ผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ ที่สง่ มาเพื่อทาหัตถการทางอายุรศาสตร์ จากแผนกผู้ป่วย
นอกอายุรศาสตร์
5.2.4) การขอรับคาปรึกษาหรื อการขอส่งตัวผู้ป่วยอายุรศาสตร์ จากรพ.อื่นๆ
5.3) ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ให้ จดั ลาดับความเร่งด่วนของโรคที่ ต้องให้ การดูแลรักษาเป็ นสาคัญ
โรคที่ต้องดูแลรักษาอย่างเร่งด่วนเป็ นลาดับแรก เช่น สงสัยหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ภาวะช็อค stroke เป็ นต้ น
5.4) ประสานงานแพทย์ประจาบ้ านที่อยูใ่ นหอผู้ป่วยต่างๆ ในการรับผู้ป่วยเข้ ารับการรักษาตัวต่อ
ในโรงพยาบาล
5.5) ในการขอรับคาปรึกษาจากอาจารย์ ให้ ปรึกษาอาจารย์ที่เป็ น attending หอผู้ป่วยวิกฤตและ
ปรึกษานอกแผนกในเดือนนัน้ (หรื อ อาจารย์ในสาขาวิชาโรคที่เกี่ยวข้ องโดยตรงในกรณีที่ตดิ ต่ออาจารย์หอผู้ป่วย
วิกฤติและปรึกษานอกแผนกไม่ได้ )
5.6) ในการดูแลรักษาผู้ป่วย จะต้ องทาการบันทึกเวชระเบียนทางการแพทย์อย่างครบถ้ วน กรณี
ที่เป็ นโรคที่มีการจัดทา clinical practice guideline และมีแบบบันทึกข้ อมูลอยูแ่ ล้ ว ให้ ทาการบันทึกให้ ครบถ้ วน
5.7) ในกรณีที่ตดั สินใจให้ ผ้ ปู ่ วยกลับบ้ านจะต้ องมัน่ ใจว่ามีความปลอดภัยเพียงพอโดยการ
ประเมินซ ้า และบันทึกผลการประเมินก่อนพิจารณาให้ กลับบ้ าน และนัดผู้ป่วยเพื่อติดตามอาการภายใน
ระยะเวลาอันสันกั
้ บแพทย์แผนกอายุรศาสตร์ ในกรณีที่ต้องติดตามการรักษา
6) กรณีท่ เี ป็ นแพทย์ ประจาบ้ านรั บปรึกษาผู้ป่วยจากหน่ วยงานนอกภาควิชาอายุรศาสตร์
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ตระหนักและมุ่งเน้นให้แพทย์ประจาบ้านในหลักสู ตรการ
ฝึ กอบรมอายุรศาสตร์ มศว มีความสามารถในการดูแลผูป้ ่ วยและให้คาปรึ กษาโรคหรื อปั ญหาทางอายุรศาสตร์ ทวั่ ไป
ได้เป็ นอย่างดี จึงมีแนวทางที่จาเพาะสาหรับแพทย์ประจาบ้านที่ผา่ นการปฎิบตั ิงานในช่วงดังกล่าวนี้ โดยจะต้อง
ปฏิบตั ิดงั นี้
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1. แพทย์ประจาบ้านจะต้องทาการประเมินตนเองด้านความสามารถในการให้คาปรึ กษาอายุรศาสตร์
ทัว่ ไปเมื่อเริ่ มขึ้นปฎิบตั ิงาน โดยขอเอกสารการประเมินตนเองได้ที่ภาควิชา
2. จะต้องเรี ยนรู้ภาคทฤษฏี โดยให้ศึกษาจากสื่ อที่ภาควิชาอายุรศาสตร์ มศว ได้จดั ทาไว้เกี่ยวกับการให้
คาปรึ กษาโรค/ปั ญหาทัว่ ไปทางอายุรศาสตร์
โดยจะต้องผ่านกระบวนการดังกล่าวทุกคน
3. ทาการประเมินตนเองด้านความสามารถในการให้คาปรึ กษาอายุรศาสตร์ ทวั่ ไปอีกครั้ง เมื่อสิ้ นสุ ดระยะ
การปฏิบตั ิงานและส่ งใบประเมินตนเองทั้งหมดได้ที่ภาควิชาอายุรศาสตร์
สาหรับแนวทางทัว่ ไปในการปฏิบตั ิงานในกรณี รับปรึ กษาผูป้ ่ วยจากนอกแผนก มีแนวทางดังนี้
1)รับผิดชอบในการให้ คาปรึกษาผู้ป่วยในหอผู้ป่วยอื่นๆ ภายนอกแผนกอายุรศาสตร์ ในกรณีที่มีแพทย์
ประจาบ้ านปี ที่ 1อยู่ด้วยในเดือนเดียวกัน จะต้ องทาหน้ าที่ในการให้ คาปรึกษาแพทย์ประจาบ้ า นปี ที่ 1 โดยจะต้ อง
ไปดูผ้ ปู ่ วยเองทุกคนเพื่อประเมินและให้ ความเห็นได้ อย่างถูกต้ อง
2) รับใบปรึกษาที่สง่ มาจากหน่วยงานอื่นๆ ที่ภาควิชาอายุรศาสตร์ ตงแต่
ั ้ 8.00-16.00 น. ในวันราชการ
โดยจะต้ องลงลายมือชื่อในสมุดบันทึกการรับปรึกษาทุกครัง้
3) ดูแลผู้ป่วยภายในวันที่มีการส่งใบปรึกษามาจากต่างแผนก โดยเรี ยงลาดับตามความเร่งด่วน ทาการ
ตรวจรักษาด้ วยตนเองก่อน หลังจากนันจะต้
้ องปรึกษาอาจารย์ attendingในสายการทางานของตน”ทุก
ราย”หรื ออาจารย์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง โดยจะต้ องเขียนตอบกลับการให้ คาปรึกษาในใบที่รับปรึกษาทุกครัง้
4) ติดตามการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยที่ไปให้ คาปรึกษาอย่างสม่าเสมอในกรณีที่ต้องให้ การดูแลรักษา
ต่อเนื่องและจะต้ องเขียนบันทึกทางการแพทย์ทกุ ครัง้ ที่ไปดูแลรักษาผู้ป่วย
5) ผู้ป่วยที่ไม่จาเป็ นต้ องได้ รับการดูแลรักษาด้ วยปั ญหาทางอายุรศาสตร์ อีก ให้ เขียนบอกระงับการรั บ
ปรึกษาเป็ นการชัว่ คราว โดยจะต้ องเป็ นคาสัง่ ของอาจารย์ในภาควิชาอายุรศาสตร์ ที่รับปรึกษาปั ญหาดังกล่าว ใน
กรณีที่มีเหตุอนั ควรที่ต้องได้ รับการดูแลรักษาอีกครัง้ จะต้ องติดตามการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยตามที่ได้ รับการ
ปรึกษาในภายหลัง
6) กรณีที่มีภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ เกิดขึ ้นที่ตา่ งแผนก ภาควิชาต่างๆ อาจใช้ การสื่อสารทางโทรศัพท์
โดยตรงมายังแพทย์ที่ปฎิบตั ิงานสายรับปรึกษานอกแผนกอายุรกรรม ก่อนที่จะมีการเขียนใบปรึกษาตามมาใน
ภายหลัง ในกรณีดงั กล่าวจะต้ องไปให้ การดูแลรักษาผู้ป่วยก่อนและแจ้ งอาจารย์ในภาควิชาที่ทาหน้ าที่ให้
คาปรึกษาทุกครัง้ ในกรณีดังกล่ าว จะต้ องกลับมาทาการบันทึกลงสมุดรับการปรึกษาด้ วยทุกครัง้ เมื่อให้
การรักษาเสร็จสิน้
9) เมื่อปฏิบตั งิ านสิ ้นสุดลง จะต้ องนาส่งใบรับปรึกษา รายชื่อผู้ป่วย และภาวะที่ได้ รับคาปรึกษาให้ ทาง
ภาควิชาอายุรศาสตร์ ทกุ ครัง้
การอยู่เวรนอกเวลาราชการ
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ให้ แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 2 และ 3 อยูเ่ วรนอกเวลาราชการเป็ นจานวน 6-8 วันต่อเดือน วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
เริ่มตังแต่
้ 16.00 น. –07.00 น. ของวันถัดไป วันเสาร์ อาทิตย์หรื อวันหยุดราชการ เริ่มตังแต่
้ 07.00น.-07.00 น.
ของวันถัดไป โดยมีหน้ าที่รับผิดชอบผู้ป่วยในของภาควิชาอายุรศาสตร์ ทงหมด
ั้
ในการอยูเ่ วรจะทาหน้ าที่ให้
คาปรึกษาอย่างใกล้ ชิดแก่แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 1 โดยจะต้ องทาการรับ-ส่ งเวรพร้ อมกับแพทย์ประจาบ้ านชันปี
้
ที่ 1 และแพทย์ประจาบ้ านที่เป็ นหัวหน้ าเวรในวันนันในเวลา
้
16.00 น.ในวันราชการ และ 7.00 น.ใน
วันหยุดราชการ โดยการอยูเ่ วรจะอยูร่ ่วมกับอาจารย์ในภาควิชาทุกครัง้ (ดูรายละเอียดใน “ข้ อปฏิบตั กิ ารอยูเ่ วร
นอกเวลาราชการแพทย์ประจาบ้ าน”)

ข้ อปฏิบัตกิ ารอยู่เวรนอกเวลาราชการ พจบ./พชท.
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
แพทย์ ประจาบ้ านปี ที่ 1 (แพทย์ ใช้ ทุนปี ที่ 2)
- ในกรณีท่ เี ป็ นเวรที่ดูแลเฉพาะผู้ป่วยใน จะทาหน้ าที่เป็ นเป็ น first callในการดูแลรักษาผู้ป่วยเก่าและ
ทาหน้ าที่รับผู้ป่วยใหม่ในหอผู้ป่วยสามัญ โดยมีแพทย์ใช้ ทนุ ปี ที่ 1(แพทย์เพิ่มพูนทักษะ) เป็ นผู้ชว่ ย
(พชท.1(แพทย์ เพิ่มพูนทักษะ)ไม่ ใช่ first call)ห้ ามลงไปรับผู้ป่วยที่แผนกฉุกเฉิน
- ในกรณีท่ เี ป็ นเวรรับปรึกษาจากแผนกฉุกเฉิน จะทาหน้ าที่เป็ น first call ในการรับคาปรึกษาจากการ
ขอคาปรึกษาจากแผนกฉุกเฉิน
- ไม่ อนุญาตให้ ส่ ังการรักษาด้ วยวาจาทางโทรศัพท์ โดยไม่ มีเหตุอันควร
- กรณีท่ มี ีความจาเป็ นที่ต้องสั่งการรักษาทางโทรศัพท์ จะต้ องเซ็นชื่อกากับคาสั่งดังกล่ าวภายใน
เวลา 24 ชั่วโมง
การขอคาปรึกษาจากแพทย์ ประจาบ้ านปี ที่ 2/3 หรื อ แพทย์ ใช้ ทุนปี ที่ 3/4
- กรณีผ้ ูป่วยเก่ า ที่ไม่ สามารถตัดสินใจให้ การดูแลรั กษาด้ วยตนเองให้ ปรึกษาแพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 2
หรื อ 3 ที่เป็ นหัวหน้ าเวรในวันนัน้
- กรณีผ้ ปู ่ วยรับใหม่ในหอผู้ป่วย/หรื อการรับปรึกษาผู้ป่วยแผนกฉุกเฉินจะต้ องปรึกษาและรับผู้ป่วยพร้ อมกับ
แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 3 ที่เป็ นหัวหน้ าเวรทุกราย
- ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อขอคาปรึกษาจากแพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 2/3 หรื อ แพทย์ใช้ ทนุ ปี ที่ 3/4 ให้
ปรึกษาอาจารย์แพทย์ที่อยูเ่ วรวันดังกล่าว
แพทย์ ประจาบ้ านปี ที่ 2 (แพทย์ ใช้ ทุนปี ที่ 3)
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-

-

เป็ น first callในการดูแลรักษาผู้ป่วยเก่าและใหม่ในหออภิบาลผู้ป่วยเวชบาบัดวิกฤต
เป็ น first call ในการให้ คาปรึกษาจากการขอคาปรึกษาสาหรับผู้ป่วยในที่อยู่นอกแผนกอายุรศาสตร์
เป็ น 2nd callในการดูแลรักษาผู้ป่วยเก่าในหอผู้ป่วยสามัญของแผนกอายุรศาสตร์
เป็ นที่ปรึกษาอย่างใกล้ ชิดแก่แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 1 (หรื อพชท. 2)เฉพาะกรณีที่เวรวันนันไม่
้ มีแพทย์
ประจาบ้ านปี ที่ 3 (พชท.4)
ในกรณีผ้ ปู ่ วยรับใหม่ที่หออภิบาลผู้ป่วยเวชบาบัดวิกฤตให้ ปรึกษาและรับผู้ป่วยพร้ อมกับแพทย์ประจา
บ้ านปี ที่ 3 ที่เป็ นหัวหน้ าเวรทุกรายกรณีรับปรึกษาจากนอกแผนกอายุรกรรมให้ ปรึกษาแพทย์ประจาบ้ าน
ปี ที่ 3 (พชท.4) ที่อยูเ่ วรร่วมทุกราย
ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อขอคาปรึกษาจากแพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 3 หรื อ แพทย์ใช้ ทนุ ปี ที่ 4 ให้ ปรึกษา
อาจารย์แพทย์ที่อยูเ่ วรวันดังกล่าว
ไม่ อนุญาตให้ ส่ ังการรักษาด้ วยวาจาทางโทรศัพท์ โดยไม่ มีเหตุอันควร
กรณีท่ มี ีความจาเป็ นที่ต้องสั่งการรักษาทางโทรศัพท์ จะต้ องเซ็นชื่อกากับคาสั่งดังกล่ าวภายใน
เวลา 24 ชั่วโมง
ในกรณีที่ต้องเป็ นหัวหน้ าเวรในวันนัน้ การรับผู้ป่วยใหม่ทกุ ราย ควรแจ้ งให้ อาจารย์เวรรับทราบ

แพทย์ ประจาบ้ านปี ที่ 3(แพทย์ ใช้ ทุนปี ที่ 4)
- เป็ นที่ปรึกษาอย่างใกล้ ชิดแก่แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 1 และ 2 (หรื อพชท. 2 และ 3)
- เป็ น second call ในการดูแลรักษาผู้ป่วยใหม่ทงในหอผู
ั้
้ ป่วยสามัญหอผู้ป่วยวิกฤติ โดยจะต้ องตรวจ
ประเมินผู้ป่วยที่รับใหม่ด้วยตนเองทุกรายหลังจากที่แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 1 หรื อแพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 2
(ในกรณีหอผู้ป่วยวิกฤติ) ได้ ทาการประเมินผู้ป่วยเป็ นลาดับแรกแล้ ว
- เป็ น second call ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ขอรับคาปรึกษาจากแผนกฉุกเฉิน โดยจะต้ องประเมินผู้ป่วย
ดังกล่าวด้ วยตนเองทุกรายหลังจากที่แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 1 หรื อแพทย์เพิ่มพูนทักษะได้ ทาการประเมิน
ผู้ป่วยเป็ นลาดับแรกแล้ ว
- เป็ น second call ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในที่ขอรับคาปรึกษาจากนอกแผนก ในกรณีที่แพทย์ประจาบ้ าน
ปี ที่ 2 ได้ ประเมินผู้ป่วยเป็ นลาดับแรกแล้ ว
- ต้ องเขียนความเห็นที่ให้ คาปรึกษานอกแผนก/ห้ องฉุกเฉิน ให้ แล้ วเสร็จก่อนลงเวร รวมทัง้ ต้ องส่งเวรให้ แก่
แพทย์ที่ปฏิบตั หิ น้ าที่รับปรึกษาในเวลาราชการด้ วย
- ไม่ อนุญาตให้ ส่ ังการรักษาด้ วยวาจาทางโทรศัพท์ โดยไม่ มีเหตุอันควร
- กรณีท่ มี ีความจาเป็ นที่ต้องสั่งการรักษาทางโทรศัพท์ จะต้ องเซ็นชื่อกากับคาสั่งดังกล่ าวภายใน
เวลา 24 ชั่วโมง
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- กรณีที่มีปัญหาในการตัดสินใจให้ การดูแลรักษา ต้ องปรึกษาอาจารย์เวรทุกครัง้
- การรับผู้ป่วยใหม่ทกุ ราย ควรแจ้ งให้ อาจารย์เวรรับทราบ
ข้ อปฏิบัตใิ นการรับ-ส่ งเวรนอกเวลาราชการสาหรับแพทย์ ประจาบ้ านทุกชัน้ ปี
การรับเวร
แพทย์ประจาบ้ านที่อยูเ่ วรนอกเวลาราชการในวันนันทุ
้ กชันปี
้ จะต้ องเริ่มการรับเวรพร้ อมกันทุกคน โดยมี
แพทย์ประจาบ้ านที่เป็ นหัวหน้ าเวรเป็ นผู้นาทีม เริ่มต้ นตังแต่
้ เวลา 16.00 น. และจะต้ องเดินไปรับเวรด้ วยตนเอง
ทุกหอผู้ป่วย
การรับเวรจะต้ องทราบข้ อมูลคร่าวๆ ของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยทังหมด
้
และต้ องทราบข้ อมูลอย่างละเอียดของ
ผู้ป่วยที่ต้องให้ การดูแลรักษาอย่างใกล้ ชิด
การส่ งเวร
แพทย์ประจาบ้ านที่ปฏิบตั งิ านที่หอผู้ป่วยต่างๆ จะต้ องทาการส่งเวรให้ กบั ทีมแพทย์ประจาบ้ านที่อยูเ่ วร
โดยจะต้ องบอกข้ อมูลอย่างคร่าวๆ ของผู้ป่วยที่รับผิดชอบอยู่ทุกราย ให้ แก่ทีมแพทย์ประจาบ้ านที่อยูเ่ วร และบอก
ข้ อมูลอย่ างละเอียดของผู้ป่วยที่ต้องให้ การดูแลรักษาอย่างใกล้ ชิด โดยเริ่มการส่งเวรตังแต่
้ เวลา 16.00 น.
การลา
แพทย์ประจาบ้ านทุกชันปี
้ มีระเบียบการลาที่ต้องปฏิบตั ิตามดังนี ้
1) การลารวมทัง้ ลากิจ, ลาป่ วย ไม่ให้ เกิน 10 วันต่อปี โดยยื่นใบลาที่ธุรการภาควิชา
อายุรศาสตร์ และต้ องแจ้ งคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาทุกครัง้
2) การลาป่ วยอนุญาตให้ แจ้ งทางโทรศัพท์ให้ อาจารย์แพทย์ประจาสายการทางานทราบก่อน
และส่งใบลาตามมาทีหลังได้
3) การลากิจต้ องลาล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 วัน และต้ องได้ รับอนุญาตจากอาจารย์แพทย์ประจา
สายการทางานก่อนพร้ อมกับต้ องยื่นใบลาที่ธุรการภาควิชาอายุรศาสตร์
4) การลาพักร้ อนกาหนดการลาพักร้ อนไว้ ตามตารางการปฏิบตั งิ าน ต้ องยื่นใบลาที่ธุรการ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ ลว่ งหน้ าอย่างน้ อย 2 สัปดาห์
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ความผิดและบทลงโทษสาหรับแพทย์ ประจาบ้ านทุกชัน้ ปี
แพทย์ประจาบ้ านที่มีความผิดที่สง่ ผลกระทบต่อการทางานจะมีบทลงโทษตามระดับความรุนแรง กรณี
ความผิดด้ านต่างๆ ดังกล่าวได้ แก่
1. การไม่ ปฏิบัตติ ามแนวทางการปฏิบัตงิ าน(เช่น การออกตรวจผู้ป่วยนอกสาย เป็ นต้ น)
อนึง่ หากมีความจาเป็ นฉุกเฉินเร่งด่วนทาให้ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามแนวทางที่กาหนดไว้ เช่น การออก
ตรวจผู้ป่วยนอกสาย เป็ นต้ น สามารถยื่นบันทึกข้ อความในภายหลังได้ โดยไม่ถือเป็ นการมาปฏิบตั งิ านสาย
ตัวอย่างเช่น กาลังอยูใ่ นการปฏิบตั ิการกู้ชีพ (CPR) คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาจะทาการตรวจสอบ
และแจ้ งผลการอนุมตั แิ ก่แพทย์ประจาบ้ านและแพทย์ใช้ ทนุ เป็ นราย ๆ ไปโดยการดูแลผู้ป่วยในไม่เสร็จก่อน
9.00 น. จะไม่ ถือเป็ นข้ อยกเว้ นให้ ออกตรวจผู้ป่วยนอกสาย
2. ความรับผิดชอบในการปฏิบัตงิ านเช่น ขาดการปฏิบตั งิ านโดยไม่แจ้ งล่วงหน้ า ขาดการปฏิบตั หิ น้ าที่
ตามที่มีการกาหนดไว้ (เช่น คุณภาพเวชระเบียนไม่ผา่ นเกณฑ์และไม่มีการปรับปรุง) เป็ นต้ น
3. ความผิดด้ านจริยธรรมและขาดความรับผิดชอบในฐานะแพทย์ หรื v
เหตุอื่นใดทีแสดงให้ เห็นว่ามีความประพฤติบกพร่องร้ ายแรง เช่น ก่อการวิวาทกับแพทย์สาขาวิชาอื่นหรื อสาขา
วิชาชีพอื่น ขาดความรับผิดชอบในผู้ป่วยทังในและนอกเวลาราชการ
้
การเมาสุราขณะขึ ้นปฏิบตั งิ าน เป็ นต้ น
บทลงโทษ
กรณีไม่ ปฏิบัตติ ามแนวทางการปฏิบัตงิ าน(เช่น การออกตรวจผู้ป่วยนอกสาย เป็ นต้ น)
- ตามแนวทางการปฏิบตั งิ าน/ เกณฑ์การประเมิน/ การลงโทษที่กาหนดไว้
กรณีความรับผิดชอบหรือจริยธรรม
กรณีความผิดไม่ รุนแรง
- ว่ากล่าวตักเตือน
กรณีมีความผิดไม่ รุนแรงตัง้ แต่ 3 ครัง้ ขึน้ ไป
- ไม่อนุญาตให้ เลือกวิชาเลือกเสรี (Elective) นอกโรงพยาบาล
- ไม่ผา่ นการประเมินเพื่อนเลื่อนชันปี
้ จะต้ องปฏิบตั งิ านเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาซ ้าอีกครัง้
- งดพักร้ อนและให้ ขึ ้นปฏิบตั ิงานแทน
กรณีความผิดรุนแรง: ได้ แก่ มีข้อบกพร่องทางจริยธรรมอันส่งผลเสียต่อผู้ป่วยและ
ภาพลักษณ์องค์กร
1. ไม่ให้ ผา่ นขึ ้นชันปี
้ ใหม่ และ/หรื อไม่สง่ ชื่อเข้ าสอบประจาปี ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์

2. ให้ ออกจากการฝึ กอบรม
กรณีท่ ไี ม่ ผ่านเกณฑ์ การประเมินตามมิตกิ ารประเมินโดยราชวิทยาลัยฯ
ไม่ผา่ นการประเมินเพื่อนเลื่อนชันปี
้ โดยจะต้ องปฏิบตั งิ านเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาซ ้าอีกครัง้
การพิจารณาความผิดจะทาโดยคณะกรรมการการฝึ กอบรม โดยจะแจ้ งโดยตรงแก่แพทย์ประจาบ้ าน
และให้ ลงนามรับทราบทุกครัง้
กรณีความผิดรุนแรง จะมีการนาเสนอต่อที่ประชุมภาควิชาอายุรศาสตร์ เพื่อการพิจารณา และ
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฝึ กอบรมและสอบราชวิทยาลัยอายุรแพทย์

CLINICAL PRACTICE GUIDELINE ภาควิชาอายุรศาสตร์
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ ได้ รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดับ
ตติยภูมิ (HOPITAL ACCRADITATION) ตังแต่
้ ปี 2556 การดูแลรักษาผู้ป่วยอายุรกรรมของภาควิชา
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ได้ มีการกาหนดแนวทางการดูแลรักษาโรคหลายโรค เพื่อให้ การรักษา
ผู้ป่วยแต่ละโรคมีมาตรฐานและเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน โรคที่มีการจัดทาแนวทางการดูแลรักษาโรค ได้ แก่
1. ACUTE CORONARY SYNDROME
2. STROKE
3. COPD WITH ACUTE EXACERBATION
4. SEPSIS
5. GASTROINTESTINAL BLEEDING
6. ASTHMA ATTACK
แพทย์ประจาบ้ าน/แพทย์ใช้ ทนุ เป็ นส่วนหนึง่ ในการดูแลรักษาผู้ป่วย จึงมีความจาเป็ นต้ องรับทราบและ
ให้ การดูแลรักษาโรคต่างๆ ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ โดยจะต้ องบันทึกเอกสารที่ได้ จดั ทาไว้ เป็ นมาตรฐาน
กลางสาหรับการรักษาโรคแต่ละชนิดทังในระยะแรกที
้
่เริ่ มให้ การรักษา และระยะต่อเนื่องจนเสร็จสิ ้นการดูแล
รักษาโรคนันๆ
้ เอกสารดังกล่าวจะจัดเตรี ยมพร้ อมไว้ ทงที
ั ้ ่แผนกฉุกเฉิน และหอผู้ป่วยใน โดยให้ ประสานงาน
กับพยาบาล ณ จุดดังกล่าวเมื่อพบผู้ป่วยโรคดังกล่าวข้ างต้ น
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ระเบียบปฏิบัติท่ วั ไปสาหรั บแพทย์ ประจาบ้ าน/ แพทย์ ใช้ ทุน
1. การประชุมวิชาการภายนอกโรงพยาบาล
- การประชุมวิชาการประจาปี ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ อนุญาตเฉพาะแพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 3/ แพทย์ใช้
ทุนปี ที่ 4เท่านัน้
- การประชุมวิชาการของสาขาวิชาต่างๆ อนุญาตเฉพาะแพทย์ประจาบ้ าน/ แพทย์ใช้ ทนุ ที่กาลังผ่าน
สาขาวิชาดังกล่าว โดยจะต้ องได้ รับอนุญาตจากอาจารย์ประจาสาขาวิชาและจะต้ องรับผิดชอบงาน
เมื่อมีปัญหาเกิดขึ ้น
- แพทย์ประจาบ้ านชันปี
้ ที่ 1/ แพทย์ใช้ ทนุ ปี ที่ 2 ไม่แนะนาให้ ลาไปประชุมวิชาการยกเว้ นในวันหยุดและ
จะต้ องเป็ นการประชุมในเขตกรุงเทพฯเท่ านัน้ แต่จะต้ อง ROUND ผู้ป่วยให้ เสร็จสิ ้นเรี ยบร้ อยโดยไม่
ฝากแพทย์คนอื่น ROUND
- ไม่อนุญาตให้ ไปประชุมวิชาการนอกเขตกรุงเทพมหานคร ยกเว้ นกรณีเข้ าหลักการดังกล่าวข้ างต้ น
2. บทลงโทษ
แพทย์ประจาบ้ านหรื อแพทย์ใช้ ทนุ ที่มีข้อร้ องเรี ยนด้ านพฤติกรรม จริ ยธรรม เจตคติ และความรู้ หาก
คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาทาการสอบสวนแล้ วพบว่า แพทย์ประจาบ้ านหรื อแพทย์ใช้ ทนุ มีความผิด
จริง จะถูกลงโทษดังนี ้
1. ความผิดไม่รุนแรง: การตักเตือน
2. ความผิดไม่รุนแรงแต่มีการกระทาซ ้าหลายครัง้ หลังได้ รับคาตักเตือนแล้ ว คณะกรรมการการศึกษา
หลังปริญญาอาจพิจารณา
- พิจารณางดอนุมตั เิ งินตอบแทน
- ไม่อนุญาตให้ เลือกวิชาเลือกภายนอก ให้ ขึ ้นปฏิบตั งิ านภายใน
- ขึ ้นปฏิบตั งิ านเพิ่มเติม โดยใช้ เวลาในช่วงวิชาเลือกและ หรื อพักร้ อน และไม่สามารถผ่านขึ ้น
ชันปี
้ ต่อไปจนกว่าจะได้ รับการแก้ ไขและประเมินซ ้า
3. ขาดความรู้และทักษะทางการแพทย์: ปฏิบตั งิ านเพิ่มเติม ไม่สามารถผ่านขึ ้นชันปี
้ ต่อไปจนกว่าจะ
ได้ รับการประเมินซ ้า
4. ความผิดรุนแรงด้ านจริ ยธรรม เจตคติ พฤติกรรม: สิ ้นสุดการฝึ กอบรม
โดยคาตัดสินที่ผา่ นที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา และหรื อการประชุมภาควิชาถือ
เป็ นที่สิ ้นสุด
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รายละเอียดอื่นๆอยูใ่ นหัวข้ อ”ความผิดและบทลงโทษสาหรับแพทย์ประจาบ้ าน”
3. การอยู่เวรนอกโรงพยาบาล
แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 1/ แพทย์ใช้ ทนุ ปี ที่ 2: ไม่อนุญาตให้ อยูเ่ วรนอกโรงพยาบาล ยกเว้ นมีเหตุอนั ควร
เท่านัน้
แพทย์ประจาบ้ านปี อื่น: สามารถอยูเ่ วรนอกโรงพยาบาลได้ แต่จะต้ องรับผิดชอบงานในหน้ าที่จนเสร็จ
สิ ้นสมบูรณ์
4. วันออกตรวจผู้ป่วยนอกทั่วไปและแพทย์ ประจาบ้ าน/ แพทย์ ใช้ ทุน ที่ผ่านสาขาวิชา
แพทย์ประจาบ้ าน/ แพทย์ใช้ ทนุ ที่ต้องผ่านสาขาวิชาต่างๆ ให้ ตรวจสอบวันที่ต้องเข้ าร่ วมกิจกรรมของ
สาขาวิชา และวันที่ต้องออกตรวจผู้ป่วยนอกทัว่ ไปของตนเอง ในกรณีที่วนั ดังกล่าวตรงกัน ให้ ทาการเลื่อนนัด
ผู้ป่วยไปตรวจในวันอื่น โดยให้ วางแผนล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 เดือน
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Course Syllabus
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สาขาวิชาโรคไต
อาจารย์ ประจาหน่ วย
1. รองศาสตราจารย์ แพทย์ หญิงสิริภา ช้ างศิริกุลชัย หัวหน้ าสาขาวิชาโรคไต
2. นายแพทย์ จิรายุทธ จันทร์ มา
3. นายแพทย์ อรุณชัย แสงพานิช
4. นายแพทย์ ฉัตรชัย กรีพละ
อาจารย์ พเิ ศษประจาหน่ วย
1. แพทย์ หญิง นภธร มหามิตร
วัตถุประสงค์ ตามเกณฑ์ ประเมินของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
แพทย์ประจาบ้ านและแพทย์ใช้ ทุนสาขาอายุรกรรมที่ผ่านการฝึ กอบรมจากสาขาวิชาโรคไตจะต้ องมี
ความรู้ความสามารถในด้ านต่าง ๆ ต่อไปนี ้
1. โรคหรือภาวะทางอายุรศาสตร์ ท่ สี าคัญ
แพทย์ประจาบ้ านและแพทย์ใช้ ทุนต้ องสามารถวินิจฉัยและรักษาโรคหรื อภาวะต่าง ๆ ตามหลักสูตรที่กาหนด
โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ระดับต่าง ๆ ได้ ดงั ที่ได้ แสดงไว้ ได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม .
โรคหรือภาวะ
19. Malignant neoplasm
(primary)
20. Malignant neoplasm of illdefined, secondary
and unspecified sites
22. Neoplasm of uncertain
and behaviover
unknown of lymphoid
hematopoietic and
related tissue
23. Anemia

ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

Malignant neoplasm of
kidney & bladder (C64.-ถึง
C67.-)
Secondary malignant
neoplasm of adrenal
gland (C79.7)
Monoclonal
gammopathy
of undetermine
significant
(D47.2)
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
47.Hyperaldosterionism

Cryoglobulinemia
(D89.1)

54. Malnutrition

Hyperaldosteronism
(E26.-)
Protein-energy
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55. Obesity

Malnutrition
(E40 – E46)
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 acidbase balance

Hyponatremia (E87.1)
Acidosis (E87.2)
Hyperkalemia (E87.5)
Hypokalemia (E87.6)
Fluid overload (E87.7)
Metabolic syndrome
(E88.4)

Hypernatremia (E87.0)

Essential hypertension
(I10)
Hypertensive heart
disease (I11.-)
Hypertensive renal
disease (Z12.-)
Secondary hypertension
(I15.9)
Systemic lupus
erythematosus (M32.-)

Hypertension secondary
to other renal disorders
(I15.1)

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

Other dermatomyosis
(M33.1)
Polymyositis (M33.2)
Systemic sclerosis (M34.-)
Mixed connective tissue
disease (M35.1)

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.-)

144. Renal tubular
interstitial diseases

Acute pyelonephritis
(N10)

Obstructive and reflux
uropathy (N13.- ยกเว ้น

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

66. Other metabolic
disorder
89. Hypertensive diseases

137. Systemic connective
tissue disorders

Tumor lysis syndrome
(E88.3)

32

N13.6)
Drug induced
tubulointerstital
conditions (N14.)

145. Renal failure

146. Urolithiasis

Acute renal failure (N17.-)
Chronic kidney disease
(N18.-) ยกเว ้น N18.5
Chronic kidney disease
stage 5 (N18.5)
Calculus of kidney and
ureter (N20.-)

147. Other disorders of
kidney and ureter

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

149. Diseases of male
genital organs

Hyperplasia of prostate
(N40)

152. Pregnancy with
abortive outcome

Calculus of lower
urinarytract (N21.-)
Renal tubular acidosis
(N25.8)
Secondary
hyperparathyroid of renal
origin (N25.8)

148. Other diseases of the
urinary system

pyelonephritis (N11.0)
Chronic obstructive
pyelonephritis (N11.1)
Chronic tubulointerstitial
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*)

Renal osteodystrophy
(N25.0)
Nephrogenic diabetes
insipidus (N25.1)
Ischemic and infarction
ofkidney (N28.0)
Cyst of kidney, acquired
(N28.1)
Chronic cystitis (N30.1N30.2)
Bladder-neck
obstruction
(N32.0)
Nonspecified urethritis
(N34.1)
Urethral stricture (N35.Prostatitis (N41.-)
Orchitis, epididymitis
(N45.-)
Renal failure following
abortion and ectopic
and
molar pregnancy
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153. Oedema, proteinuria
and hypertensive
disorders in
pregnancy childbirth
and the puerperium

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

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

172. Toxic effects of
substances chiefly
nonmedicinal as to
sources

174. Complications of
surgical and medical
care

(O008.4)
Pre-existing
hypertensive
disorder with
superimpose
proteinuria (O11)
Gestational (pregnancy
induced) hypertension
(O13-O14)
Eclampsia (O15)

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)

Poisoning by
angiotensinconverting
enzyme
inhibitors (J46.4)
Poisoning by diuretics
(J50.0-T50.2)
Toxic effect of organic
solvents (T52.-)
Toxic effect of metals
(T56.-)
Heatstroke and
sunstroke
(T67.0)
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)
Immunosuppressive
drugs
(Y43.4)
Iron preparations
(Y44.0)
Examination of
potential
donor for organ and
tissue (Z00.5)

180. Drugs, medicaments
and biological
substances effects in
therapeutic use
182. Persons
encountering health
services for
examinations and
investigation
185. Persons
encountering health
services in other
circumstances
186. Persons with
potential health
hazards
187. Perioperative
medicine

Dietary counseling and
surveillance (Z71.3)
Transplant organ and
tissue status (Z94.-)
Presence of cardiac and
vascular implants and
graft (Z95.-)
-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
แพทย์ประจาบ้ านและแพทย์ใช้ ทุนต้ องทราบข้ อบ่งชี ้ ประโยชน์ และโทษของหัตถการต่าง ๆ โดยจะต้ องมี
ความสามารถดังนี ้
- หั ต ถการที่ แ พทย์ ป ระจ าบ้ า นหรื อ แพทย์ ใช้ ทุน สามารถท าได้ โ ดยไม่ ต้ อ งมี ผ้ ู ก ากั บ ดู แล และ
สามารถสอนนิสิต นักศึกษาแพทย์ ให้ ทาหัตถการได้ ได้ แก่
- 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)

- หัตถการที่แพทย์ ประจ าบ้ านหรื อแพทย์ ใช้ ทุน ต้ อ งทาได้ ภ ายใต้ ก ารกากั บ ดูแลจนกระทั่งมี
ความมั่นใจและสามารถสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์ หรื อแพทย์ ประจาบ้ านให้ ทาหัตถการนัน้ ได้
ด้ วยได้ แก่
- Advanced cardiac life support (99.62)
- Placement of arterial lines (38.91)

- หัตถการที่แพทย์ ประจาบ้ านหรื อแพทย์ ใช้ ทุนควรมีประสบการณ์ ทาด้ วยตนเอง หรื ออย่ าง
น้ อยเคยช่ วยทา ได้ แก่
- Venous catheterization for hemodialysis (38.95)
- Insertion of peritoneal dialysis catheter (54.93)
- Venous cutdown (38.94)

- หัตถการที่แพทย์ ประจาบ้ านหรือแพทย์ ใช้ ทุนมีประสบการณ์ ในการช่ วยทาหรื อเคยเห็น
ได้ แก่
- Renal biopsy (55.23)

3. การตรวจทางห้ องปฏิบัตกิ าร
3.1สามารถตรวจ และแปลผลได้ ตนเอง ได้ แก่
- Urinalysis

3.2 สามารถส่ งตรวจ และแปลผลได้ ด้วยตนเอง ได้ แก่
3.2.1 รั งสีวินิจฉัย
Plain KUB
Ultrasound of the abdomen
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CT abdomen
3.2.2 โลหิตวิทยา
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 ฮอร์ โมน
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 อิมมูโนวิทยา
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 พิษวิทยา
Therapeutic drug monitoring
Toxic substance level
3.2.8 อื่นๆ
HbA1C,Fructosamine
BUN, creatinine, eGFR,Uric acid, Electrolyte, Magnesium
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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 สามารถส่ งตรวจ และนาผลไปประยุกต์ ใช้ ได้ ได้ แก่
3.3.1 รั งสีวินิจฉัย
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 อิมมูโนวิทยา
Autoantibody identification
3.3.4 โลหิตวิทยา
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 อื่นๆ
Cystoscopy

4. การประเมินหรื อดูแลรั กษา
4.1 การประเมินหรื อดูแลรักษาผู้ป่วยที่แพทย์ประจาบ้ านหรื อแพทย์ใช้ ทุนสามารถทาได้ ด้วยตนเอง
ได้ แก่
- 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 ว่าสมาชิกครอบครัวคนใดเสี่ยงต่อการเป็ นโรคหรื อต่อการถ่ายทอดโรคมากน้ อย
เพียงใด
- Risk management skill เช่น disclosure of medical error
- การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้ รับเคมีบาบัด

4.2 การประเมินและดูแลรักษาที่แพทย์ประจาบ้ านควรมีโอกาสได้ ทาด้ วยตนเองหรื อช่วยทา ได้ แก่
- Hemodialysis
- Peritoneal dialysis

4.3 การประเมินและดูแลรักษาที่แพทย์ประจาบ้ านควรมีประสบการณ์ชว่ ยทาหรื อสังเกตการณ์ ได้ แก่
- Renal transplantation
- Plasmapheresis

ตารางการปฏิบัตงิ านของแพทย์ ประจาบ้ านและแพทย์ ใช้ ทุนสาขาวิชาโรคไต
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จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

7.00 – 8.00
8.00 – 9.00

ward round
Renal biopsy

ward round
ward round

ward round
Renal Division
Grand round

ward round
ward round

ward round
ward round

9.00 - 10.00

ward round

Consult round ไต

Consult round ไต

OPD med

10.00 – 11.00

Book club

Renal clinic
(glomerular
disease and
General nephrology)

Renal clinic

Renal academic
activity
Renal clinic

สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 1

CAPD clinic

CKD clinic

สัปดาห์ที่ 2-4

สัปดาห์ที่ 2-4

Renal clinic
(glomerular
disease and
General nephrology)

Renal clinic

Renal clinic

สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 1

CAPD clinic

CKD clinic

สัปดาห์ที่ 2-4

สัปดาห์ที่ 2-4

Grand Round

CAPD clinic

Academic Activity

Admission Round

Weekly CKD and
CAPD conference
ward round

Book club

11.00 – 12.00

13.00 – 14.00

Renal path conf

Admission Round

OPD med

OPD med

สัปดาห์ที่ 2-4
14.00-15.00

ward round

ward round

Renal nutrition round

15.00 – 16.00

ward round

ward round

ward round

ward round

กิจกรรมการศึกษา
แพทย์ประจาบ้ านที่ฝึกอบรมในสาขาวิชาโรคไต จะมีกิจกรรมที่สง่ เสริมการเรี ยนรู้ เพื่อให้ มีสมรรถนะในการ
ปฏิบตั งิ านเมื่อจบการฝึ กอบรม โดยแบ่งประเภทกิจกรรมการศึกษาเป็ น 3 กลุม่ ใหญ่คือ
1. กิจกรรมการศึกษาที่แพทย์ประจาบ้ านต้ องทาอย่างน้ อย 1 ครัง้ ในระหว่างการปฏิบตั งิ านในสาขาวิชาโรคไต
ได้ แก่
1.1 Journal Club
1.2 Topic Review
1.3. Interesting case conference
1.4. Electrolyte case conference
1.5 Renal nutrition round
2. กิจกรรมการศึกษาที่แพทย์ประจาบ้ านควรเข้ าร่ วม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ได้ แก่
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2.1 Weekly CKD-CAPD conference
2.2 Renal pathology conference
2.3 Renal Division Grand Round
3.กิจกรรมการศึกษาด้ วยตนเอง แต่สามารถติดต่อให้ อาจารย์มาให้ คาแนะนาเพิ่มเติม ได้ แก่Book Club
หน้ าที่ของแพทย์ ประจาบ้ านหรือแพทย์ ใช้ ทุน
1. ให้ การดูแลผู้ป่วยโรคไตได้ ตามสมรรถนะของอายุรแพทย์ทวั่ ไปที่กาหนดไว้ โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ทัง้
ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
2. ร่วมในการดูแลและแก้ ปัญหาสาหรับผู้ป่วยที่ได้ รับการบาบัดทดแทนไตได้ ตามที่อาจารย์สาขาวิชาโรคไตให้
คาแนะนา ทังในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
้
3. ปฏิบตั งิ านด้ านการดูแลผู้ป่วยให้ เข้ ากับระบบบริการวิชาการที่สาขาวิชาโรคไตกาหนดได้
4. เป็ นพี่เลี ้ยงให้ คาแนะนาด้ านการดูแลผู้ป่วยโรคไตแก่นิสิตแพทย์ นิสิตแพทย์เวชปฏิบตั ิ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ
ตามหัวข้ อที่สาขาวิชาโรคไตกาหนด
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หนังสือและแหล่ งข้ อมูล
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
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สาขาวิชาโรคติดเชือ้
อาจารย์ ประจาสาขาวิชา
อ.นพ.พัชรสาร ลีนะสมิต
อ.นพ.ประสิทธิ์ อุพาพรรณ
อาจารย์ พเิ ศษ
รศ.นพ.วรพจน์ ตันติศริ ิวฒ
ั น์

(ภาควิชาเวชศาสตร์ ป้องกันและสังคม)

สาขาวิชาโรคติดเชื ้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ให้ บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่
มีปัญหาการติดเชื ้อต่าง ๆ ตลอดจนการควบคุมการติดเชื ้อในโรงพยาบาลโดยมีการประสานความร่วมมือกับ
ภาควิชาเวชศาสตร์ ป้องกันและสังคม ซึง่ จะรับปรึกษาผู้ป่วยในทุกวัน และผู้ป่วยนอกตามวันและเวลาดังนี ้
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
9.00 – 12.00
พัชรสาร*
ประสิทธิ์*
พัชรสาร**
วรพจน์**
ประสิทธิ์*
* คลินิกอายุรกรรมชัน้ 2
**คลินิกโรคติดเชื ้อ (ห้ องตรวจโรคหัวใจชัน้ 2)

แพทย์ประจาบ้ านและแพทย์ใช้ ทนุ ที่พบผู้ป่วยมีปัญหาโรคติดเชื ้อที่หอผู้ป่วยนอก สามารถนาผู้ป่วยมา
ปรึกษาอาจารย์ที่ห้องตรวจได้ ทนั ที หากไม่พบอาจารย์ที่หอผู้ป่วยนอกหรื อต้ องการปรึกษาปั ญหาของผู้ป่วยใน
ให้ แพทย์ประจาบ้ านและแพทย์ใช้ ทนุ โทรศัพท์ตดิ ต่ออาจารย์ที่รับปรึกษาในแต่ละเดือนได้ โดยตรง (ตรวจสอบที่
ห้ องพักภาควิชาอายุรศาสตร์ ) กรณีที่มีแพทย์ประจาบ้ านหรื อแพทย์ใช้ ทนุ ปฏิบตั งิ านอยูใ่ นสาขาวิชา ให้ ติดต่อ
กับแพทย์ประจาบ้ านหรื อแพทย์ใช้ ทนุ ผู้นนก่
ั ้ อน
วัตถุประสงค์ ตามเกณฑ์ ประเมินของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
แพทย์ประจาบ้ านและแพทย์ใช้ ทนุ สาขาอายุรกรรมที่ผา่ นการฝึ กอบรมจากสาขาวิชาโรคติดเชื ้อ จะต้ อง
มีความรู้ความสามารถในด้ านต่าง ๆ ต่อไปนี ้
5. โรคหรือภาวะทางอายุรศาสตร์ ท่ สี าคัญ
แพทย์ประจาบ้ านและแพทย์ใช้ ทุนต้ องสามารถวินิจ ฉัยและรักษาโรคหรื อภาวะต่าง ๆ ตาม
หลักสูตรที่กาหนดโดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ระดับต่าง ๆ ได้ ดงั ที่ได้ แสดงไว้ ได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
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ระดับ 1- โรคหรื อภาวะที่พบบ่อย และมีความสาคัญซึ่งแพทย์ประจาบ้ านและแพทย์ใช้ ทุน
สามารถเรี ยนรู้ได้ จากผู้ป่วยโดยตรง
ระดั บ 2- โรคหรื อภาวะที่พบน้ อยกว่าระดับ 1 และมีความสาคัญซึ่งแพทย์ประจาบ้ านและ
แพทย์ ใ ช้ ทุ น สามารถเรี ยนรู้ จากผู้ ป่ วยแต่ ไ ม่ ไ ด้ ดู แ ลผู้ ป่ วยโดยต รง เช่ น การร่ ว มดู แ ลในหอผู้ ป่ วย
(wardround)ด้ วยกัน เป็ นต้ น
ระดับ 3- โรคที่พบน้ อยแต่มีความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้ านและแพทย์ใช้ ทนุ สามารถเรี ยนรู้
โดยการศึกษาด้ วยตนเอง หรื อฟั งบรรยาย และสถาบันฝึ กอบรมควรจัดให้ มี การเรี ย นรู้ โรคในกลุ่ม นี อ้ ย่า ง
พอเพียง
โรคหรือภาวะ
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
1. Intestinal infectious
Disease

- Acute diarrhea (A 09.-)

2. Tuberculosis

- Respiratory tuberculosis - Tuberculosis of
(A15.- A16.-)
nervous
- Tuberculosis of other
system(A17.-)
organs (A18.- A19.-)
- Melioidosis (A24.-)

3. Certain zoonotic
bacterial diseases
4. Other bacterial
disease
5. Sepsis

6. Other bacterial
infection
7. Infections with a
predominantly sexual mode
of transmission

- Other salmonella
infections (A02.-)
- Other bacterial
intestinal infections
(A04.-)

- Other mycobacteria
(A31.-)
- Sepsis due to gramnegative organism
(A41.3, A41.5)
- Septicaemia (A41.9)

- Sepsis due to
Staphylococcus
(A41.0-.2)
- Streptococcal sepsis
(A40.-)

- Cholera (A00.-)
- Typhoid and paratyphoid fever
(A01.-)
- Shigellosis (A03.-)
- Amoebiasis (A06.-)
- Other protozoal intestinal disease
(A07.-)
- Other specified intestinal infection
(A08.-)

- Leptospirosis (A27.-)
- Listeriosis (A32.-)
- Diphtheria (A36.-)
- Meningococcal infections (A39.-)

-

Actinomycosis (A42.-)
Nocardiosis (A43.-)
Bartonellosis (A44.-)
Erysipelas (A46)
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.-)
Typhus fever (A75.-)
Viral encephalitis (A81.-, A82,
A83.-, A84.-A85.-, A86)
- Viral meningitis (A87.-)

8. Rickettsioses
9. Viral infections of the
central nervous system
10. Viral hemorrhagic fever
11. Viral infections
characterized by skin and
mucous membrane lesion

- Dengue fever, Dengue
hemorrhagic fever (A90,
91.-)
- Herpes simplex
infection (B00.-ยกเว้ น
B00.4)
- Herpes zoster (B02.-)
- Viral wart (B07)

-

13. HIV disease

- HIV disease resulting in
infectious and parasitic
disease (B20.-)
- Unspecified HIV
disease (B24)

14. Other viral disease
15. Mycoses

- Viral infections,
unspecified (B34.9)

- Dermatophytosis (B35.-, - Aspergillosis (B44.-)
B36.-)
- Cryptococcosis
- Candidiasis (B37.-)
(B45.-)

16. Protozoal disease
17. Helminthiasis

-

- Strongyloidiasis
(B78.-)

-

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)
HIV disease resulting in malignant
neoplasm (B21.-)
HIV disease resulting in other
specified disease or conditions
(B22.-, B23.- ยกเว้ น B23.0)
Acute HIV infection syndrome
(B23.0)
Cytomegalo viral Disease (B25.-)
Mumps (B26.-)
Infectious mononucleosis (B27.-)
Coccidiodomycosis (B38.-)
Histoplasmosis (B39.-)
Blastomycosis (B40.-)
Chromomycosis and
Phaeomycotic abscess (B43.-)
Mucormycosis (B46.-)
Other mycosis (B47.-, B48.-)
Malaria (B50.- ถึง B54)
Toxoplasmosis (B58.-)
Pneumocystosis (B59)
Schistosomiasis (B65.-)
Other fluke infection (B66)
Taeniasis (B68.-)
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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.-)

92. Pericardial diseases
93. Infective endocarditis
106. Acute upper
respiratory infection

-

107. Influenza and
pneumonia

-

-

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)
Bacterial meningitis (G00.-)

- Infective pericarditis (I30.1)
- Acute and subacute
endocarditis (I33.0)
Common cold (J00)
- Acute sinusitis (J01.- - Acute laryngitis and tracheitis
Acute pharyngitis (J02.- - Acute tonsillitis
(J04.-)
Acute upper respiratory
(J03.-)
infections, unspecified
(J06.9)
Bacterial pneumonia,
- Pneumonia due to
- Avian and other animal influenza
unspecified (J15.9)
Klebsiella
(including H1N1) (J09.-)
Pneumonia, organism
pneumoniae(J15.0) - Influenza due to other identified
unspecified (J18.-)
- Pneumonia due to
influenza virus (J10.-)
Pseudomonas
- Influenza, virus not identified (J11.(J15.1)
- Viral pneumonia (J12.-)
- Pneumonia due to
- Pneumonia due to Streptococcal
gram negative
pneumoniae (J13.-)
bacteria (J15.6)
- Pneumonia due to Haemophilus
influenzae (J14.-)
- Pneumonia due to Staphylococcus
(J15.3)
- Pneumonia due to other
Streptococci (J15.4)
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108. Other acute lower
respiratory infections
110. Chronic lower
respiratory diseases

113. Suppurative and
necrotic conditions
of lower respiratory
tract
121. Disease of
peritoneum
122. Disease of liver
125. Infectious of the skin
and subcutaneous
tissue

127. Dermatitis and
eczema
132. Other disorders of the
skin and subcutaneous
tissue
133. Infectious
arthropathies
140. Disorders of muscle

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

- Acute bronchitis (J20.-)
- Chronic obstructive
pulmonary disease
with acute lower
respiratory infection
(J44.0)
- Pyothorax (J86.-)

- Acute peritonitis
(K65.00)
- Cutaneous abscess,
furuncle and carbuncle
(L02.-)
- Cellulitis (L03.-)

- Abscess of liver
(K75.0)

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

- Secondary bacterial peritonitis
(K65.01)
- Staphylococcal scalded skin
syndrome (L00)
- Impetigo (L01.-)
- Acute lymphadenitis (L04)
- Pyoderma (L08.0)
- Erythrasma (L08.1)
- Infective dermatitis (L30.3)

- Decubitus ulcer (L89.-)
- Pyogenic arthritis
(M00.-)

144. Renal tubular
interstitial diseases

- Acute pyelonephritis
(N10)

148. Other diseases of the
urinary system
149. Diseases of male
genital organs

- Acute cystitis (N30.0)

- Infective myositis (M60.0)
- Necrotizing fasciitis (M72.6)
- Nonobstructive reflux associated
chronic pyelonephritis (N11.0)
- Chronic obstructive pyelonephritis
(N11.1)
- Pyonephrosis (N13.6)
- Renal and perinephric abscess
(N15.1)
- Chronic cystitis (N30.1-N30.2)
- Prostatitis (N41.-)
- Orchitis, epididymitis (N45.-)
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154. Other maternal
disorders predominantly
related to pregnancy

- Infection of kidney in - Herpes genitalis (O26.4)
pregnancy (O23.0)
- Infection of bladder
in pregnancy
(O23.1)
- Urinary tract infection following
delivery (O86.2)

156. Complication
predominanty related to the
purperium
157. Other Obstetric
conditions

168. General symptoms
and signs

171. Poisoning by drugs,
medicaments and
biological substances
173. Certain early
complications of
trauma
174. Complications of
surgical and medical care

175. Provisional assignment
of new diseases of
uncertain etiology

- Fever, unspecified
(R50.9)
- Septic shock (R57.2)

- Maternal infectious
and parasitic
disease
complicating
pregnancy,
childhood and
puerperium (O98.-)
- Localized enlarged - Drug-induced fever (R50.2)
lymph nodes (R59.6) - Systemic inflammatory response
- Generalized
syndrome (R65.-)
enlarged lymph
nodes (R59.1)
- Abnormal weight
loss (R63.4)
- Poisoning by systemic antibiotics,
anti-infective and anti-parasitic
(T36.-ถึง T37.-)
- Post-traumatic
wound infection
(T79.3)
- Infection following a - Infections following infusion,
procedure
transfusion and therapeutic
(T81.4)(Y62.-)
injection (T80.2) (Y62.-)
- Infection and
- Infection and inflammation
inflammatory
reaction due to cardiac valve
reaction due to other prosthesis (T82.6)(Y71.2)
internal prosthetic
- Infection and inflammatory
device implants and
reaction due to other cardiac and
grafts (eg.
vascular device, implants and
intraperitoneal
grafts (T82.7)(Y71.2)
dialysis catheter)
- Infection and inflammatory
(T85.7)(Y73.1)
reaction due to prosthetic device
implant and graft in urinary system
(T83.5)(Y73.2)
- Severe acute respiratory
syndrome (SARS)(U04.9)
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176. Bacterial agents resist
to antibiotic

177. Other external causes
of accidental injury

- Agent resistant to other
penicillin-related
antibiotics (U80.8)
- Agent resistant to
multiple antibiotics
(U88)

180. Drugs, medicaments
and biological substances
effects in therapeutic use
181. Supplementary factors - Nosocomial conditions
related to causes of
(Y95)
morbidity and mortality
183. Persons with potential
health hazards related to
communicable diseases

185. Persons encountering
health services in other
circumstances

- Penicillin resistant
agent (U80.0)
- Methicillin resistant
agent (U80.1)

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

- 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)
- HIV counseling
(Z71.7)

- Vancomycin resistant agent
(U81.0)
- Agent resistant to other
vancomycin related antibiotic
(U81.8)
- Bitten or stuck by dog (W54.-)
- Bitten or stuck by other mammals
(W55.-)

-

6. ทักษะ หัตถการเพื่อการวินิจัยและการรักษา
แพทย์ประจาบ้ านและแพทย์ใช้ ทนุ ต้ องทราบข้ อบ่งชี ้ ประโยชน์ และโทษของหัตถการต่าง ๆ โดยจะต้ อง
มีความสามารถดังนี ้
- หัตถการที่แพทย์ ประจาบ้ านหรื อแพทย์ ใช้ ทุนสามารถทาได้ โดยไม่ ต้องมี ผ้ ู กากั บดูแล และ
สามารถสอนนิสิต นักศึกษาแพทย์ ให้ ทาหัตถการได้ ได้ แก่
- Incision and drainage of skin lesions (86.04)
- Lymph node aspiration (40.19)
- Tzanck smear
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- หัตถการที่แพทย์ ประจาบ้ านหรื อแพทย์ ใช้ ทุน ต้ องทาได้ ภายใต้ การกากับดูแลจนกระทั่งมีความ
มั่นใจและสามารถสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์ หรื อแพทย์ ประจาบ้ านให้ ทาหัตถการนัน้ ได้ ด้วยได้ แก่
- 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. การตรวจทางห้ องปฏิบัตกิ าร
สามารถตรวจ และแปลผลได้ ตนเอง ได้ แก่
- 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

สามารถส่ งตรวจ และแปลผลได้ ด้วยตนเอง ได้ แก่
- รั งสีวินิจฉัย
Acute abdomen series
Bone and joint radiography
Chest X-ray
Plain KUB
Skull X-ray
Ultrasound of the abdomen
CT brain, abdomen, thorax
- โลหิตวิทยา
Complete blood count
Cold agglutinin
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- ฮอร์ โมน
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
- อิมมูโนวิทยา
Serological test for infectious disease
CD4
- พิษวิทยา
Therapeutic drug monitoring
- อื่นๆ
BUN, creatinine, eGFR
Alkaline phosphatase
ESR, CRP
Liver function test
Serum lactate
Body fluid analysis

สามารถส่ งตรวจ และนาผลไปประยุกต์ ใช้ ได้ ได้ แก่
- รั งสีวินิจฉัย
MRI
CT scan
- พยาธิวิทยา
Pathology and cytology of tissue biopsy
- อิมมูโนวิทยา
Autoantibody identification
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8. การประเมินหรื อดูแลรั กษา
- การประเมินหรื อดูแลรักษาผู้ป่วยที่แพทย์ประจาบ้ านหรื อแพทย์ใช้ ทนุ สามารถทาได้ ด้วยตนเอง ได้ แก่
- Communication skill เช่น patient / family counseling, breaking bad news

ตารางการปฏิบัตงิ านของแพทย์ ประจาบ้ านและแพทย์ ใช้ ทุนสาขาวิชาโรคติดเชือ้

7.00 – 8.00
8.00 – 9.00
9.00 - 10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 12.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00

จันทร์

อังคาร

พุธ

Round
Round
Round
Round
Round

Round
Round
OPD (ประสิทธิ์)

Round
Round
OPD (พัชรสาร)

พฤหัส

Round
Round
Consultation
round
OPD (วรพจน์)
Academic activity ตามประกาศของภาควิชาอายุรศาสตร์
Journal Club / Problem Case Lecture
Interesting
Topic review
Case
Round
Round
Round
Round

ศุกร์
Round
Round
Round
Round
Round
Lecture
Round

กิจกรรมการศึกษา
แพทย์ประจาบ้ านหรื อแพทย์ใช้ ทนุ จะต้ องร่วมกิจกรรมเพื่อการเรี ยนการสอนดังนี ้
Journal Club
แพทย์ประจาบ้ านหรื อแพทย์ใช้ ทนุ ที่ปฏิบตั งิ านในสาขาวิชาจะต้ องเลือกงานวิจยั ประเภท original
article มานาเสนอในที่ประชุมสัปดาห์ละหนึง่ เรื่ อง สามารถอ่าน วิเคราะห์ และวิจารณ์งานวิจยั ดังกล่าวได้ ทังนี
้ ้
การนาเสนอไม่จาเป็ นต้ องทา powerpoint แต่ต้องทาสาเนาให้ กบั ทุกคนในที่ประชุม
Topic Review
ในสัปดาห์สดุ ท้ ายก่อนสิ ้นสุดการปฏิบตั งิ าน แพทย์ประจาบ้ านหรื อแพทย์ใช้ ทนุ ที่ปฏิบตั งิ านใน
สาขาวิชาจะต้ องเลือกหัวข้ อที่สนใจ 1 เรื่ อง เพื่อนาเสนอในที่ประชุมโดยต้ องทา powerpoint เพื่อนาเสนอ
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Problem Case
ให้ แพทย์ประจาบ้ านหรื อแพทย์ใช้ ทนุ ที่ปฏิบตั งิ านในสาขาวิชาปรึกษากับอาจารย์เพื่อเลือกผู้ป่วยที่มี
ประเด็นปั ญหาในการวางแผนการรักษา สัปดาห์ละหนึง่ ครัง้ มานาเสนอในที่ประชุมเพื่อร่วมกันแก้ ปัญหาให้ กบั
ผู้ป่วย โดยอาจทาหรื อไม่ทา powerpoint ก็ได้
Interesting Case
ให้ แพทย์ประจาบ้ านหรื อแพทย์ใช้ ทนุ ที่ปฏิบตั งิ านในสาขาวิชา เลือกผู้ป่วยที่มีความน่าสนใจในแง่ใดแง่
หนึง่ มานาเสนอในที่ประชุม สัปดาห์ละหนึง่ ครัง้ โดยไม่จาเป็ นต้ องทา powerpoint ก็ได้ อย่างไรก็ตาม ควรมี
การสรุปสัน้ ๆ เกี่ยวกับแง่มมุ ที่นา่ สนใจนันด้
้ วย
Consultation round
เป็ นกิจกรรมของนิสิตแพทย์ชนปี
ั ้ ที่หก ในการเตรี ยมผู้ป่วยเพื่อปรึกษาและเรี ยนจากอาจารย์ แพทย์
ประจาบ้ านหรื อแพทย์ใช้ ทนุ อาจให้ คาปรึกษากับนิสิตแพทย์ในการเลือกผู้ป่วยก่อนการนาเสนอได้
Lecture
อาจารย์สาขาวิชาโรคติดเชื ้อจะจัดการเรี ยนการสอน และการบรรยายตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์ อนึง่ แพทย์ประจาบ้ านหรื อแพทย์ใช้ ทนุ สามารถขอให้ อาจารย์สอนในหัวข้ อที่สนใจได้
หน้ าที่ของแพทย์ ประจาบ้ านหรือแพทย์ ใช้ ทุนที่ปฏิบัตงิ านในสาขาวิชา
1) รับปรึกษาผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ที่มีปัญหาโรคติดเชื ้อ ตามที่มีการปรึกษาจากทังในและนอก
้
แผนกอายุรศาสตร์
2) รับปรึกษาและอนุมตั ิการใช้ ยาปฏิชีวนะที่มีการควบคุมการใช้ ภายในโรงพยาบาล โดยต้ องรายงาน
การตัดสินการอนุมตั ใิ ห้ อาจารย์ทราบภายใน 24 ชัว่ โมง
3) สอนนิสิตแพทย์ แพทย์ประจาบ้ าน และแพทย์ใช้ ทนุ ที่ปฏิบตั งิ านประจาหอผู้ป่วย
4) เขียน progress note บันทึก การเปลี่ยนแปลง หรื อ แผนการรักษา อย่างสม่าเสมอ

53

หนังสือและแหล่ งข้ อมูล
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-ofcontents/infectious-diseases

Medscape Infectious Diseases http://www.medscape.com/infectiousdiseases
AIDSinfo http://aidsinfo.nih.gov/
สมาคมโรคติดเชื ้อแห่งประเทศไทย http://www.idthai.org/
สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย http://www.thaiaidssociety.org/
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สาขาวิชาโลหิตวิทยา
วัตถุประสงค์ เมื่อจบการฝึ กอบรมจากสาขาวิชาโลหิตวิทยา แพทย์ประจาบ้ านควรมีความรู้ความสามารถ
ดังนี ้
1. ซักประวัติ และตรวจร่างกายผู้ป่วยโรคทางโลหิตวิทยาได้ อย่างถูกต้ อง
2. วางแผนสืบค้ น รักษา และให้ คาแนะนาผู้ป่วยโรคทางโลหิตวิทยาได้ อย่างถูกต้ อง
3. บอกพยาธิสภาพ และพยาธิกาเนิดพื ้นฐานของโรคทางโลหิตวิทยาได้ ถกู ต้ อง
4. อธิบายถึงข้ อบ่งชี ้ของการตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ ารต่าง ๆ เกี่ยวกับโรคทางโลหิตวิทยา และสามารถ
แปลผลการตรวจได้ อย่างถูกต้ องเช่น blood smear, bone marrow examination, iron study,
screening coagulogram, Hemoglobin analysis เป็ นต้ น
5. สามารถสืบค้ น อ่าน แปลความ และวิจารณ์ บทความทางวิชาการของสาขาวิชาโลหิตวิทยาได้
โดยสังเขป รวมทังสามารถน
้
ามาประยุกต์ใช้ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยและงานวิจยั ได้
หลักสูตรและเกณฑ์ มาตรฐานการฝึ กอบรมเพื่อหนังสืออนุมัตแิ ละวุฒบิ ัตรแสดงความรู้ ความ
ชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์ ตามเกณฑ์ ของราชวิทยาลัยอายุร
แพทย์ แห่ งประเทศไทยสาหรับสาขาวิชาโลหิตวิทยา ปี 2557
ระดับที่ 1 โรคหรื อภาวะที่พบบ่อย และมีความสาคัญซึง่ สามารถเรี ยนรู้ได้ จากผู้ป่วยโดยตรง
ระดับที่ 2 โรคหรื อภาวะที่พบน้ อยกว่าระดับ 1 และมีความสาคัญซึง่ สามารถเรี ยนรู้จากผู้ป่วยแต่ไม่ได้ ดแู ล
ผู้ป่วยโดยตรง ได้ แก่ การร่วมดูแลในหอผู้ป่วย (wardround) ด้ วยกัน เป็ นต้ น
ระดับที่ 3 โรคที่พบน้ อย ซึง่ สามารถเรี ยนรู้โดยการศึกษาด้ วยตนเอง หรื อฟั งการบรรยาย และสถาบัน
ฝึ กอบรมควรจัดให้ มีการเรี ยนรู้โรคในกลุม่ นี ้อย่างพอเพียง
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เนือ้ หา 1. Disorders of red blood cell
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
-Iron deficiency anemia
Megaloblastic anemia (B12,
(D50.-)
folate deficiency) (D51.-53.-)
-Thalassemia & abnormal
hemoglobin (D56.-D58)
-Acquired hemolytic anemia
(D59)
-Aplastic anemia (D61.-)
-Anemia in chronic disease
(D63.-)
เนือ้ หาที่ 2. White blood cell abnormality
ระดับที่ 1
-Agranulocytosis (D70)

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3
-G6PD deficiency (D55.0)

ระดับที่ 3
-Hyperleukocytosis (D72.8)

เนือ้ หาที่ 3. Malignant neoplasm of lymphoid, hematopoietic and related tissue
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
-Hodgkin lymphoma (C81)
-Monocytic leukemia (C93.-)
-Non-Hodgkin lymphoma (82.-Other leukemia specified type
C88-)
(C94.-)
-Multiple myeloma (C90.-)
-Leukemia of unspecified cell
-Chronic lymphocytic leukemia
type (C95.-)
(C91.1)
-Other malignant neoplasm of
-Chronic myeloid leukemia (92.-)
lymphoid hematopoietic and
related tissue (C96)
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เนือ้ หาที่ 4 Neoplasm of uncertain and behavior unknown of lymphoid hematopoietic and related
tissue
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
-Myelodysplastic syndrome
-Polycythemia vera (D45.-)
-Histiocytic and mast cell tumor
(D46.-)
(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)
เนือ้ หา 5. Coagulation defect
ระดับที่ 1
-Disseminated intravascular
coagulation (D65)

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

ระดับที่ 3
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เนือ้ หาที่ 6 Platelet abnormality
ระดับที่ 1
-Idiopathic thrombocytopenia
(D69.3)
-Secondary thrombocytopenia
(D69.5)

ระดับที่ 2

เนือ้ หาที่ 7 Other disease of blood forming organs
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 3
-Methemoglobinemia (D74.-)
-Familial erythrocytosis (D75.0)
-Secondary polycythemia (D75.1)
-Histiocytosis syndrome (D76.-)

เนือ้ หาที่ 8. Manual procedures
ระดับ 1ขหัตถการที่แพทย์ประจาบ้ านต้ องทาได้ ภายใต้ การกากับดูแล จนกระทัง่ มีความ
มัน่ ใจและสามารถสอน นิสิตนักศึกษาแพทย์หรื อแพทย์ประจาบ้ านให้ ทาหัตถการนันได้
้ ด้วย
-Bone marrow aspiration/biopsy (41.31)
เนือ้ หาที่ 9 Investigations
ระดับที่ 1สามารถ ตรวจ และแปลผลได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ 2สามารถสัง่ ตรวจ แปลผล และนาผลไปประยุกต์ใช้
ระดับที่ 3สามารถส่งตรวจ และนาผลไปประยุกต์ใช้ ได้
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ระดับที่ 1
-Bone marrow aspiration
interpretation
-Peripheral blood smear

ระดับที่ 2
-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

ระดับที่ 3
-Flow cytometry
-HLA typing
-Platelet function test
-Serum erythropoietin
-Urine hemosiderin
-Thrombophilia test

เนือ้ หาที่ 10 การประเมินหรื อดูแลรั กษา
กลุ่มที่ 1 การประเมินหรื อดูแลรักษาผู้ป่วยที่แพทย์ประจาบ้ านทาด้ วยตนเอง
-การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้ รับเคมีบาบัด
กลุ่มที่ 3 การประเมินและดูแลรักษาที่แพทย์ประจาบ้ านควรมีประสบการณ์ชว่ ยทา หรื อเคยเห็น
-Bone marrow/Stem cell transplantation
-Renal transplantation
-Plasmapharesis
อาจารย์ ประจาสาขาผู้ดูแลและรั บผิดชอบ
(1) พญ.นิศา มะเครื อสี
กิจกรรมของสาขาวิชาโลหิตวิทยา
แพทย์ประจาบ้ านที่มาปฏิบตั งิ านของสาขาโลหิตวิทยาเป็ นเวลา 1 เดือน มีหน้ าที่คือรับปรึกษาผู้ป่วย
โรคทางโลหิตวิทยาทังในและนอกภาควิ
้
ชาอายุรศาสตร์ ร่วมกับมีกิจกรรมดังนี ้
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ตารางการปฏิบัตงิ านสาขาวิชาโลหิตวิทยา
7-9
9-10
10-12
13-14
14-15
จันทร์
Hematology round + blood smear/ bone Lunch Admission round Hematology
marrow interpretation
round
อังคาร
Hematology Hematology clinic
Lunch Grand round
Hematology
round
(extern)
round
พุธ
Hematology Hematology clinic
Lunch กิจกรรมกลางภาควิชา
round
พฤหัสบดี Hematology Lecture Consult/Grand Lunch Interesting case/Journal/topic
round
round
review
ศุกร์
Hematology round+blood smear/bone Lunch Admission round Hematology
marrow interpretation
round
-Hematology round and blood smear/bone marrow interpretation
**แพทย์ประจาบ้ านมีหน้ าที่รับผู้ป่วยใหม่ด้วยตนเอง และดูแลผู้ป่วยร่วมกับ attending staff
**แพทย์ประจาบ้ านต้ องอ่าน blood smear และ bone marrow aspiration ด้ วยตัวเองก่อนทุกครัง้ หลังจากนัน้
ให้ นามาอ่านร่วมกับ attending staff อีกครัง้
-Weeks 1,3: Hb typing interpretation, blood smear and bone marrow quiz(โดย attending staff)
-Weeks 2,4: interesting case, journal (โดยแพทย์ประจาบ้ าน)
-Lecture 1 ครัง้ /สัปดาห์โดยอาจารย์ประจาสาขาวิชาโลหิตวิทยา
หัวข้ อการบรรยาย Topic review/Core lecture in Hematology สาหรับแพทย์ ประจาบ้ าน
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 มีเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
1. การปฏิบตั งิ าน

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.ตาราโลหิตวิทยา: การวินิจฉัยและการรักษาโรคเลือดที่พบบ่อยในประเทศไทย. วิชยั ประยูรวิวฒ
ั น์ แสงสุรีย์
จูฑา ถนอมศรี ศรี ชยั กุล ฉบับเรี ยบเรี ยงครัง้ ที่ 3, 2550
7.เวชปฏิบตั ทิ างโลหิตวิทยา.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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สาขาวิชาตจวิทยา
อาจารย์ ประจาสาขาวิชา
พญ.ปิ ยกานต์
นพ.ฤทธี

ลิมธัญญกูล
สมิทธิ์ฤทธี

สาขาวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทร์ วิโรฒให้ บริ การตรวจรักษาผู้ป่วยโรค
ผิวหนังและปั ญหาผิวพรรณ โดยสาขาวิชาตจวิทยารับปรึกษาผู้ป่วยในทุกวันตามประกาศของภาควิชา
อายุรศาสตร์ และตรวจผู้ป่วยนอกในวันและเวลาดังนี ้
จันทร์
9.00 – 12.00
13.00 – 15.00

อังคาร
นพ. ฤทธี *

พุธ
พฤหัส
พญ.ปิ ยกานต์* พญ.ปิ ยกานต์*
นพ.ฤทธี **
นพ.ฤทธี *
พญ.ปิ ยกานต์**

ศุกร์

* คลินิกอายุรกรรม ชัน้ 2
**คลินิกสุขภาพและความงาม ชัน้ 1

สาขาวิชาตจวิทยามีหน้ าที่ดแู ลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคผิวหนังทัว่ ไป แพทย์ประจาบ้ านและแพทย์ใช้ ทนุ ที่
พบผู้ป่วยมีปัญหาโรคผิวหนังที่หอผู้ป่วยนอก สามารถนาผู้ป่วยมาปรึกษาอาจารย์ประจาสาขาวิชาได้ ทนั ทีใน
วันที่มีอาจารย์ประจาสาขาวิชาออกตรวจผู้ป่วยนอก สาหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคผิวหนังที่มารับบริ การในวัน
และเวลาที่อาจารย์ประจาสาขาวิชาไม่ได้ ออกตรวจผู้ป่วยนอก แพทย์ประจาบ้ านและแพทย์ใช้ ทนุ สามารถนัด
พบอาจารย์ประจาสาขาได้ โดยไม่ต้องแจ้ งอาจารย์ในสาขาวิชาล่วงหน้ า อาจารย์ประจาสาขาวิชาตจวิทยาไม่
แนะนาให้ แพทย์ประจาบ้ านหรื อแพทย์ใช้ ทนุ ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคผิวหนังด้ วยตนเอง แพทย์ประจาบ้ านและ
แพทย์ใช้ ทนุ สามารถนาผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคผิวหนังมาปรึกษาและร่วมดูแลกับอาจารย์ประจาสาขาวิชาต่อไป
วัตถุประสงค์ ตามเกณฑ์ ประเมินของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
แพทย์ประจาบ้ านและแพทย์ใช้ ทนุ สาขาอายุรกรรมที่ผา่ นการฝึ กอบรมจากสาขาวิชาตจวิทยาจะต้ องมี
ความรู้ความสามารถในด้ านต่าง ๆ ต่อไปนี ้
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โรคหรือภาวะทางอายุรศาสตร์ ท่ สี าคัญ
แพทย์ประจาบ้ านและแพทย์ใช้ ทนุ ต้ องสามารถวินิจฉัยและรักษาโรคหรื อภาวะต่าง ๆ ตาม
หลักสูตรที่กาหนดโดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ระดับต่าง ๆ ได้ ดงั ที่ได้ แสดงไว้ ได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
โรคหรือภาวะ
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
2. Tuberculosis

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

4. Other bacterial disease

Other mycobacteria
(A31.-)

6. Other bacterial infection
7. Infections with a
predominantly sexual mode of
transmission

11. Viral infections
characterized by skin
and mucous
membrane lesion

18. Pediculosis acariasisand other
infestations
27. Allergic purpura
54.Malnutrition

59. Disorders of
lipoprotein metabolism
61. Disorders of porphyrin and
bilirubin metabolism
125.Infectious of the skin and
subcutaneous
tissue

Erysipelas (A46)
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.-)
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)
Pediculosis and phthiriasis(B85.-)
Scabies (B86)
Henoch-Schonleinpurpura (D69.0)
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.-)
Hyperchylomicronemia
(E78.3)

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

Protein-energy
Malnutrition (E40 – E46)

Hypercholesterolemia
(E78.0)
Hypertriglyceridemia
(78.1)

Porphyria (E80.0 - .2)
Cutaneous abscess,
furuncle and carbuncle
(L02.-)
Cellulitis (L03.-)

126.Bullous disorders
127.Dermatitis and
eczema

Leprosy (A30.-)

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

Pemphigus (L10.-)
Pemphigoid (L12.-)
Seborrhoeic dermatitis
(L21.-)
Exfoliative dermatitis
(L26)

Staphylococcal scalded skin syndrome
(L00)
Impetigo (L01.-)
Acute lymphadenitis (L04)
Pyoderma (L08.0)
Erythrasma (L08.1)
Dermatitis herpetiformis(L13.0)
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)

128.Papulosquamousdisorders

Psoriasis vulgaris (L40.-)

129.Urticaria anderythema

Urticaria (L50.0)

Steven-Johnson
syndrome

131.Disorder of skinappendage

Acne (L70.-)

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

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)

130.Radiation-related
disorders of the skin and
subcutaneoustissue

157.Other Obstetricconditions
161.Other congenital
malformations
165.Symptoms and signs involving
the skin and subcutaneous
tissue
172.Toxic effects of
substances chiefly
nonmedicinal as to
sources

177.Other external
causes of accidental
injury

Nummular dermatitis (L30.0)
Dyshidrosis (L30.1)
Cutaneous autosensitization (L30.2)
Infective dermatitis (L30.3
Erythema intertrigo(L30.4)
Pityriasis alba (L30.5)
Generalized pustular psoriasis (L40.1)
Acrodermatitis continua (L40.2)
Guttate psoriasis (L40.3)
Parapsoriasis (L41.-)
Pityriasis rosea (L42)
Lichen planus (L43.-)
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)
Sunburn (L55)
Skin changes due to ultraviolet radiation
(L56.ถึง L57.-)
Radio dermatitis (L58.-)
Nail disorders (L60.-)
Androgenic alopecia (L64.)
Hirsutism (L68.0)
Acquired hypertrichosislanuginosa
(L68.1)
Hypertrichosis (L68.9)
Rosacea (L71.-)
Chloasma (L81.1)
Seborrhoeic keratosis (L82)
Acanthosisnigricans (L83)
Corns and callosities (L84)
Pyodermagangrenosum(L88)

Disease of the skin and subcutaneous
tissue complicating pregnancy childhood
and the puerperium (O99.7)
Neurofibromatosis (Q55.0)
Tuberous sclerosis (Q85.1)
Peutz-Jegher’s syndrome (Q85.80)
Flushing (R23.2)
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)
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
แพทย์ประจาบ้ านและแพทย์ใช้ ทุนต้ องทราบข้ อบ่งชี ้ ประโยชน์ และโทษของหัตถการต่าง ๆ โดย
จะต้ องมีความสามารถดังนี ้
- หัตถการที่แพทย์ ประจาบ้ านหรื อแพทย์ ใช้ ทุนสามารถทาได้ โดยไม่ ต้องมีผ้ ูกากับดูแล และ
สามารถสอนนิสิต นักศึกษาแพทย์ ให้ ทาหัตถการได้ ได้ แก่
- Chemical destruction of skin lesion (84.24)
- Tzanck smear

การตรวจทางห้ องปฏิบัตกิ าร
สามารถตรวจ และแปลผลได้ ตนเอง ได้ แก่
- Fresh specimen for microscope examination of skin, sputum,body fluid

สามารถส่ งตรวจ และแปลผลได้ ด้วยตนเอง ได้ แก่
:อิมมูโนวิทยา
Antinuclear antibody profile
Antiphospholipid antibody
Complement level
Rheumatoid factor
Anti CCP

สามารถส่ งตรวจ และนาผลไปประยุกต์ ใช้ ได้ ได้ แก่
:พยาธิวิทยา
Pathology and cytology of tissue biopsy
:อิมมูโนวิทยา
Autoantibody identification
Delayed type hypersensitivity

การประเมินหรื อดูแลรั กษา
- การประเมินและดูแลรักษาที่แพทย์ประจาบ้ านควรมีประสบการณ์ชว่ ยทาหรื อสังเกตการณ์ ได้ แก่
- Plasmapheresis

65

ตารางการปฏิบัตงิ านของแพทย์ ประจาบ้ านและแพทย์ ใช้ ทุนสาขาตจวิทยา

7.00 – 8.00
8.00 – 9.00
9.00 - 10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 12.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

Consult Round
OPD
อายุรกรรม/
Self-Study

Consult Round
OPD
โรคผิวหนัง

Consult Round
OPD
โรคผิวหนัง

Consult Round
OPD
โรคผิวหนัง

Consult Round
OPD
อายุรกรรม/
Self-Study

Consult Round

Academic activity (ตามประกาศของภาควิชาฯ)
Academic activity ของสาขาวิขา/ภาควิชาฯ
Consult Round
Consult Round
Consult Round

Consult Round

กิจกรรมการศึกษา
แพทย์ประจาบ้ านหรื อแพทย์ใช้ ทนุ จะต้ องร่วมกิจกรรมเพื่อการเรี ยนการสอนดังนี ้
Journal Club
แพทย์ประจาบ้ านหรื อแพทย์ใช้ ทนุ จะต้ องเลือกงานวิจยั ประเภท original article มานาเสนอ
แก่อาจารย์ประจาสาขาวิชา จานวน 1 งานวิจยั และสามารถอ่าน วิเคราะห์ และวิจารณ์งานวิจยั
ดังกล่าวได้
Topic Review
แพทย์ประจาบ้ านหรื อแพทย์ใช้ ทนุ จะต้ องเลือกหัวข้ อการศึกษาที่ตนเองสนใจ จานวน 1 หัวข้ อ
แล้ วทาการรวบรวมข้ อมูล เพื่อนาเสนอต่ออาจารย์ประจาสาขาวิชาต่อไป
Lecture/Core Lecture
สาขาวิชาตจวิทยาจะจัดการเรี ยนการสอน และ การบรรยายตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยอายุร
แพทย์ ซึง่ แพทย์ประจาบ้ านและแพทย์ใช้ ทนุ สามารถติดตามได้ จากประกาศของภาควิชาอายุรศาสตร์
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หน้ าที่ของแพทย์ ประจาบ้ านหรือแพทย์ ใช้ ทุน
1) รับปรึกษาผู้ป่วยใน ที่มีปัญหาโรคผิวหนัง ตามที่แพทย์ประจาบ้ านหรื อแพทย์ใช้ ทนุ อื่น ๆ ปรึกษา
แพทย์ประจาบ้ านหรื อแพทย์ใช้ ทนุ ต้ องซักประวัติ ตรวจร่างกาย และนาเสนอข้ อมูล การวินิจฉัย การ
วินิจฉัยแยกโรค ตลอดจนการวางแผนการรักษาต่ออาจารย์ประจาสาขาวิชาที่รับปรึกษาในเดือนนัน้ ๆ
2) สังเกตการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และการดูแลรักษาผู้ป่วยของอาจารย์ประจาสาขาวิชา ในวันที่
กาหนดให้ ออกตรวจผู้ป่วยนอกในช่วงสัปดาห์ที่ 1-3
3) ซักประวัติ ตรวจด้ วยตนเอง และนาเสนอต่ออาจารย์ประจาสาขาวิชาในวันที่ออกตรวจผู้ป่วยนอก
พร้ อมทังอภิ
้ ปรายและวางแผนการรักษาผู้ป่วยด้ วยตนเองในสัปดาห์ที่ 4
4) สังเกตการซักประวัติ การตรวจร่างกาย และการดูแลรักษาผู้ป่วยของอาจารย์ประจาสาขาวิชา สาหรับ
cosmetic dermatology ในสัปดาห์ที่ 3 และ 4
หนังสือและแหล่ งข้ อมูล
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
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สาขาวิชาต่ อมไร้ ท่อและเมแทบอลิซึม
อาจารย์ ประจาหน่ วย รศ. พ.ญ.
อ.พ.ญ.
อ.พ.ญ.
อ. น.พ.

สมลักษณ์
กัญชนา
รัชพร
ไบรอัน

จึงสมาน
ง้ าวสุวรรณ
ทวีรุจจนะ
ลี

วัตถุประสงค์ ตามเกณฑ์ ประเมินของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
แพทย์ประจาบ้ านและแพทย์ใช้ ทนุ สาขาอายุรศาสตร์ ที่ผ่านการฝึ กอบรมจากสาขาวิชาต่อมไร้ ทอ่ และเม
แทบอลิซมึ จะต้ องมีความรู้ความสามารถในด้ านต่าง ๆ ต่อไปนี ้
โรคหรือภาวะทางอายุรศาสตร์ ท่ สี าคัญ
แพทย์ประจาบ้ านและแพทย์ใช้ ทนุ ต้ องสามารถวินิจ ฉัยและรักษาโรคหรื อภาวะต่าง ๆ ตามหลักสูตรที่
กาหนดโดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ระดับต่าง ๆ ได้ ดงั ที่ได้ แสดงไว้ ได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสมโดย
โรคหรื อภาวะในระดับที่ 1 หมายถึง โรคหรื อภาวะที่พบบ่อย และมีความสาคัญซึ่งแพทย์ประจาบ้ าน
แพทย์ใช้ ทนุ สามารถเรี ยนรู้ได้ จากผู้ป่วยโดยตรง
โรคหรื อภาวะในระดับที่ 2หมายถึงโรคหรื อภาวะที่พบน้ อยกว่าระดับที่ 1 และมีความสาคัญซึ่งแพทย์
ประจาบ้ าน แพทย์ใช้ ทุนสามารถเรี ยนรู้ จากผู้ป่วยแต่ไม่ได้ ดูแลผู้ป่วยโดยตรง เช่นการร่ วมดูแลในหอผู้ป่วย
ด้ วยกันเป็ นต้ น
โรคหรื อภาวะในระดับที่ 3หมายถึงโรคที่พบน้ อยแต่มีความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้ าน แพทย์ใช้ ทุน
สามารถเรี ยนรู้โดยการศึกษาด้ วยตนเอง หรื อฟั งบรรยาย
โรคหรือภาวะ
33. Iodine deficiency
disorders and alliod
condition
34. Hypothyroidism
35. Nontoxic goiter

36. Thyrotoxicosis

ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3
Iodine deficiency goiter
(E00.—E02)

Hypothyroidism (E0.3)
Euthyroid goiter (E04
ยกเวน ้ E04.1)
Nontoxic single
Thyroidnodule (E04.1)
Thyrotoxic with diffuse
goiter (E05.0)

Myxedema coma
(E03.5)

Thyrotoxicosis with
toxic
multinodular goiter
(E05.2)

Thyrotoxicosis with
single
thyroid nodule (E05.1)
Thyrotoxicosis factitia
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37. Thyroiditis

Autoimmune thyroiditis
(E06.3)

38. Other disorders of
thyroid

39. Diabetes mellitus

Diabetes mellitus type
2with or without
chroniccomplication
(E11.2 - .9)

40. Hypoglycemia

Drug-induced
hypoglycemia
without coma (E16.0)

Diabetes mellitus type
1with or without
chroniccomplication
(E10.2 ถึง10.9)
Diabetes mellitus type
2with coma and
ketoacidosis
(E11.0-E11.1)

41. Hypoparathyroidism
42. Hyperparathyroidism

Hyperparathyroidism
(E21.-)
Syndrome of
inappropriate secretion
ofADH (E22.2)
Hypopituitarism
(E23.0)
Diabetes insipidus
(E23.2)
Cushing’s syndrome
(E24.-)

43. Hyperfunction of
pituitary gland
44. Hypofunction of
pituitary gland
45.Cushing’s Syndrome
46.Adrenogenital
disorders
47.Hyperaldosterionism
48.Adrenal insufficiency
49. Adrenomedullar
hyperfunction
50. Ovarian dysfunction

51.Testicular
dysfunction

(E05.4)
Thyroid crisis (E05.5)
Acute thyroiditis (E06.0)
Subacute thyroiditis
(E06.1)
Chronic thyroiditis with
transient
Thyrotoxicosis (E06.2)
Transient painless
thyroiditis, sporadic
(E06.6)
Dyshormongenetic
goiter(E07.1)
Thyroid hormone
resistant syndrome
(E07.2)
Other specified diabetes
mellitus (eg pancreatic
diabetes steroid
induced)(E13.-)
Diabetes mellitus type 1
with coma and
ketoacidosis
(E10.0 ถึง E10.1)
Nondiabetic
hypoglycemic
coma (E15)
Hypoparathyroidism
(E20.-)

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

Adrenogenital syndrome
(E25.-)
Hyperaldosteronism
(E26.-)
Adrenocortical
infufficiency (E27.1 ถึง
E27.4)

Addisonian crisis
(E27.2)
Pheochromocytoma
(E27.5)
Polycystic ovarian
syndrome (E28.2)
Primary ovarian failure
(E28.3)
Testicular
hypogonadism
(E29.-)
Delayed puberty
(E30.0)
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52. Polyglandular
dysfunction

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

53. Other endocrine
disorders

55.Obesity

Obesity (E66.-)

59. Disorders of
lipoprotein metabolism

Hypercholesterolemia
(E78.0)
Hypertriglyceridemia
(78.1)
Mixed hyperlipidemia
(E78.2)
Hypercalcemia (E83.5)

62. Disorders of mineral
metabolism
66. Other metabolic
disorder
67. Postprocedoral
endocrine disorders

Low HDL cholesterol
(E78.6)

Metabolic syndrome
(E88.4)
Postprocedural
hypothyroidism (E89.0)

154.Other maternal
disorders
predominantly
related to pregnancy
156.Complication
predominantly
related to the
purperium
161.Other congenital
malformations
162.Chromosomal
abnormalities

Diabetes mellitus
arising
in pregnancy (O24.4)

187.Perioperative
medicine

Perioperative
management of
medical
diseases e.g. diabetes
mellitus

Hyperchylomicronemia
(E78.3)

Other postprocedural
endocrine disorder
(E89.1-9)

Postpartum thyroiditis
(O90.5)
Thyroglossal duct cyst
(Q89.21)
Turner’s syndrome
(Q96.-)
Klinefelter’s
syndrome(Q98.-)

ทักษะ หัตถการเพื่อการวินิจฉัยและการรักษา
แพทย์ประจาบ้ านและแพทย์ใช้ ทนุ ต้ องทราบข้ อบ่งชี ้ ประโยชน์ และโทษของหัตถการต่าง ๆ โดย
จะต้ องมีความสามารถดังนี ้
- หัตถการที่แพทย์ ประจาบ้ านหรื อแพทย์ ใช้ ทุนควรมีประสบการณ์ ทาด้ วยตนเอง หรื ออย่ าง
น้ อยเคยช่ วยทา ได้ แก่
- Fine needle aspiration biopsy (Thyroid) (06.11)

การตรวจทางห้ องปฏิบัตกิ าร
ระดับที่ 2 สามารถส่ งตรวจ และแปลผลได้ ด้วยตนเอง ได้ แก่
70

: รั งสีวินิจฉัย
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
: ฮอร์ โมน
Adrenal function test
Parathyroid hormone
Pituitary function test
Thyroid function test
Urinary metanephrine/normetanephrine, VMA, catecholamine
Water deprivation test
Reproductive hormones
: อื่นๆ
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 สามารถส่ งตรวจ และนาผลไปประยุกต์ ใช้ ได้ ได้ แก่
: รั งสีวินิจฉัย
Bone densitometry
:พันธุศาสตร์
Chromosome study/ Karyotyping
DNA mutation testing/ Gene mutation testing
:อื่นๆ
Lipoprotein electrophoresis
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ตารางการปฏิบัตงิ านของแพทย์ ประจาบ้ านและแพทย์ ใช้ ทุนสาขาวิชาโรคต่ อมไร้ ท่อและเมแทบอลิ
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/
รับเคสใหม่

Endocrineconsultation
round

-

Admission
round*

Endocrinegrand
round

อังคาร

Ward round/
รับเคสใหม่

OPD Endocrine

-

Medical grand
round*

Endocrine lecture

พุธ

Ward round/
รับเคสใหม่

OPD กลาง

-

Lecture กลางของ
resident *

Endocrine lecture

พฤหัสบดี

Ward round/
รับเคสใหม่

OPD Endocrine

-

SDL

ศุกร์

Ward round/
รับเคสใหม่

OPD Endocrine

-

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

SDL

*หมายเหตุกิจกรรมกลางของภาควิชาอายุรศาสตร์
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กิจกรรมการศึกษา
1. ออกตรวจผู้ป่วยนอกร่ วมกับอาจารย์ สาขาวิชาโรคต่ อมไร้ ท่อและเมแทบอลิซึม
ณ ห้ องตรวจสาขาวิชาโรคต่อมไร้ ทอ่ และเมแทบอลิซมึ (คลินิกผู้ป่วยอายุรกรรม)เวลา 8.30-12.00 น.
วันอังคาร
อ.รัชพร
วันพฤหัสบดี อ.กัญชนา
วันศุกร์
อ.ไบรอัน
2. Journal Club
ดาเนินการโดยแพทย์ประจาบ้ านที่ผา่ นหน่วย 1 คนต่อวารสาร 1 เรื่ องต่อเดือนโดยเลือกเรื่ องที่มีระเบียบวิธีวิจยั
ชัดเจน ห้ ามเลือก topic review หรื อ case series/ report และเลือกจากวารสารตามเอกสารอ้ างอิงข้ างท้ าย
โดยปรึกษาอาจารย์ภายในสาขาวิชาก่อนทา Journal club อย่างน้ อย 1 สัปดาห์
อาจารย์ผ้ รู ับปรึกษาคือ อาจารย์ที่รับปรึกษาผู้ป่วยรายใหม่ของเดือนถัดไป
3. Interesting Case
เลือกเคสที่นา่ สนใจ โดยต้ องมีการทบทวนความรู้จากตารา และหรื อวารสารในหัวข้ อที่เกี่ยวกับปั ญหาของ
ผู้ป่วยโดยตรง โดยปรึกษาอาจารย์ภายในสาขาวิชาก่อนทา Interesting caseอย่างน้ อย 1 สัปดาห์
อาจารย์ผ้ รู ับปรึกษาคือ อาจารย์ที่รับปรึกษาผู้ป่วยรายใหม่ในเดือนนันๆ
้
4. หัวข้ อการบรรยาย Endocrine lecture สาหรับแพทย์ ประจาบ้ าน
Topic
Adrenal insufficiency
Cushing’s syndrome
Endocrine hypertension
Pituitary dysfunction and related diseases
Acromegaly/ Prolactinoma
Diabetes insipidus and water metabolism
Osteoporosis
Calcium metabolism

กัญชนา
กัญชนา
กัญชนา
กัญชนา
กัญชนา
กัญชนา
กัญชนา
รัชพร
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Thyroid function test
ไบรอัน
Thyroid physiology & disorders in pregnancy
รัชพร
DM in pregnancy
รัชพร
Dyslipidemia
ไบรอัน
หมายเหตุ ในกรณีที่เวลาจากัด หัวข้ อการบรรยายเรื่ อง Acromegaly/ Prolactinoma, DI and water
metabolism, และ Osteoporosis อาจนาไปบรรยายในวันพุธส่วนที่เป็ น lecture กลางของแพทย์ประจาบ้ าน
หน้ าที่ของแพทย์ ประจาบ้ านหรือแพทย์ ใช้ ทุน
หน้ าที่แพทย์ประจาบ้ านหน่วยโรคต่อมไร้ ทอ่ และเมแทบอลิซมึ ในการออกตรวจผู้ป่วยนอก
1) ให้ แพทย์ประจาบ้ านตรวจผู้ป่วยใหม่ อย่างน้ อย 3 ราย โดยซักประวัตริ ่วมกับตรวจร่างกายโดยละเอียด
จากนันน
้ าเสนอพร้ อมอภิปรายร่วมกับอาจารย์ที่ออกตรวจ OPD ในวันนันๆ
้
2) กรณีมีผ้ ปู ่ วย OPD ที่นา่ สนใจ ทังในแง่
้
ของการตรวจร่างกาย, ผลตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม หรื อ ผล
ภาพถ่ายรังสีอาจารย์เจ้ าของไข้ สามารถเรี ยกให้ แพทย์ประจาบ้ านไปร่วมเรี ยนรู้ได้
3) ให้ เลือกผู้ป่วยเบาหวาน 1 รายต่อสัปดาห์ที่มีปัญหาในการควบคุมระดับน ้าตาลในเลือดมาอภิปรายกับ
อาจารย์ (โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน) และนักโภชนาการหรื อพยาบาลสอนสุขศึกษา โดยใช้ ความรู้
เกี่ยวกับโภชนบาบัด การใช้ ยาลดระดับน ้าตาลในเลือดและอินซูลิน และการแปลผลการตรวจระดับ
น ้าตาลในเลือดด้ วยตนเองของผู้ป่วยมาประกอบ พร้ อมทังให้
้ สขุ ศึกษาแก่ผ้ ปู ่ วยด้ วยตนเอง
หน้ าที่แพทย์ประจาบ้ านหน่วยโรคต่อมไร้ ทอ่ และเมแทบอลิซมึ ในการรับปรึกษาผู้ป่วยในหอผู้ป่วย
1) ทบทวนประวัติ การตรวจร่างกาย และผลการตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ พร้ อมเขียนบันทึกข้ อมูล
แผนการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้ วยตนเองให้ แล้ วเสร็จภายใน 24 ชัว่ โมงหลังได้ รับการปรึกษา
2) แจ้ งอาจารย์เจ้ าของไข้ หรื ออาจารย์ที่มีหน้ าที่รับปรึกษาในเดือนนัน้ (กรณีเป็ นผู้ป่วยรายใหม่) ตามวัน
และเวลาที่อาจารย์กาหนด
3) กรณีเป็ นผู้ป่วยที่ฉกุ เฉินหรื อมีภาวะวิกฤติสามารถโทรศัพท์ตดิ ต่ออาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบได้ ทนั ที โดยไม่
ต้ องรับเคสให้ แล้ วเสร็จ
4) ติดตามผู้ป่วยที่อยูใ่ นความดูแลทุกวัน ไม่เว้ นวันหยุดราชการ พร้ อมทังเขี
้ ยนบันทึกลงใน progress
note ทุกครัง้ ที่ผ้ ปู ่ วยมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยหลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมร่วมด้ วย
5) ห้ ามนาใบบันทึกข้ อมูลของผู้ป่วยออกจากหน้ าป้ายโดยเด็ดขาด
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การประเมินผล ตามมิตทิ ี่ 1 ของหลักสูตรราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ซึง่ อ้ างอิงจากการสังเกตจากการ
ปฏิบตั งิ านที่คลินิกผู้ป่วยนอก การดูแลผู้ป่วยใน และการมีสว่ นร่วมใน consultation round/ Grand round
และ กิจกรรมวิชาการJournal club และ Interesting case conference

แหล่ งความรู้ อ้างอิงที่แนะนา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หนังสือ
Williams Textbook of Endocrinology, 12th edition, 2012
DeGroot Textbook of Endocrinology, 6th edition, 2010
Harrison. Principle of Internal Medicine. 18thedtion
หนังสือประกอบการประชุมวิชาการโรคต่อมไร้ ท่อในเวชปฏิบตั ิ สมาคมต่อมไร้ ทอ่ แห่งประเทศไทย
แนวทางเวชปฏิบตั สิ าหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2557สมาคมต่อมไร้ ทอ่ แห่งประเทศไทย
Joslin Diabetes Mellitus, 14th edition
Journal
New England Journal of Medicine
Journal of the American Medical Association
The Lancet
Journal of Clinical Endocrinology
Diabetes care
Endocrine review
Endocrinology and Metabolism Clinics of North America
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หน่ วยโรคมะเร็ง
ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม
แพทย์ใช้ ทนุ ชันปี
้ ที่ 3 และ แพทย์ประจาบ้ านชันปี
้ ที่ 2 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ที่หมุนเวียนผ่านหน่วยโรคมะเร็ง
อาจารย์ ประจาหน่ วย
1. อ.นพ. ภานุณฏั ฐ์ ม่วงน้ อย
พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2)วท.ม. วิทยศาสตร์ การแพทย์
(มะเร็งวิทยา)
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์ )
วว. อายุรศาสตร์ ทวั่ ไป
วว. อายุรศาสตร์ มะเร็งวิทยา
2. อ.นพ.ชาญชัย เจริญพงศ์สนุ ทร วว. อายุรศาสตร์ ทวั่ ไป
วัตถุประสงค์
เมื่อผ่านการฝึ กอบรมจากหน่วยโรคมะเร็งแล้ ว แพทย์ใช้ ทนุ และแพทย์ประจาบ้ านสาขาอายุรศาสตร์
ต้ องมีความรู้ทงในด้
ั ้ านทฤษฎีและด้ านปฏิบตั ิ สามารถให้ การวินิจฉัย รักษา รวมไปถึงการดูแลผู้ป่วยภาวะ
ฉุกเฉินทางมะเร็งวิทยา ตลอดจนให้ คาแนะนาในการป้องกันโรค การรักษาโรค ผลค้ างเคียง การพยากรณ์โรค
และการให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย ตลอดจนสามารถส่งต่อผู้ป่วยได้ อย่างถูกต้ อง
และเหมาะสม ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านที่กาหนดโดยแพทยสภา โดยเนื ้อหาจะ
ครอบคลุมหัวข้ อดังต่อไปนี ้
1. เรี ยนรู้พยาธิกาเนิด หลักการวินิจฉัย หลักการรักษาโรคทางมะเร็งวิทยาได้
2. เรี ยนรู้ความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่พบบ่อย เช่น มะเร็งเต้ านม มะเร็งปอด มะเร็ งลาไส้ ใหญ่
มะเร็งตับและระบบท่อทางเดินน ้าดี เป็ นต้ น และสามารถให้ คาแนะนาเกี่ยวกับโรค แผนการรักษา
และการพยากรณ์โรคได้
3. เรี ยนรู้ความรู้เกี่ยวกับยาเคมีบาบัดเบื ้องต้ น ยาพุง่ เป้า(Targeted therapy) เบื ้องต้ น และสามารถ
ให้ ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับยาเคมีบาบัดและยาพุง่ เป้าได้
4. เรี ยนรู้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและการตรวจสุขภาพในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้
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5. เรี ยนรู้การรักษาแบบประคับประคองในผู้ป่วยโรคมะเร็ง และให้ คาแนะนาในการดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้ ายได้
กิจกรรมของหน่ วยโรคมะเร็ง
1. ออกตรวจผู้ป่วยนอกร่วมกับอาจารย์ในหน่วยโรคมะเร็ง ในวันจันทร์ และ วันพุธ เวลา 8.00 –
12.00 น. ที่แผนกผู้ป่วยนอกอายุรศาสตร์ ชัน้ 2 ร.พ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
2. รับปรึกษาผู้ป่วยใน ทังผู
้ ้ ป่วยในและนอกภาควิชาอายุรศาสตร์ ในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ และนาเสนอ
ผู้ป่วยให้ กบั อาจารย์ประจาหน่วยเพื่อให้ การวินิจฉัย การรักษา และให้ คาแนะนาแก่ผ้ ปู ่ วยและ
ผู้ดแู ลต่อไป
3. กิจกรรมการศึกษา (Academic activity) ดังนี ้
วัน
จันทร์

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

อังคาร

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.

พุธ

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

การปฏิบตั งิ าน
- แพทย์ใช้ ทนุ /แพทย์ประจาบ้ านรับผู้ป่วยใหม่และ service
round
- OPD Onco
- Admission round (กิจกรรมภาควิชาอายุรศาสตร์ )
- Oncologic consultation round
- แพทย์ใช้ ทนุ /แพทย์ประจาบ้ านรับผู้ป่วยใหม่และ service
round
- OPD new case conference or service round
- lecture1 : Principle in oncology(สัปห์ดาที่1)
- special topic1 : (สัปห์ดาที่2)
- Grand round (กิจกรรมภาควิชาอายุรศาสตร์ )
- Oncologic consultation round
- แพทย์ใช้ ทนุ /แพทย์ประจาบ้ านรับผู้ป่วยใหม่และ service
round
- OPD Onco
- Tumor broad conference (ทุกวันพุธที่1 ของทุกเดือน)
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- Oncologic consultation round
พฤหัสบดี 7.00-9.00 น.
- แพทย์ใช้ ทนุ /แพทย์ประจาบ้ านรับผู้ป่วยใหม่และ service
9.00-11.00 น. round
11.00-12.00 น. - Self study: Cancer chemotherapy & Targeted
therapy
13.00-14.00 น. - lecture2: Essential oncology for resident(สัปห์ดาที่1)
14.00-16.00 น. - Special topic2 : (สัปห์ดาที่3)
- กิจกรรมตามตารางภาควิชาอายุรศาสตร์
- Oncologic consultation round
ศุกร์
7.00-9.00 น.
- แพทย์ใช้ ทนุ /แพทย์ประจาบ้ านรับผู้ป่วยใหม่และ service
9.00-10.00 น. round
- lecture3: Palliative treatment in cancer patient
(สัปห์ดาที่1)
11.00-12.00 น. - oncology journal club(สัปดาห์ที่2)
13.00-14.00 น. - oncology interesting case(สัปดาห์ที่3)
14.00-16.00 น. - lecture4: Oncologic emergency(สัปห์ดาที่1)
- Admission round (กิจกรรมภาควิชาอายุรศาสตร์ )
- Oncologic consultation round
หมายเหตู: 1. ในช่วงเวลา special topic จะเป็ นการบรรยายในแต่ละหัวข้ อที่น่าสนใจโดยอาจารย์ประจา
หน่วยโรคมะเร็ง ขึ ้นกับผู้ป่วยที่ทาการดูแลรักษาในขณะนัน้
2. แพทย์ใช้ ทนุ /แพทย์ประจาบ้ าน เป็ นผู้นาเสนอ
- OPD new case conference ทุกวันอังคารและวันพฤหัส
- oncology journal club (สัปดาห์ที่2)
- oncology interesting case (สัปดาห์ที่3)
- Tumor broad conference (ในกรณีที่มี case เข้ าร่วมปรึกษา)
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การประเมินผล
1. การปฏิบตั งิ าน

60 คะแนน

2. ความรู้ (ข้ อสอบ MCQ 40 ข้ อ)

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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สาขาประสาทวิทยา
อาจารย์ ประจาหน่ วย
ผศ.พญ. กุลธิดา เมธาวศิน
พญ. นฤมล คงสาคร
นพ. มณฑล ว่องวันดี
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากโรคทางประสาทวิทยา เป็ นสาขาหนึง่ ที่มีความสาคัญในการปฏิบตั งิ านของอายุรแพทย์ทวั่ ไป
รวมทังในประเทศไทยมี
้
ผ้ ปู ่ วยด้ วยโรคทางระบบประสาทเป็ นจานวนมาก แต่แพทย์เฉพาะทางด้ านประสาท
วิทยามีจานวนจากัดและไม่เพียงพอต่อการให้ การรักษา อายุรแพทย์ทวั่ ไปจึงจาเป็ นต้ องมีความรู้ความเข้ าใจ
ทังในด้
้ านรายละเอียดของโรค ความชุก ความรุนแรง ความรี บด่วน หลักในการวินิจฉัย การตรวจร่างกายที่
ถูกต้ อง แปลผลได้ การรักษาที่ถกู ต้ องภาวะแทรกซ้ อน รวมไปถึง การพยากรณ์โรค การติดตามอาการ และการ
ป้องกัน
วัตถุประสงค์ ตามเกณฑ์ ประเมินของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
แพทย์ประจาบ้ านและแพทย์ใช้ ทนุ สาขาอายุรศาสตร์ ที่ผา่ นการฝึ กอบรมจากสาขาประสาทวิทยา
จะต้ องมีความรู้ความสามารถในด้ านต่าง ๆ ต่อไปนี ้
โรคหรือภาวะทางอายุรศาสตร์ ท่ สี าคัญ
แพทย์ประจาบ้ านและแพทย์ใช้ ทนุ ต้ องสามารถวินิจฉัยและรักษาโรคหรื อภาวะต่าง ๆ ตามหลักสูตรที่
กาหนดโดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ระดับต่าง ๆ ได้ ดงั ที่ได้ แสดงไว้ ได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสมโดย
โรคหรื อภาวะในระดับที่ 1 หมายถึง โรคหรื อภาวะที่พบบ่อย และมีความสาคัญซึ่งแพทย์ประจาบ้ าน
แพทย์ใช้ ทนุ สามารถเรี ยนรู้ได้ จากผู้ป่วยโดยตรง
โรคหรื อภาวะในระดับที่ 2หมายถึงโรคหรื อภาวะที่พบน้ อยกว่าระดับที่ 1 และมีความสาคัญซึ่งแพทย์
ประจาบ้ าน แพทย์ใช้ ทุนสามารถเรี ยนรู้ จากผู้ป่วยแต่ไม่ได้ ดูแลผู้ป่วยโดยตรง เช่นการร่ วมดูแลในหอผู้ป่วย
ด้ วยกันเป็ นต้ น
โรคหรื อภาวะในระดับที่ 3หมายถึงโรคที่พบน้ อยแต่มีความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้ าน แพทย์ใช้ ทุน
สามารถเรี ยนรู้โดยการศึกษาด้ วยตนเอง หรื อฟั งบรรยาย
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โรคหรือภาวะ

ระดับที่ 1

68. Organic mental
disorders

- Senile dementia (F03.-)

69. Mental and
behavioral
disorders due to
psychoactive
substances use

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

ระดับที่ 2
- Dementia in Alzheimer’s
and other diseases
(F00.-* และ F02.-*)
- Vascular dementia
(F01.-)
- Delirium (F05.-)

ระดับที่ 3
- Organic mental and
personality disorders
(F06.-ถึง F07.-)

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

70. Schizophrenia and
delusional disorders

-Schizophrenia (F20.-)

71. Mood (affective)
disorders

-Depressive episode
(F32.-)

- Bipolar affective disorders
(F31.-)
- Persistent mood
(affective)
disorders (F34.-)
-Reaction to severe stress
and adjustment disorders
(F43.-)
- Dissociative (conversion)
disorders (F44.-)
- Somatoform disorders
(F45.-)
- Eating disorder (F50.-)
- Nonorganic sleep
disorders(F51.-)
- Mental retardation (F70.ถึงF79.-)

-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)

72. Neurotic,
stressrelated
and
somatoform
disorders

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

73. Behavioral
syndromes
associated with
physiological
disturbances and
physical factors
74. Inflammatory
disorders of the
central nervous
system

75. Systemic atrophies
primarily affecting
the central nervous
system

76. Extrapyramidal and
movement

- Parkinsons’ disease
(G20.-)

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

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

- Dystonia (G24.-)

77. Other degenerative
diseases of the
nervous system
78. Demyelinating
diseases of the
central nervous
system
79. Episodic and
paroxysmal
disorders

- Alzheimer’s disease
(G30.-)

- Other extrapyramidal
andmovement disorders
(G25.-)

- Multiple sclerosis (G35.-)

- Other demyelinating
diseases of central
nervoussystem (G37.-)

- Epilepsy (G40.-)
- Migraine (G43.-)
- Other headache
syndromes(G44.-)
- Transient cerebral
ischemicattacks (G45.-)
- Vascular syndrome of
brainin cerebrovascular
disease(G46.-*)
- Sleep apnea (G47.3)
- Facial nerve disorders
(G51.-)

- Status epilepticus (G41.)

81. Polyneuropathies

- Other polyneuropathies
(G62.-)

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

82. Diseases of
myoneural
disorders

- Myasthenia Gravis and
othermyoneural disorders
(G70.-)

83. Cerebral palsy and
other paralytic
syndromes
84. Other disorders of
nervous system

- Hemiplegia (G81.-)

80. Nerve, nerve root
and plexus
disorders

- Disorders of trigeminal
nerve (G50.-)
- Mononeuropathies of
upper limb(G56.-)
- Other
mononeuropathies
(G58.-)

Paraplegia and tetraplegia
(G82.-)
-Hydrocephalus (G91.-)

in basal ganglia (G23.-)
- Other degenerate
diseasesof nervous system
(G31.-)
- Other acute disseminated
demyelination (G36.-)

- 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.-)
- Hereditary and idiopathic
neuropathies (G60.-)

-Primary disorders of
muscles (G71.-)
- Other myopathies (G72.-)
- Disorders of myoneural
junction and muscle in
diseases classified
elsewhere (G73.-*)
- Cerebral palsy (G80.-)
- Other paralytic syndrome
(G83.-)
- 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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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.ถึง I66.-)

(G95.8)
- Cerebrospinal fluid leak
(C96.0)
- Post procedure disorders
ofnervous system (G97.-)
- Other disorders of
nervoussystem in diseases
classifiedelsewhere
(G99.-)*
- 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
แพทย์ประจาบ้ านและแพทย์ใช้ ทนุ ต้ องทราบข้ อบ่งชี ้ ประโยชน์ และโทษของหัตถการต่าง ๆ โดย
จะต้ องมีความสามารถดังนี ้
กลุ่มที่ 1 ข. หัตถการที่แพทย์ ประจาบ้ านต้ องทาได้ ภายใต้ การกากับดูแล จนกระทัง่ มีความ
มัน่ ใจและสามารถสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์ หรือแพทย์ ประจาบ้ านให้ ทา
- Lumbar puncture (03.31)
กลุ่มที่ 2 หัตถการที่แพทย์ ประจาบ้ านควรมีประสบการณ์ ได้ ทาด้ วยตนเอง หรื ออย่ างน้ อย
ช่ วยทา
- Prostigmine test
การตรวจทางห้ องปฏิบัตกิ าร
ระดับที่ 1 สามารถตรวจ และแปลผลได้ ด้วยตนเอง ได้ แก่
- Fresh specimen for cell count, microscopic examination from CSF
- Gram stain specimen for microscopic examination from CSF
ระดับที่ 2 สามารถส่ งตรวจ แปลผลได้ ด้วยตนเองได้ แก่
: 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 สามารถส่ งตรวจ และนาผลไปประยุกต์ ใช้ ได้ ได้ แก่
: รังสีวินิจฉัย
- Carotid doppler ultrasound
- MRA brain
- MRI spinal cord
- Transcranial carotid ultrasound
:ประสาทวิทยา
- EEG
- EMG and NCV
- Evoked potential
: อื่นๆ
- Erythrocyte transketolase activity
- Thiamin pyrophosphate effect
เมื่อผ่านการฝึ กอบรมจากสาขาวิชาประสาทวิทยา แพทย์ประจาบ้ านควรมีความรู้ความสามารถดังนี ้
1. ซักประวัตแิ ละตรวจร่างกายผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทได้ เป็ นอย่างดี
2. วางแผนการสืบค้ นเพื่อให้ การวินิจฉัยผู้ป่วยที่มาด้ วยอาการของโรคทางระบบประสาทได้ ถกู ต้ อง
3. อธิบายถึงข้ อบ่งชี ้ของการตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ ารรวมทังรั้ งสีวินิจฉัยต่าง ๆ เกี่ยวกับโรคทางระบบประสาท
แปลผลการตรวจได้ อย่างถูกต้ อง
4. ให้ การรักษาและทราบถึงข้ อบ่งชี ้และข้ อห้ ามในการเลือกใช้ ยาในการรักษา พร้ อมทังให้
้ คาแนะนา ติดตาม
อาการ และการป้องกัน ผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทที่พบบ่อยได้ ถกู ต้ อง
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กิจกรรมของสาขาวิชาประสาทวิทยา
แพทย์ประจาบ้ านที่เวียนมาอยูป่ ฏิบตั งิ านเป็ นแพทย์ประจาบ้ านของสาขาประสาทวิทยาเป็ นเวลา 1
เดือน หน้ าที่หลักคือรับปรึกษาผู้ป่วยโรคระบบประสาททังในภาควิ
้
ชาอายุรศาสตร์ และนอกภาควิชา
อายุรศาสตร์ ร่วมกับกิจกรรมการเรี ยนและการสัมมนาวิชาการของหน่วยตามแผนงานดังนี ้
ตารางการปฏิบัตงิ าน
วัน
จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

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

การปฏิบัตงิ าน
แพทย์ประจาบ้ านรับผู้ป่วยใหม่และservice round
OPD Neurology (อ.กุลธิดา, อ.นฤมล, อ.มณฑล)
Admission round
Service round
แพทย์ประจาบ้ านรับผู้ป่วยใหม่และservice round
OPD อ.กุลธิดา
Grand round med
แพทย์ประจาบ้ านรับผู้ป่วยใหม่และservice round
OPD อ.นฤมล และ OPD แพทย์ประจาบ้ าน
Neurology grand round
Service round
แพทย์ประจาบ้ านรับผู้ป่วยใหม่และservice round
OPD อ.มณฑล
Neurology Journal club (สัปดาห์ที่ 2)
Neurology Topic review (สัปดาห์ที่ 4)
Service round
แพทย์ประจาบ้ านรับผู้ป่วยใหม่และservice round
Admission round
Service round

86

หมายเหตุ
-ตรวจ Neurology clinic ทุกวันจันทร์ 9.00-12.00 น. ตรวจผู้ป่วยและ consult อาจารย์ผ้ รู ับปรึกษาในเดือน
นันๆทุ
้ กรายและออก OPD ตามตารางการตรวจ OPD ของ staff Neuro วนทุกท่าน 1 ท่าน/สัปดาห์
-นาเสนอ journal 1 ฉบับ ทุกสัปดาห์ที่ 2, Neurology topic review 1 ครัง้ ทุกสัปดาห์ที่ 4
-Neurology grand round ทุกวันพุธ เวลา 12.00-13.00 น. โดยแพทย์ประจาบ้ านต้ องรับผิดชอบคัดเลือก
ผู้ป่วยทางระบบประสาทที่น่าสนใจ 1 ราย ซักประวัตแิ ละตรวจร่างกายเพื่อนามาอภิปรายร่วมกับอาจารย์
-การราวด์เคสผู้ป่วยในกับอาจารย์ที่รับปรึกษา ถือเป็ น priority ที่มาก่อนการออก OPD กับอาจารย์ทา่ นอื่น
-ในเวลาราชการ เคสเก่าให้ ปรึกษาอาจารย์เจ้ าของไข้ เดิม เคสใหม่ให้ ปรึกษากับอาจารย์ที่รับปรึกษาในเดือนนัน้
อย่างไรก็ตามถ้ าเคสที่มา admit ใหม่เป็ นเคสที่ follow up กับอาจารย์ทา่ นใดอยูเ่ ดิมให้ ปรึกษากับอาจารย์ทา่ น
นันก่
้ อน
-นอกเวลาราชการ การปรึกษากรณีเร่งด่วนให้ ปรึกษาอาจารย์ที่รับปรึกษา stroke fast track ในวันนันๆ
้
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. ประสาทวิทยาพื ้นฐาน ศ.นพ. กัมมันต์ พันธุมจินดา
7.ประสาทกายวิภาคศาสตร์ ศ.นพ. มีชยั ศรี ใส
8. Practical movement disorders รศ. นพ. รุ่งโรจน์ พิทยศิริ
-Journals:
1. New England Journal of Medicine
2. Annal neurology
3. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry
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4.
5.
6.
7.
8.

Archives of Neurology
Stroke
Brain
Cephalagias
Lancet Neurology
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หน่ วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
อาจารย์ ประจาหน่ วย ผศ.นพ. วรวุฒิ
รุ่งแสงมนูญ
พญ. ธีรานันท์
อังคณานาฏ
นพ. อาทิตย์
วงษ์เสาวศุภ
นพ. ณัฐพันธ์
รัตนจรัสกุล
อาจารย์ พเิ ศษ
นพ. สุรเชษฐ์
เลิศถิรพันธุ์
วัตถุประสงค์
เมื่อผ่านการฝึ กอบรมจากสาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดแพทย์ประจาบ้ านควรมีความรู้ดงั นี ้
1. ซักประวัตแิ ละตรวจร่างกายผู้ป่วยโรคระบบโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ เป็ นอย่างดี
2. วางแผนการสืบค้ นเพื่อให้ การวินิจฉัยผู้ป่วยที่มาด้ วยอาการของโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดได้ ถกู ต้ อง
3. อธิบายถึงข้ อบ่งชี ้ของการตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ ารรวมทังรั้ งสีวินิจฉัยต่าง ๆ เกี่ยวกับโรคระบบหัวใจและ
หลอดเลือด อีกทังสามารถแปลผลการตรวจได้
้
อย่างถูกต้ อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจใน
ผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน รวมถึงภาพถ่ายรังสีทรวงอกในภาวะฉุกเฉินได้ อย่างถูกต้ อง
4. ให้ การรักษาพร้ อมทังให้
้ คาแนะนาผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดที่พบบ่อยได้ ถกู ต้ องตามหลักพยาธิ
สรี รวิทยา
5. ทราบถึงข้ อบ่งชี ้และข้ อห้ ามในการเลือกใช้ ยาที่จาเป็ นในการรักษาผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดได้
เป็ นอย่างดี
6. สามารถทาหัตถการพื ้นฐานที่จาเป็ นในการรักษาผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดได้ อย่างถูกต้ อง
รวมทังมี
้ ประสบการณ์ในการเข้ าช่วยทาหัตถการเฉพาะทางของโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดได้
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หัตถการทางระบบหัวใจและหลอดเลือดสาหรับแพทย์ ประจาบ้ านอายุรศาสตร์
(ตลอดช่ วงระยะเวลาการฝึ กอบรมอายุรศาสตร์ )
Procedure
Arterial line
Elective synchronize cardioversion (under sedation)
Central venous line: internal jugular/subclavian vein
Pulmonary artery catheter
Temporary external cardiac pacing
Temporary intravenous cardiac pacing
Pericardiocentesis
Bed side echocardiography in setting cardiac tamponade
Comprehensive transthoracic echocardiography (TTE)
Comprehensive transesophageal echocardiography (TEE)

ลงมือปฏิบตั ิ
ด้วยตนเอง (case)
อย่างน้อย 3
อย่างน้อย 2
อย่างน้อย 2
อย่างน้อย 2
อย่างน้อย 1
-

สังเกต หรื อ
ช่วยทา (case)
อย่างน้อย 3
อย่างน้อย 3
อย่างน้อย 5
อย่างน้อย3
อย่างน้อย 2
อย่างน้อย 2
อย่างน้อย 2
อย่างน้อย 2
อย่างน้อย 3
อย่างน้อย 1

หัตถการประเภท manual procedure ตามเกณฑ์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
ระดับที่ 1 ก: ต้ องสามารถทาได้ โดยไม่ ต้องมีผ้ ูกากับดูแลและสามารถสอนนิสิตแพทย์ ให้ ทาหัตถการ
ดังกล่ าว
-Arterial blood gas
-Basic life support
ระดับที่ 1 ข: ต้ องสามารถทาได้ ภายใต้ การกากับดูแล จนกระทั่งมีความมั่นใจในการสอนนิสิตแพทย์
หรือแพทย์ ประจาบ้ านให้ ทาหัตถการดังกล่ าว
-Central venous line placement
-Placement of arterial lines
-Advanced cardiac life support
ระดับที่ 2: หัตถการที่แพทย์ ประจาบ้ านควรมีโอกาสได้ ทาได้ ด้วยตนเองหรืออย่ างน้ อยช่ วยทา
-Insertion of balloon tipped pulmonary catheter
-Insertion of temporary pacemaker
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ระดับที่ 3: หัตถการที่แพทย์ ประจาบ้ านควรมีประสบการณ์ ในการช่ วยทาหรือเคยเห็น
-Pericardial tapping
-CAG, EPS, EST, Insertion of intraaortic balloon pump
-Tilt table test, Stress echocardiography
วันออกตรวจผู้ป่วยนอกของอาจารย์ สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด
ห้ องตรวจหน่วยโรคหัวใจ (ชัน้ 2,10290-1)9.00-12.00 น.
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์

อ.อาทิตย์, อ.ณัฐพันธ์
อ.วรวุฒิ, อ.อาทิตย์
อ.ธีรานันท์, อ.ณัฐพันธ์
อ.สุรเชษฐ์
อ.วรวุฒิ, อ.ธีรานันท์

หน้ าที่แพทย์ ประจาบ้ านหน่ วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในการออกตรวจผู้ป่วยนอก
1. ให้ แพทย์ประจาบ้ านตรวจผู้ป่วยใหม่ อย่างน้ อย 3 ราย โดยซักประวัตริ ่วมกับตรวจร่างกายโดยละเอียด
จากนันน
้ าเสนอพร้ อมอภิปรายร่วมกับอาจารย์ที่ออกตรวจ OPD ในวันนันๆ
้
2. กรณีมีผ้ ปู ่ วย OPD ที่นา่ สนใจ ทังในแง่
้
ของการตรวจร่างกาย, ผลตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม หรื อ ผล
echocardiography อาจารย์เจ้ าของไข้ สามารถเรี ยกให้ แพทย์ประจาบ้ าน ไปร่วมเรี ยนรู้ได้
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กิจกรรมทางวิชาการกลางของภาควิชาอายุรศาสตร์ และ ของหน่ วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

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

อังคาร

Cardiac consultation round/Cardiology clinic

-

Medical grand round@

Cardiology grand round
Topic review/Core lecture in Cardiology

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

Cardiac consultation round/Cardiology clinic

Cardiac consultation round/Cardiology clinic

Physical examination and Cardiology clinic

*** สามารถนัดอาจารย์ consultation round ได้เพิ่มเติมตลอดทั้งวัน
ตามความเหมาะสม
*** ถ้ามี case consult ด่วนสามารถปรึ กษาอาจารย์ท่านใดก็ได้

#

-

Admission round

Cardio-ER Conference

Interesting case /

ทุกพฤหัสที่ 3 ของเดือน

-

*

Medicine-radio conference#

โดย อาจารย์แพทย์@
Journal Clubสัปดาห์ที่ 2
Case conference in cardiology สัปดาห์ที่ 4
โดย แพทย์ประจาบ้าน@

Admission round#

: Activity กลางของภาควิชาอายุรศาสตร์

Cardiology-CVT conference

ณ ห้องประชุมอายุรศาสตร์ช้ นั 10
#
ณ ห้องเรี ยนรวมอายุรศาสตร์ช้ นั 11
@

* ณห้องประชุมหน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
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หัวข้ อการบรรยาย Topic review/Core lecture in Cardiology สาหรับแพทย์ ประจาบ้ าน
ทุกวันพุธเวลา 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
โรคหรือภาวะทางอายุรศาสตร์ ท่ สี าคัญ ตามเกณฑ์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
ระดับที่ 1: โรคหรื อภาวะที่พบบ่อย และมีความสาคัญซึง่ แพทย์ประจาบ้ านสามารถเรี ยนรู้ได้ จากผู้ป่วย
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: โรคหรื อภาวะที่พบน้ อยกว่าระดับ 1 และมีความสาคัญซึง่ แพทย์ประจาบ้ านสามารถเรี ยนรู้จาก
ผู้ป่วยแต่ไม่ได้ ดแู ลผู้ป่วยโดยตรง ได้ แก่ 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: โรคที่พบน้ อย ซึง่ แพทย์ประจาบ้ านสามารถเรี ยนรู้ด้วยตนเอง หรื อ ฟั งบรรยาย
-Brugada syndrome
-Sick sinus syndrome
-Eisenmenger’s syndrome, Marfan’s syndrome
-PDA, PS, TOF
-Ebstein’s anomaly, Dextrocardia, Coarctation of aorta

-Acute myocarditis, Aortic dissection, Takayasu’s arteritis
การประเมินผล
มีการประเมินแพทย์ประจาบ้ านหลังเสร็จสิ ้นการฝึ กอบรมครบ 1 เดือนโดยมีเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
1. การปฏิบตั งิ าน
60 คะแนน
2. กิจกรรมวิชาการ
Journal club
Case conference
รวม

20 คะแนน
20 คะแนน
100 คะแนน
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แหล่ งความรู้ อ้างอิงที่แนะนา
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
ผู้แต่ง: ชาญ ศรี รัตนสถาวร ปี 2546
10. The Echo Manual. Oh JK.-Williams & Wilkins,2008

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Journal
Journal of the American College of Cardiology
European Heart Journal
Circulation
Heart (BMJ journal)
New England Journal of Medicine
The American Journal of Cardiology
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สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร
วัตถุประสงค์
เมื่อผ่านการฝึ กอบรมจากสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหารแพทย์ประจาบ้ านควรมีความรู้
ความสามารถดังนี ้
1. ซักประวัตแิ ละตรวจร่างกายผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหารได้ เป็ นอย่างดี
2. วางแผนการสืบค้ นเพื่อให้ การวินิจฉัยผู้ป่วยที่มาด้ วยอาการของโรคระบบทางเดินอาหารได้ ถกู ต้ อง
3. ให้ การรักษาพร้ อมทังให้
้ คาแนะนาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อยได้ ถกู ต้ องตามหลัก
พยาธิสรี รวิทยา
4. อธิบายถึงข้ อบ่งชี ้ของการตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ ารต่าง ๆ เกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหารและ
สามารถแปลผลการตรวจได้ อย่างถูกต้ อง
5. ทราบถึงข้ อบ่งชี ้และข้ อห้ ามในการเลือกใช้ วิธีการตรวจพิเศษทาง endoscopy ของโรคระบบ
ทางเดินอาหารเช่น esophagogastroduodenoscopy (EGD), enteroscopy, colonoscopy,
sigmoidoscopy, endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) และ endoscopic
ultrasonography (EUS)
6. สามารถอ่านภาพรังสีของโรคระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อยได้
7. สามารถทา proctoscopy และ ultrasonography of hepatobiliary tract ได้
8. ทราบถึงหลักการของการตรวจ/การรักษาพิเศษบางอย่างในโรคระบบทางเดินอาหารเช่น nonsurgical treatment of hemorrhoid, ERCP, colonoscopy, endoscopic esophageal variceal
sclerotherapy, endoscopic variceal ligation, tests for malabsorption, liver biopsy เป็ นต้ น
กิจกรรมของสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร
จันทร์
อังคาร
พุธ

7-9

9-10

10-12

Service
round
Service
round
Service
round

Lecture
อ.ปิ ยนันท์
Lecture
อ.ชัชวาลย์
Lecture

Endoscopic room
or liver biopsy*
Consultation round
Consultation round

พฤหัสบดี

Service
GI clinic
round
ศุกร์
Service
Radiology Radiology Lecture
round
Lecture
* สาหรับผูส้ นใจเป็ นพิเศษ ** กิจกรรมทีม่ ี 1 ครัง้ /เดือน

L
U
N
C
H

13-14

14-15

Admission
round
Grand round
(นสพ. ปี 6)
Grand round
(หน่วย)

Endoscopic
conference**
GI-Radiology
conference**
GI: I/T/J

I/T/J

GI-Pathology
conference**
MCQ สัปดาห์ท่ี 4

Admission
round

I/T/J = interesting case, topic review, journal
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Service round 7.00-9.00 น. วันจันทร์ ถึงศุกร์
1. รับ consult จาก ward พร้ อมเขียนรับผู้ป่วย
2. round กับอาจารย์ attending
Lecture 9.00-10.00 น. วันจันทร์ , อังคาร, พุธ
หัวข้ อการบรรยาย
อาจารย์
ชัชวาลย์

Common esophagitis, Esophageal motility disorder
PUD, gastritis
GI bleeding:UGIB/LGIB
ชัชวาลย์
Diarrhea
ปิ ยนันท์
Constipation
ปิ ยนันท์
Acute and Chronic pancreatitis
Viral hepatitis B/C
ชัชวาลย์
Non viral hepatitis: AIH, ALD, NAFLD, WD, HH
ปิ ยนันท์
Cirrhosis and complication(ex: Portal hypertension)
ชัชวาลย์
Ascites (approach, interpretation)
Hepatobiliary tract disease
LFT interpretation
ปิ ยนันท์
Radiology lecture: ทุกวันศุกร์ 9.00-12.00 น.
GI clinic ทุกวันพฤหัสบดี 9.00-12.00 น. ตรวจผู้ป่วยและ consult อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบทุกราย
Grand round หน่วยทุกวันพุธ 13.00-14.00 น. นาเสนอผู้ป่วยที่น่าสนใจ 1 ราย
Interesting case,Topic review, Journal ทุกวันพุธ 14.00-15.00 น.
Resident
นาเสนอ journal 1 ฉบับ ทุกสัปดาห์ที่ 2
นาเสนอ interesting case หรื อ topic review 1 ครัง้ ทุกสัปดาห์ที่ 4
อาจารย์
นาเสนอ journal 1 ฉบับ/ท่าน ทุกสัปดาห์
การประเมินผล
1.ความรู้
MCQ 50 ข้ อ
2.การปฏิบตั งิ าน
3.Journal
4.Topic review/interesting case

20 คะแนน
60 คะแนน
10 คะแนน
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 ของสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
2. www.thailiverfoundation.org มูลนิธิโรคตับ
3. www.thaitage.com
website ของสมาคมแพทย์ส่องกล้ องทางเดินอาหารไทย
4. www.liversocietythialand.org website ของสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย
5. www.gastrohep.com
website ของบริ ษัท Blackwell ซึง่ มีขา่ วเกี่ยวกับโรคทางเดินอาหารและ
text book และสามารถเชื่อมต่อไปยัง website หรื อ journal ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหารได้
6. www.omed.org
website ของ World Organization of Gastroenterology มี guideline
เกี่ยวกับ GI และ GI endoscopy
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สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบาบัดวิกฤต
ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม
แพทย์ประจาบ้ านและแพทย์ใช้ ทนุ ที่ผา่ นการหมุนเวียนผ่านสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวช
บาบัดวิกฤต
อาจารย์ ประจาหน่ วย
ผศ.น.พ.มนะพล กุลปราณีต
ผศ.น.พ.สุทศั น์ รุ่งเรื องหิรัญญา
พญ.พิชญา เพชรบรม
พญ.สิรภัทร ตุลาธรรมกิจ
วัตถุประสงค์
เมื่อผ่านการฝึ กอบรมจากสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบาบัดวิกฤตแล้ ว แพทย์ประจา
บ้ านและแพทย์ใช้ ทุนสาขาอายุรกรรมต้ องมีความรู้ ทัง้ ในด้ านทฤษฎี และในด้ านปฏิบตั ิ สามารถให้ การ
วินิจฉัยรักษาตลอดจนให้ คาแนะนาในการป้องกันโรค การรักษา การพยากรณ์โรคและการให้ คาปรึ กษา
เกี่ยวกับโรคระบบการหายใจและเวชบาบัดวิกฤต ตลอดจนสามารถส่งต่อผู้ป่วยได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านและแพทย์ใช้ ทนุ ที่กาหนดโดยแพทยสภาดังนี ้
มีความรู้ พนื ้ ฐานเกี่ยวกับระบบการหายใจ
 Structure and function
 Pathology and pathogenesis of disease
สามารถวินิจฉัยและรักษาโรคที่เกี่ยวข้ องกับระบบการหายใจดังต่ อไปนี ้
โรคหรื อภาวะ
Tuberculosis

Malignant neoplasm
(primary)

ระดับที่ 1
Respiratory tuberculosis
(A15.- - A16.-)
Tuberculosis of other
organs (A18.-A19.-)
Malignant neoplasm of
bronchus and Lung
(C34.-)

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3
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Malignant neoplasm of illdefined,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

Secondary malignant
Neoplasm of lung (78.0)

Secondary malignant
neoplasm of pleura
(C78.2)

Pulmonary embolism
(I26.-)
Pulmonary hypertension
and pulmonary heart
disease (I27.-)
Acute bronchitis (J20.-)
Vasomotor and allergic
rhinitis (J30.-)
Chronic obstructive
pulmonary disease with
acute exacerbation
(J44.1)
Chronic obstructive
pulmonary disease,
unspecified (J44.9)
Asthma (J45.-)
Bronchiectasis (J47)
Aspiration pneumonia
(J69.0)

Chronic obstructive
pulmonary disease with
acute lower respiratory
infection (J44.0)
Acute severe asthma
(J46)

Chronic bronchitis (J41.-)
Emphysema (J43.-)

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)
Adult respiratory distress Non cardiogenic pulmonary
syndrome (J80)
edema (J81)
Interstitial pneumonia
Pulmonary eosinophilia
(J84.9)
(J82)
Alveolar proteinosis (J84.0)
Idiopathic pulmonary
fibrosis (J84.1)
Pyothorax (J86.-)
Lung abscess (J85-1, J85.2)

Other respiratory
diseases principally
affecting the interstitium

Suppurative and necrotic
conditionsof lower
respiratory tract
Other diseases of pleura

Pleural effusion (J90)

Other diseases of the
respiration system

Acute respiratory failure
(J96.0)

Pleural effusion in
conditions classified
elsewhere (J91*)
Other spontaneous
pneumothorax (J93.ยกเว้ น J93.0)
Atelectasis (J98.1)

Pleural plaque (J92.-)
Spontaneous tension
pneumothorax (J93.0)
Chylous effusion (J94.0)
Hemothorax (J94.2)
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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Symptoms and signs
involving circulatory
and respiratory systems

Cough (R05)

Abnormal findings on
diagnostic imaging
and in function studies,
without diagnosis
Persons encountering
health services in other
circumstances

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

Hemoptysis (R04.2)

Chronic respiratory failure
(J96.1)
Interstitial emphysema
(subcutaneous, mediastinum)
(J98.2)
Disorders of diaphragm
(J98.6)
Upper airway obstruction
(J98.8)
Pulmonary hemorrhage
(R04.3)
Cheyne-Stokes breathing
(R06.3)
Hiccup (R06.6)

Tobacco abuse
counseling (Z71.6)

รู้ ข้อบ่ งชี ้ ประโยชน์ และภาวะแทรกซ้ อนของการทาหัตถการต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับโรคระบบการ
หายใจ ดังต่ อไปนี ้
 ระดับที่ 1 ก : สามารถทาได้ โดยไม่ต้องมีผ้ กู ากับดูแล
- Arterial blood gas sampling
- Endotracheal intubation and initiation of mechanical ventilation
- Basic cardiac life support
- Peak flow measurement
 ระดับที่ 1 ข : สามารถทาได้ ภายใต้ การกากับดูแล จนกระทัง่ มีความมัน่ ใจ
- Thoracentesis
- Advanced cardiac life support
- Central venous line placement
- Placement of arterial lines
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 ระดับที่ 2 : ควรมีโอกาสทาได้ ด้วยตนเอง หรื ออย่างน้ อยช่วยทา
- Pleural biopsy
- Needle decompression of tension pneumothorax
- Chest tube placement
- Fine needle aspiration biopsy
- Insertion of balloon tipped pulmonary catheter (Swan-Ganz)
 ระดับที่ 3 : ควรมีประสบการณ์ในการช่วยทาหรื อเคยเห็น
- Bronchoscopy including bronchoalveolar lavage and bronchial or
transbronchial biopsy
สามารถส่ งตรวจ แปลผล และนาผลของการตรวจทางห้ องปฎิบัตกิ ารไปประยุกต์ ใช้ ได้
 Fresh specimen for microscopic examination and culture/sensitivity เช่น sputum,
pleural fluid เป็ นต้ น
 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
การประเมินและดูแลรั กษา
 ระดับที่ 1 : สามารถประเมินและดูแลรักษาได้ โดยไม่ต้องมีผ้ กู ากับดูแล
- Mechanical ventilation and respiratory monitoring
 ระดับที่ 2 : ควรมีโอกาสประเมินและดูแลรักษาได้ ด้วยตนเอง หรื ออย่างน้ อยช่วยทา
- Non-invasive ventilation
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ตารางการปฎิบัตงิ านแพทย์ ประจาบ้ านสาขาวิชาโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบาบัดวิกฤต

7.009.00
9.0010.00
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พฤหัส
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Service
round

Service
round

Service
round

Service
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Grand

ช่ วยหัตถการ

Round

Bronchoscop
y

Self study

Journal club/
topic review/
CXR

Self study

กิจกรรมกลาง
ภาควิชา

กิจกรรมกลางภาควิชา

Lecture

กิจกรรมกลางภาควิชา

Attendingroun
d +

Attendingroun
d+
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Attendingroun
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11.00
12.00
12.00
13.00
13.00
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Smoking
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14.00
15.00
15.00
16.00

Attendin
g round
+ PFT

คาอธิบายการปฎิบัตงิ าน
- Formative examination: วันจันทร์ แรกของการปฎิบตั งิ าน
- Final examination: ศุกร์ สดุ ท้ ายของการปฎิบตั งิ าน
- Service round: รับปรึกษาปั ญหาโรคระบบการหายใจที่หอผู้ป่วยสามัญและ ICU ด้ วยตนเอง
- Attending round: ดูแลผู้ป่วยที่รับปรึกษาไว้ แล้ วร่วมกับ attending staff
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- Grand round: นาเสนอผู้ป่วยที่นา่ สนใจในหอผู้ป่วยสามัญอย่างน้ อย 1 ราย และ ICU 1 ราย
- PFT: นาผลการตรวจสมรรถภาพปอดที่มีการตรวจในวันนันมาแปลผลร่
้
วมกับ attending staff
- Journal, topic review, CXR : ทุกวันพฤหัส
สัปดาห์ที่ 1 และ 3: สอนการอ่าน CXR
สัปดาห์ที่ 2: นาเสนองานวิจยั จากวารสาร 1 เรื่ อง
สัปดาห์ที่ 4: นาเสนอ topic review หรื อ interesting case1 เรื่ อง
- Self study: ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง ในหัวข้ อต่อไปนี ้
สัปดาห์ที่ 1: Pulmonary anatomy and physiology, ABG, Pneumonia
สัปดาห์ที่ 2: Asthma, COPD, Acute lung injury and ARDS
สัปดาห์ที่ 3: Pleural disease, methemoblobinemia, congenital lung disease
สัปดาห์ที่ 4: sleep-disordered breathing, Burn and smoke inhalation,
- Lecture: สัปดาห์ละ 1 ครัง้ โดย attending หน่วย
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. ตาราโรคระบบการหายใจ (นิธิพฒ
ั น์ เจียรกุล) ห้ างหุ้นส่วนจากัด 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
สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย
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
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แบบประเมินตนเองแพทย์ ประจาบ้ านอายุรศาสตร์ สาขาโรคระบบการหายใจและเวชบาบัดวิกฤต
ชื่อแพทย์ ประจาบ้ าน.............................................ชัน้ ปี ที่...................ช่ วงเวลาที่ปฎิบตั ิงาน..............................
ั
สปดาห์
แรก
ห ัวข้อการเรียนรู ้
ผ่าน
้ื ฐาน : Structure and function
ความรูพ
้ น
Pathology and pathogenesis
disease
Tuberculosis

ไม่
ผ่าน

ั
สปดาห์
สุดท้าย
ผ่าน

ไม่
ผ่าน

of

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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รู้ข้อบ่ งชี ้ ประโยชน์
หายใจ

และภาวะแทรกซ้ อนของการทาหัตถการต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับโรคระบบการ

ระดับที่ 1 ก : สามารถทาได้ โดยไม่ ต้องมีผ้ ูกากับดูแล
Endotracheal intubation and initiation of mechanical ventilation
Basic cardiac life support, ABG
Peak flow measurement
ระดับที่ 1 ข : สามารถทาได้ ภายใต้ การกากับดูแลจนกระทั่งมีความมั่นใจ
Thoracentesis
Advanced cardiac life support
Central venous line placement
Placement of arterial lines
ระดับที่ 2 : ควรมีโอกาสทาได้ ด้วยตนเอง หรืออย่ างน้ อยช่ วยทา
Pleural biopsy
Needle decompression of tension pneumothorax
Chest tube placement
Fine needle aspiration biopsy
Insertion of balloon tipped pulmonary catheter
ระดับที่ 3 : ควรมีประสบการณ์ ในการช่ วยทาหรือเคยเห็น
Bronchoscopy

สามารถส่ งตรวจแปลผลและนาผลของการตรวจทางห้ องปฎิบัตกิ ารไปประยุกต์ ใช้ ได้
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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สาขาวิชาโรคข้ อและรู มาติสซั่ม
วัตถุประสงค์
เมื่อจบการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านมีความรู้ความสามารถดังนี ้
1. ซักประวัตแิ ละตรวจร่างกายผู้ป่วยที่มีอาการปวดข้ อ ปวดหลัง ปวดกล้ ามเนื ้อ ต่างๆได้ ถกู ต้ อง
2. ให้ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และให้ คาแนะนาแก่ผ้ ปู ่ วยโรครูมาติก (Rheumatic diseases) ที่
สาคัญได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม ตามหลักสูตรและเกณฑ์มาตราฐานการฝึ กอบรมเพื่อหนังสืออนุมตั ิ
และวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาวิชาอายุรศาสตร์ ตามเกณฑ์
ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยสาหรับสาขาวิชาโรคข้ อและรูมาติสซัม่
3. บอกพยาธิสภาพ และพยาธิกาเนิด พื ้นฐานของโรครูมาติกที่พบบ่อยได้
4. สามารถเลือกส่งตรวจ และแปลผลทางห้ องปฏิบตั ิการที่ใช้ บอ่ ยสาหรับผู้ป่วยโรครูมาติก เช่น
การตรวจทางรังสีวินิจฉัยของข้ อและกระดูก การตรวจน ้าไขข้ อ การตรวจทาง serology ได้ อย่างถูกต้ อง
และเหมาะสม
5. สามารถสืบค้ น อ่าน แปลความ และวิจารณ์ บทความทางวิชาการสาขาวิชาโรคข้ อและรูมาติส
ซัม่ ได้ โดยสังเขป และสามารถนามาประยุกต์ใช้ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยและงานวิจยั ได้
หลักสูตรและเกณฑ์ มาตราฐานการฝึ กอบรมเพื่อหนังสืออนุมัตลิ และวุฒบิ ัตรแสดงความรู้ ความ
ชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาวิชาอายุรศาสตร์ ตามเกณฑ์ ของราชวิทยาลัยอายุร
แพทย์ แห่ งประเทศไทยสาหรับสาขาวิชาโรคข้ อและรู มาติสซั่ม
เนื ้อหา 1. General
ระดับที่ 1
- Approach to arthritis and arthralgia
- Pain and inflammation
- NSAIDs
- Disease modifying antirheumatic drugs
- Corticosteroid
- Hypouricemic agents
- Common physical therapy and
rehabilitation

ระดับที่ 2
- Immunosuppressive
drugs

ระดับที่ 3
- Immunotherapy
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เนื ้อหา 2. Arthritis
ระดับที่ 1
- 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

ระดับที่ 2
- Viral
- Apatitie, oxalate

ระดับที่ 3
- Fungal

- Still disease
- Enteropathic arthropathy,
Behcet’s disease

- Felty’s syndrome

- Hypertrophic
osteoarthropathy
- Neuropathic arthropathy
- Palindromic rheumatism
- Drugs induced rheumatic
Diseases
- Arthritis associated with :
neoplasia, hepatic,
hematologic, endocrine,
metabolic
- Hemophiliac arthropathy

- Intermittent
hydrathrosis

เนื ้อหา 3. Diffuse connective tissue diseases
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
- Systemic lupus erythematosus
- Sjogren’s syndrome
- Antiphospholipid syndrome
- Systemic vasculitides
- Mixed connective tissue disease
- Panniculitis
- Poly/dermatomyositis
- Systemic sclerosis

ระดับที่ 3
- Cryoglobulinemia
- Polymyalgia
rheumatica
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เนื ้อหา 4. Non-articular rheumatism
ระดับที่ 1
- Bursitis / tendinitis
- Common entrapment neuropathy
- Regional pain syndrome : neck pain ,
shoulder pain, elbow pain, hip pain,
knee pain
- Fibrositis and myofascial pain
syndrome
- Osteoporosis
เนื ้อหา 5. Investigations and procedures
ระดับที่ 1
- Arthrocentesis
- Synovial fluid analysis
- Local corticosteroid
(intraarticular and soft tissue)
- Bone and joint radiography
- Common laboratory and serologic test

ระดับที่ 2
- Reflex sympathetic
dystrophy
- Costochondritis
- Bone metastasis

ระดับที่ 3
- Amyloidosis
- Eosinophilic fasciitis
- Hereditary connective
tissue disorders
- Ochronosis
- Relapsing
polychondritis
- Synovial tumor

ระดับที่ 2
- Bone scan
- Uncommon serologic tests
- Synovial biopsy
- Muscle biopsy
- MRI

ระดับที่ 3

วัตถุประสงค์ เฉพาะหัวข้ อที่สาคัญ
ก. โรคข้ อเสื่อม (Degenerative joint disease)
1. บอกการเปลี่ยนแปลงหรื อพยาธิสภาพของโรคข้ อเสื่อมรวมทังอุ
้ บตั กิ ารปั จจัยต่างๆที่ทาให้ ข้อ
เสื่อมก่อนวัย
2. บอกตาแหน่งของข้ อต่างๆ ที่พบภาวะข้ อเสื่อมบ่อยได้
3. แปลผลการตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการที่เกี่ยวข้ องกับโรค และการเปลี่ยนแปลงของข้ อในภาพรังสี
วินิจฉัยระยะต่างๆได้ อย่างถูกต้ อง
4. ให้ การรักษาโดยใช้ ยาและแนะนากายภาพบาบัดที่ถกู ต้ อง
5. แก้ ไขภาวะแทรกซ้ อนที่อาจเกิดขึ ้นจากตัวโรคเองและจากวิธีการรักษาได้
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ข. โรคข้ ออักเสบรู มาตอยด์ (Rheumatoid arthritis)
1. บอกพยาธิสภาพพื ้นฐานของโรค และความสัมพันธ์ระหว่างความผิดปกติทางระบบภูมิ
ต้ านทานกับพยาธิสภาพของโรคได้
2. ให้ การวินิจฉัยได้ ถกู ต้ อง โดยอาศัยการซักประวัตแิ ละตรวจร่างกายผู้ป่วย
3. แปลผลการตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการที่เกี่ยวข้ องกับโรค และการเปลี่ยนแปลงของข้ อในภาพรังสี
วินิจฉัยระยะต่างๆได้ อย่างถูกต้ อง
4. ให้ การรักษาได้ ถกู ต้ อง
5. แก้ ไขภาวะแทรกซ้ อนที่อาจเกิดขึ ้นจากตัวโรคเองและจากวิธีการรักษาที่พบบ่อย
ค. โรคเก๊ าท์ (Gout)
1. บอกสาเหตุความผิดปกติขนพื
ั ้ ้นฐานของกรดยูริคในร่างกาย และความสัมพันธ์ของกรดยูริคกับ
การเกิดพยาธิสภาพของข้ ออักเสบชนิดนี ้ และภาวะแทรกซ้ อนจากไตวายได้
2. แปลผลค่ากรดยูริคในคนปกติ และผิดปกติได้
3. ให้ การวินิจฉัยโรคได้ ถกู ต้ อง โดยอาศัยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และการตรวจทาง
ห้ องปฏิบตั กิ ารง่ายๆ เช่น การดูผลึกยูเรทโดยใช้ กล้ องจุลทรรศน์
4. บอกหลักในการรักษา กลไกการออกฤทธิ์ และผลข้ างเคียงของยาที่ใช้ ในการรักษาได้
5. ให้ การรักษาที่ถกู ต้ องทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
ง. โรคลูปุส (Systemic lupus erythematosus)
1. บอกความผิดปกติทางระบบภูมิต้านทานขันพื
้ ้นฐานที่เกี่ยวข้ องกับพยาธิสภาพของโรคได้
2. บอกอาการสาคัญที่เกิดขึ ้นแก่ระบบอวัยวะต่างๆ รวมทังหลั
้ กการรักษาขันพื
้ ้นฐานได้ ถกู ต้ อง
3. แปลผลการตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการต่างๆ ที่มีประโยชน์ในการช่วยวินิจฉัย และ/หรื อ ช่วย
ติดตามการดาเนินโรค เช่น การตรวจนับเม็ดเลือด, ESR, antinuclear antibodies, anti-phospholipid
antibodies, anti-DNA, complements
4. เลือกใช้ ยาชนิดต่างๆในการรักษา และหลีกเลี่ยงหรื อแก้ ไขผลข้ างเคียงของยานันๆได้
้ ถกู ต้ อง
จ. Ankylosing spondylitis, Reiter’s syndrome, Psoriatic arthropathy, Reactive arthritis,
Arthropathy associated with inflammatory bowel diseases.
1. บอกสาเหตุและพยาธิสภาพพื ้นฐานที่เป็ นส่วนร่วม และที่แตกต่างกันของแต่ละโรคได้
2. วินิจฉัยโรคทังระยะแรกเริ
้
่ ม และระยะท้ ายได้ ถกู ต้ อง โดยการอาศัย ประวัติ การตรวจร่างกาย
และภาพรังสีวินิจฉัย
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3. บอกหลักในการรักษา และให้ การรักษาแต่ละโรคได้ ถกู ต้ อง
4. บอกการดาเนินโรค และป้องกันความพิการของโรคต่างๆได้
ฉ. Nonarticular rheumatism
1. แยกภาวะเหล่านี ้ออกจากโรคข้ ออักเสบชนิดต่างๆ โดยอาศัยการซักประวัติ และตรวจร่างกาย
2. บอกอาการ และให้ การวินิจฉัยโรคที่พบบ่อยในกลุม่ นี ้ เช่น carpal tunnel syndrome, frozen
shoulder, trigger finger , bursitis, tendinitis ต่างๆ
3. บอกวิธีรักษาโรคที่พบบ่อยดังกล่าวได้ ถกู ต้ อง
ช. Drug uses for rheumatic diseases
1. บอกยาที่ใช้ รักษาโรคข้ อชนิดต่างๆ ได้ เช่น ยากลุม่ NSAIDs, DMARD, steroids, cytotoxic
drugs, hypouricemic agents เป็ นต้ น
2. บอกวิธีบริหารยา ผลดี และผลเสียของยาแต่ละชนิดได้
3. บอกกลไกการออกฤทธิ์ เหตุผลของการเลือกใช้ ยาแต่ละชนิดสาหรับแต่ละโรคได้
4. บอกผลข้ างเคียงที่สาคัญของยา และวิธีแก้ ไข ป้องกันผลข้ างเคียงได้
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กิจกรรมของสาขาวิชาโรคข้ อและรู มาติสซั่ม
วัน
เวลา
จันทร์
9.00-12.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-16.00 น.
อังคาร
9.00-12.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-16.00 น.
พุธ
9.00-12.00 น.
13.00-15.00 น.
พฤหัสบดี
9.00-12.00 น.
13.00-15.00 น.
ศุกร์
9.00-12.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-16.00 น.

กิจกรรม
Rheumatology round
Admission round
Core lecture or topic/journal
OPD MED (resident)
Grand round extern
Rheumatology round
Rheumatology round
Core lecture or topic/journal
Rheumatology clinic
Rheumatology round
Rheumatology round
Admission round
Core lecture or topic/journal

*Core lecture (อาจารย์ประจาหน่วย)
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 อย่างละ 2 ครัง้ )
***เวลาที่เหลือดูแลรักษาผู้ป่วยใน & self study
ตารางกิจกรรม Core lecture, Topic/journal วัน-เวลาที่แน่นอนจะแจ้ ง resident เมื่อผ่านหน่วย
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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
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ตารางปฏิบัตงิ านแพทย์ ประจาบ้ านปี ที่ 1/ แพทย์ ใช้ ทนุ ปี ที่ 2ปี การศึกษา 2560
Rotation
10A
10B
11A
11B
ICU
ER
OPD
research/
vacation
OPD2

3Jun30Jun
อรณิชชา
ณัฐวุฒิ
ศุภพิชญา
ศุภกร
อธิป
ธนาภรณ์
ภควัต

1Jul28Jul
ธนาภรณ์
พิมพ์ชนก
ศศิวิมล
พฤฒิ
ณัฐวุฒิ
ศุภพิชญา
ศุภกร

29Jul25Aug
ศุภกร
อรณิชชา
ณัฐวุฒิ
ศุภพิชญา
ธนาภรณ์
พฤฒิ
ศศิวิมล

26Aug22Sep
พิมพ์ชนก
ศศิวิมล
พฤฒิ
ธนาภรณ์
ศุภกร
อรณิชชา
ศุภพิชญา

23sep20Oct
ศุภพิชญา
ศุภกร
อรณิชชา
ณัฐวุฒิ
ศศิวิมล
พิมพ์ชนก
ธนาภรณ์

อรณิชชา

พิมพ์ชนก

ณัฐวุฒิ

พฤฒิ

21Oct17Nov
พฤฒิ
ธนาภรณ์
พิมพ์ชนก
ศศิวิมล
ศุภพิชญา
ณัฐวุฒิ
อรณิชชา
ศุภกร

18Nov15Dec
ณัฐวุฒิ
ศุภพิชญา
ศุภกร
อรณิชชา
พฤฒิ
ศศิวิมล
พิมพ์ชนก
ธนาภรณ์

16Dec12Jan
ศศิวิมล
พฤฒิ
ธนาภรณ์
พิมพ์ชนก
อรณิชชา
ศุภกร
ณัฐวุฒิ
ศุภพิชญา

13Jan9Feb
อรณิชชา
ณัฐวุฒิ
ศุภพิชญา
ศุภกร
พิมพ์ชนก
ธนาภรณ์
พฤฒิ
ศศิวิมล

10Feb9Mar
ธนาภรณ์
พิมพ์ชนก
ศศิวิมล
พฤฒิ
ณัฐวุฒิ
ศุภพิชญา
ศุภกร
อรณิชชา

10Mar6Apr
ศุภกร
อรณิชชา
ณัฐวุฒิ
ศุภพิชญา
ธนาภรณ์
พฤฒิ
ศศิวิมล
พิมพ์ชนก

7Apr4May
พิมพ์ชนก
ศศิวิมล
พฤฒิ
ธนาภรณ์
ศุภกร
อรณิชชา
ศุภพิชญา
ณัฐวุฒิ

5May1Jun
ศุภพิชญา
ศุภกร
อรณิชชา
ณัฐวุฒิ
ศศิวิมล
พิมพ์ชนก
ธนาภรณ์
พฤฒิ

2Jun30Jun

พฤฒิ
ศศิวิมล
พิมพ์ชนก

ตารางปฏิบัตงิ านแพทย์ ประจาบ้ านปี ที่ 2/ แพทย์ ใช้ ทนุ ปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2560
Rotation
Neuro
Cardio
GI
Chest
Nephro
Endocrine
Hemato
ID
Rheumato
Onco
consult
Elective

3Jun30Jun
นิธิวฒ
ั น์
ศุภมงคล
ภัทรภณ
จิโรจ

กันตรัตน์
อทิตยา/
ฝนทอง

1Jul28Jul

29Jul25Aug
กันตรัตน์
นิธิวฒ
ั น์

กันตรัตน์
จิโรจ
ภัทรภณ
ศุภมงคล
ภควัต
นิธิวฒ
ั น์
อธิป

ภัทรภณ
อธิป
ศุภมงคล

26Aug22Sep
จิโรจ

21Oct17Nov
ภควัต

ภควัต
ภควัต
กันตรัตน์
นิธิวฒ
ั น์
อธิป

จิโรจ
ภควัต

23sep20Oct

ภัทรภณ
ศุภมงคล

18Nov15Dec
ศุภมงคล
ภัทรภณ
อธิป

อธิป

16Dec12Jan

กันตรัตน์
ศุภมงคล

13Jan9Feb
อธิป
จิโรจ
ภัทรภณ

10Feb9Mar
ภัทรภณ
อธิป
จิโรจ

นิธิวฒ
ั น์

นิธิวฒ
ั น์
ภควัต

ศุภมงคล
กันตรัตน์
ภัทรภณ
อธิป
นิธิวฒ
ั น์
จิโรจ

ศุภมงคล
จิโรจ

กันตรัตน์
ภัทรภณ
นิธิวฒ
ั น์

ภควัต
จิโรจ

นิธิวฒ
ั น์
กันตรัตน์

ภัทรภณ
อธิป
นิธิวฒ
ั น์
ภควัต
จิโรจ

กันตรัตน์
ศุภมงคล
ภควัต

10Mar6Apr

7Apr4May

5May1Jun

กันตรัตน์
ภควัต
จิโรจ

นิธิวฒ
ั น์

ศุภมงคล
นิธิวฒ
ั น์
ภควัต

อธิป
กันตรัตน์
นิธิวฒ
ั น์
ภัทรภณ

ศุภมงคล
กันตรัตน์

ศุภมงคล
อธิป

2Jun30Jun

ภควัต
จิโรจ
ภัทรภณ
ศุภมงคล

กันตรัตน์
อธิป
จิโรจ
ภัทรภณ

อธิป
ภควัต

OPD
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ตารางปฏิบัตงิ านแพทย์ ประจาบ้ านปี ที่ 3/ แพทย์ ใช้ ทนุ ปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2560
Rotation
ward 10
ward 11A
ward 11B
ICU
consult
ER
OPD
รพท.
elective
vacation/rese
arch

3Jun30Jun
โชคชัย
ชัญญา
ธนกร
ร่มธรรม
พงศกร
จารุวรรณ
สุชจั จ์

1Jul28Jul
พงศกร
สุชจั จ์
ร่มธรรม
ฝนทอง
อทิตยา
โชคชัย
ชัญญา
ธนกร
จารุวรรณ

29Jul25Aug
ฝนทอง
อทิตยา
จารุวรรณ
ธนกร
ชัญญา
สุชจั จ์
พงศกร

26Aug22Sep
ธนกร
โชคชัย
ชัญญา
สุชจั จ์
จารุวรรณ
ฝนทอง
ร่มธรรม

23sep20Oct
ร่มธรรม
จารุวรรณ
พงศกร
โชคชัย
ฝนทอง
อทิตยา
สุชจั จ์

โชคชัย
ร่มธรรม

พงศกร
อทิตยา

ธนกร
ชัญญา

21Oct17Nov
สุชจั จ์
อทิตยา
ฝนทอง
ชัญญา
ธนกร
ร่มธรรม
โชคชัย
พงศกร
จารุวรรณ

18Nov15Dec
ชัญญา
พงศกร
โชคชัย
จารุวรรณ
ร่มธรรม
ธนกร
อทิตยา
สุชจั จ์
ฝนทอง

16Dec12Jan
จารุวรรณ
ร่มธรรม
สุชจั จ์
อทิตยา
โชคชัย
ชัญญา
พงศกร
ฝนทอง
ธนกร

13Jan9Feb
อทิตยา
ธนกร
พงศกร
สุชจั จ์
จารุวรรณ
ฝนทอง
ชัญญา
ร่มธรรม
โชคชัย

10Feb9Mar
ร่มธรรม
สุชจั จ์
ฝนทอง
ชัญญา
อทิตยา
โชคชัย
ธนกร
จารุวรรณ

10Mar6Apr
โชคชัย
ชัญญา
พงศกร
ฝนทอง
ธนกร
อทิตยา
จารุวรรณ
ร่มธรรม

พงศกร

สุชจั จ์

7Apr4May
สุชจั จ์
ร่มธรรม
จารุวรรณ
ธนกร
ฝนทอง
พงศกร
ชัญญา
โชคชัย
อทิตยา

5May1Jun
ฝนทอง
อทิตยา
พงศกร
จารุวรรณ
ร่มธรรม
ธนกร
โชคชัย
สุชจั จ์
ชัญญา

2Jun30Jun
ชัญญา
โชคชัย
ธนกร
พงศกร
จารุวรรณ
สุชจั จ์
ร่มธรรม
อทิตยา
ฝนทอง
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ตารางอาจารย์ ท่ ปี รึกษาแพทย์ ประจาบ้ าน/แพทย์ ใช้ ทุน
แพทย์ ประจาบ้ าน/แพทย์ ใช้ ทุน
ปี การศึกษา 2561
พญ.ศุภพิชญา ภิรมย์
นพ.ศุภกร หวังทรัพย์ทวี
นพ.ณัฐวุฒิ เหล่าอาภาสุวงศ์
พญ.ธนาภรณ์ แสงสุวรรณ
พญ.อรณิชชา ฐิ ตถิ ากุล
พญ.ศศิวิมล รักหาญ
พญ.พิมพ์ชนก ปาละวิสทุ ธิ์
นพ.พฤฒิ สร้ อยเพชรเกษม
ปี การศึกษา 2560
นพ.นิธิวตั ร ตังชมพู
้
นพ.จิโรจ พละเลิศ
พญ.กันตรัตน์ วัฒนวินิจฉัย
นพ.ศุภมงคล ภูพฒ
ั นะ
นพ.ภัทรภณ ยศธแสนย์
นพ.ภควัต กฤษณังกูร
นพ.อธิป กฤตยสิงห์
ปี การศึกษา 2559
พญ.ชัญญา วุฒิไกรกุล
นพ.สุชจั จ์ ศรี ชลวัฒนา
นพ.ธนกร ทรรศนียศิลป์
พญ.จารุวรรณ สังข์มาลา
นพ.ร่มธรรม เหรี ยญทอง
นพ.โชคชัย เชาวรินทร์
นพ.พงศกร คงสาคร
พญ.ฝนทอง เหลืองผล
พญ.อทิตยา ศรี ละออน

อาจารย์

เบอร์ โทรศัพท์

E-mail

ณัฐพันธ์
ธีรานันท์
มนะพล
กุลธิดา
ชาญชัย
ปิ ยนันท์
อาทิตย์
นฤมล

086-7592517
081-7344743
089-6683584
089-4595785
081-6183334
085-3477909
081-6144815
081-6276159

nattapun@gmail.com
Theeranat89@yahoo.com
mkswu@yahoo.com
doctorkul@gmail.com
charonpongsunton@gmail.com
Piyanant_n@yahoo.co.th
Arthit_med@hotmail.com
nksakorn@yahoo.com

กรวัฒน์
นพรัตน์
พัชรสาร
รัชพร
สิรภัทร
อรุณชัย
ฉัตรชัย

088-6844400
085-3445427
081-9365650
089-8919905
081-3984070
081-6838084
081-9283800

Ksuanklay@gmail.com
Nop_xa@hotmail.com
Paul_lin_md@yahoo.com
bbbbell@gmail.com
Sirapat.medicine@gmail.com
aroonchais@hotmail.com
Chatchai_kree@yahoo.com

วรวุฒิ
ภาสกร
มณฑล
นิศา
ประสิทธิ์
ไบรอัน
พิชญา
รัชพร
สิรภัทร

081-8082239
081-9940605
081-9856550
086-4664251
081-5819842
089-6871840
081-6152772
084-1601102
086-1296573

jrworawut@yahoo.co.th
lekrheuma@gmail.com
monton.med@gmail.com
Nick61_6@yahoo.com
yokinnon@yahoo.co.th
brianleemed@gmail.com
turn_turn@hotmail.com
a_pvero@yahoo.com
silverfalx@gmail.com

รายชื่ออาจารย์ ท่ ีเป็ น facilitator สาหรั บแพทย์ ประจาบ้ าน ในโครงการการประเมินเพื่อ
รั บรองความรู้ ความสามารถอย่ างต่ อเนื่องของการเป็ นผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ ราช
วิทยาลัยอายุรแพทย์ แห่ งประเทศไทย
1. รศ.นพ.สุทศั น์ รุ่งเรื องหิรัญญา
2. ผศ.นพ.มนะพล กุลปราณีต
3. อ.นพ.อรุณชัย แสงพานิชย์
4. อ.พญ.กัญชนา ง้ าวสุวรรณ
5. อ.นพ.จิรายุทธ จันทร์ มา
6. รศ.พญ.สิริภา ช้ างศิริกลุ ชัย
7. อ.นพ.มณฑล ว่องวันดี
8. ผศ.พญ.กุลธิดา เมธาวศิน
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รายชื่อคณะกรรมการฝึ กอบรมหลักสูตรแพทย์ ประจาบ้ าน
รายชื่อกรรมการกลาง
1. ผศ.นพ.มนะพล กุลปราณีต
2. นพ.มณฑล ว่องวันดี
3. ผศ.พญ.กุลธิดา เมธาวศิน
4. นพ.พัชรสาร ลีนะสมิต
5. นพ.ฉัตรชัย กรี พละ
6. นพ.อาทิตย์ วงษ์เสาวศุภ
7. นพ.ณัฐพันธ์ รัตนจรัสกุล

หน้ าที่
ประธานหลักสูตร
การประเมินผล
สนับสนุนการวิจยั
การบันทึกเวชระเบียนและสารสนเทศน์
พัฒนาข้ อสอบกลางและการประเมินศักยภาพ
พัฒนาข้ อสอบภาคปฎิบตั แิ ละการประเมินผล
พัฒนาข้ อสอบภาคทฤษฎี สวัสดิการ และเลขานุการ

รายชื่อกรรมการรับเชิญ
1. นพ.นพรัตน์ ฤชากร
2. นพ.กรวัฒน์ สวนคล้ าย

สนับสนุนกิจกรรมวิชาการ
สนับสนุนกิจกรรมวิชาการ
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รายชื่ออาจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ มศว
หัวหน้ าภาควิชา
รศ.นพ.สุทศั น์ รุ่งเรื องหิรัญญา

เบอร์ โทรศัพท์
089-4413959

สาขาอายุรศาสตร์ โรคไต
อ.นพ.อรุณชัย แสงพานิชย์
รศ.พญ.สิริภา ช้ างสิริกลุ ชัย
อ.นพ.จิรายุทธ จันทร์ มา
อ.นพ.ฉัตรชัย กรี พละ

081-6838084
081-9078819
089-4360749
081-9283800

สาขาอายุรศาสตร์ โรคข้ อ
อ.นพ.ภาสกร แสงสว่างโชติ
อ.นพ.นพรัตน์ ฤชากร

081-9940605
085-3445427

สาขาอายุรศาสตร์ ระบบทางเดินหายใจและเวชบาบัดวิกฤติ
ผศ.นพ.มนะพล กุลปราณีต
รศ.นพ.สุทศั น์ รุ่งเรื องหิรัญญา
อ.พญ.พิชญา เพชรบรม
อ.พญ.สิรภัทร ตุลาธรรมกิจ

089-6683584
089-4413959
081-6152772
081-3984070

สาขาอายุรศาสตร์ ต่อมไร้ ท่อ
รศ.พญ.สมลักษณ์ จึงสมาน
อ.พญ.รัชพร ทวีรุจจนะ
อ.นพ.ไบรอัน ลี
อ.นพ.กรวัฒน์ สวนคล้ าย

081-8367528
089-8919905
089-6871840
088-6844400

สาขามะเร็งวิทยา
อ.นพ.ภานุณฏั ฐ์ ม่วงน้ อย
อ.นพ.ชาญชัย เจริญพงศ์สนุ ทร

086-6885001
081-6183334

สาขาโลหิตวิทยา
อ.พญ.นิศา มะเครื อสี (ลาศึกษาต่อ)

086-466-4251
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สาขาอายุรศาสตร์ ระบบทางเดินอาหาร
อ.พญ.ปิ ยนันท์ ชนไมตรี
อ.นพ.อัศวิน สุดเจริญ (ลาศึกษาต่อ)
อ.นพ.ปิ ยกรณ์ พูลแย้ ม (ลาศึกษาต่อ)

085-3477909
084-1601102
086-1296573

สาขาประสาทวิทยา
ผศ.พญ.กุลธิดา เมธาวศิน
อ.พญ.นฤมล คงสาคร
อ.นพ.มณฑล ว่องวันดี

089-4595785
081-6276159
081-9856550

สาขาอายุรศาสตร์ โรคติดเชือ้
อ.นพ.พัชรสาร ลีนะสมิต
อ.นพ.ประสิทธิ์ อุพาพรรณ
อ.นพ.ดิษรุจ โตวิกกัย

081-9365650
081-5819842
089-1352894

สาขาอายุรศาสตร์ โรคหัวใจ
ผศ.นพ.วรวุฒิ รุ่งแสงมนูญ
อ.พญ.ธีรานันท์ อังคณานาฏ
อ.นพ.อาทิตย์ วงษ์เสาวศุภ
อ.นพ.ณัฐพันธ์ รัตนจรัสกุล

(ลาศึกษาต่อ)

081-8082239
081-7344743
081-6144815
086-7592517
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สารบัญ

หน้า
1
2
3
4
5
6

7

8

9

10

ชื่อหลักสูตร
ชื่อวุฒบัตร
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
พันธกิจของการฝึกอบรมหลักสูตร
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมหลักสูตร
แผนการฝึกอบรมหลักสูตร
6.1 วิธกี ารให้การฝึกอบรม
6.2 เนื้อหาของการฝึกอบรม
6.3 การทางานวิจยั
6.4 จานวนปีของการฝึกอบรม
6.5 การบริหารจัดการการฝึกอบรม
6.6 การวัดและประเมินผล
6.7 การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม การเลื่อนชัน้ ปี การยุตกิ าร
ฝึกอบรม
6.8 การประเมินเพื่อวุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชานาญ ในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์ ประกอบด้วยการผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร
การสอบ และ งานวิจยั
การรับและการคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
7.1 คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
7.2 การคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
7.3 จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
อาจารย์ผใู้ ห้การฝึกอบรม
8.1 คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการกากับดูแลการฝึกอบรม
8.2 คุณสมบัตแิ ละจานวนของอาจารย์ผใู้ ห้การฝึกอบรม
ทรัพยากรทางการศึกษา
9.1 สถานทีเ่ พื่อการเรียนรู้
9.2 ระบบสารสนเทศ
9.3 ระบบการทางานแบบสหวิชาชีพ
9.4 ความรูพ้ น้ื ฐานทางวิทยาศาสตร์
9.5 การสนับสนุนงานวิจยั
9.6 อาจารย์ผใู้ ห้การฝึกอบรม
9.7 สถาบันร่วมฝึกอบรม
การประเมินแผนการฝึกอบรมหลักสูตร

1
1
1
1
2
3
3
5
5
7
7
8
8
10

11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13

หน้า
11
12
13
ภาคผนวก1
ภาคผนวก2
ภาคผนวก3

การทบทวนพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
การประกันคุณภาพการฝึกอบรม
Entrustable Professional Activities (EPA)
เนื้อหาของการฝึกอบรมหลักสูตร
การรับรอง วุฒบิ ตั ร หรือ หนังสืออนุมตั ิ สาขาอายุรศาสตร์
ให้มคี ุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก”
ภาคผนวก4
จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
เกณฑ์มาตรฐานสถาบันฝึกอบรมสาขาอายุรศาสตร์
รายนามคณะกรรมการจัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาอายุรศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2561

14
14
14
15
51
103
104
106
108

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน
เพื่อวุฒิบตั ร แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิ ชาชีพเวชกรรม
สาขาอายุรศาสตร์ ภาควิ ชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์มหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ
1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านเพื่อวุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
Residency Training in Internal Medicine, Srinakarinwirot University

2. ชื่อวุฒิบตั ร
ชือ่ เต็ม
(ภาษาไทย)

วุฒบิ ตั รเพื่อแสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา
อายุรศาสตร์

(ภาษาอังกฤษ)

Diploma of the Thai Board of Internal Medicine

ชือ่ ย่อ
(ภาษาไทย)

วว. สาขาอายุรศาสตร์

(ภาษาอังกฤษ)

Dip., Thai Board of Internal Medicine

คำแสดงวุฒิกำรฝึ กอบรมท้ำยชือ่
(ภาษาไทย)

วว. สาขาอายุรศาสตร์

(ภาษาอังกฤษ)

Diplomate, Thai Board of Internal Medicine
หรือ Dip., Thai Board of Intern Med

3. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. พันธกิ จของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
1. ผลิตอายุรแพทย์ทม่ี จี ริยธรรม มีความรูแ้ ละทักษะด้านอายุรศาสตร์ ทีต่ อบสนองต่อความต้องการของปญั หา
สาธารณสุขและระบบสุขภาพของประเทศ

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2

2. ผลิตอายุรแพทย์ทม่ี คี วามรูค้ วามเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและศาสนาทีอ่ าจส่งผลต่อสุขภาพและ
ปญั หาทางอายุรศาสตร์ มีความเอือ้ อาทร และใส่ใจในความปลอดภัยโดยยึดผูป้ ว่ ยเป็ นศูนย์กลาง
3. ผลิตแพทย์ทม่ี คี วามเป็ นมืออาชีพ มีความสามารถในการสือ่ สาร การทางานเป็ นทีมและการปฏิบตั งิ านแบบสห
สาขาวิชาชีพ
4. ผลิตแพทย์ทม่ี คี วามสามารถด้านการวิจยั สามารถพัฒนาความรูไ้ ด้อย่างต่อเนื่องทัง้ ในระดับประเทศและระดับ
สากล
5. ผลลัพธ์ของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
แพทย์ทจ่ี บการฝึกอบรมต้องสามารถปฏิบตั งิ านได้ดว้ ยตนเองตามสมรรถนะหลักทัง้ 6 ด้าน ดังนี้
1) การดูแลรักษาผูป้ ว่ ย (Patient care)
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร และการรวบรวมข้อมูล สาหรับ
นามาคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล เพื่อนาไปสูก่ ารตัดสินใจให้การดูแลรักษาผูป้ ว่ ยอย่างเหมาะสม
รวมทัง้ การทาหัตถการทีจ่ าเป็ น
ข. วินิจฉัยบาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ทพ่ี บโดยทัวไปในประเทศไทยได้
่
อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
ค. บันทึกรายงานผูป้ ว่ ยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
2) ความรู้ ความเชีย่ วชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปญั หาของผูป้ ว่ ยและสังคมรอบด้าน (Medical
knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐานของร่างกาย และจิตใจ
ข. มีความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพ และความเชีย่ วชาญในสาขาอายุรศาสตร์
3) การเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิ (Practice-based learning)
ก. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ข. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
ค. เรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
4)ทักษะปฏิสมั พันธ์ และการสือ่ สาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผูป้ ว่ ย และอภิปรายปญั หาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะ ให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สือ่ สารให้ขอ้ มูลแก่ผปู้ ว่ ยและญาติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ บนพืน้ ฐานของความเมตตา เคารพ
ในการตัดสินใจและศักดิศรี
์ ของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี ี ทางานกับผูร้ ่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็ นทีป่ รึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น
5) ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติทด่ี ตี ่อผูป้ ว่ ย ญาติ ผูร้ ่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชน
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ข. มีความสนใจใฝร่ ู้ และสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ (Continuous
professional development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ง. คานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม
6) การปฏิบตั งิ านให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
มีความรูแ้ ละมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ว่ ย
มีความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย
มีความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องสิทธิผปู้ ว่ ย
มีความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine)
สามารถปรับเปลีย่ นการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

6. แผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มศว มีคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา หลักสูตรแพทย์ประจา
บ้านอายุรศาสตร์ ทาหน้าทีใ่ นการดูแล กากับ ประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรให้ดาเนินไปตามเป้าประสงค์ทว่ี างไว้
6.1 วิ ธีการให้การฝึ กอบรม
6.1.1 สมรรถนะกำรดูแลรักษำผูป้ ่ วย (Patient care)
กำรดูแลผูป้ ่ วยใน
- แพทย์ประจาบ้านปี ท่ี 1 ปฏิบตั งิ านรับผิดชอบผูป้ ว่ ยทางอายุรศาสตร์ทงั ้ ผูป้ ว่ ยในและผูป้ ว่ ยนอก
รวมทัง้ ห้องฉุกเฉินและหอผูป้ ว่ ยวิกฤติในความควบคุมของอาจารย์ผใู้ ห้การฝึกอบรม
- แพทย์ประจาบ้านปี ท่ี 2, 3 ปฏิบตั งิ านเป็ นแพทย์ประจาบ้านหัวหน้าหอผูป้ ว่ ย (ward chief) ใน
หอผูป้ ว่ ยอายุรกรรม รวมทัง้ ห้องฉุกเฉินและหอผูป้ ว่ ยวิกฤติ
- แพทย์ประจาบ้านปี ท่ี 2, 3 ปฏิบตั งิ านในสาขาวิชาเฉพาะทางต่างๆ ของอายุรศาสตร์
- แพทย์ประจาบ้านปี ท่ี 2, 3 ปฏิบตั งิ านเป็ นทีป่ รึกษาผูป้ ว่ ยนอกแผนกทางด้านอายุรศาสตร์ ทัง้
ผูป้ ว่ ยในและผูป้ ว่ ยนอก
- แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผูป้ ว่ ยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
กำรดูแลผูป้ ่ วยนอก
- แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี ปฏิบตั งิ านดูแลผูป้ ว่ ยนอกอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้ ครัง้
ละ 2-3 ชัวโมง
่
ยกเว้นในช่วงทีป่ ฏิบตั งิ านในหอผูป้ ว่ ยวิกฤติและห้องฉุกเฉิน
- แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปีบนั ทึกข้อมูลในเวชระเบียนผูป้ ว่ ยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
6.1.2 ควำมรู้ ควำมเชีย่ วชำญ และควำมสำมำรถในกำรนำไปใช้แก้ปัญหำของผูป้ ่ วยและสังคม
รอบด้ำน (Medical knowledge and skills)
- แพทย์ประจาบ้านปี ท่ี 1 เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐานประยุกต์ (correlated basic
medical science)
- แพทย์ประจาบ้านปี ท่ี 2, 3 ปฏิบตั งิ านในสาขาวิชาเฉพาะทางต่างๆ ของอายุรศาสตร์
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6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

- แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี เข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การสอนข้างเตียง การประชุม
วิชาการ และวารสารสโมสร เป็ นต้น
- แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี ได้รบั การฝึกอบรมเกีย่ วกับหัตถการ การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
และการตรวจพิเศษต่างๆ ทีใ่ ช้ในอายุรศาสตร์
กำรเรียนรูจ้ ำกกำรปฏิ บตั ิ (Practice-based learning)
- แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี มีประสบการณ์การเรียนรูใ้ นการดูแลผูป้ ว่ ยแบบองค์รวม และสห
วิชาชีพ
- แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี ปฏิบตั งิ านสอนนิสติ นักศึกษาแพทย์ แพทย์เพิม่ พูนทักษะ และแพทย์
ประจาบ้านรุ่นน้อง
- แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี ต้องทางานวิจยั ได้แก่ งานวิจยั แบบ retrospective หรือ prospective
หรือ cross-sectional study โดยเป็ นผูว้ จิ ยั หลัก
- แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผูป้ ว่ ยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
- แพทย์ประจาบ้านชัน้ ปี ท่ี 2, 3 ให้การประเมินและวางแผนการรักษาแก่ผปู้ ว่ ยต่างแผนกได้ทงั ้
ผูป้ ว่ ยนอกและผูป้ ว่ ยใน
- แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี รกั ษาผูป้ ว่ ยบนหลักการของการใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และกำรสือ่ สำร (Interpersonal and Communication Skills)
- แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี เรียนรูเ้ กีย่ วกับทักษะปฏิสมั พันธ์ และการสือ่ สาร
- แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี ให้คาแนะนาทีถ่ ูกต้องเหมาะสมแก่ผปู้ ว่ ยและญาติ
- แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี มที กั ษะปฏิสมั พันธ์ และการสือ่ สารทีด่ กี บั ผูร้ ่วมงาน
- แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี ปฏิบตั งิ านสอนนิสติ นักศึกษาแพทย์ แพทย์เพิม่ พูนทักษะ และแพทย์
ประจาบ้านรุ่นน้อง
ั
- แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี นาเสนอข้อมูลผูป้ ว่ ย และอภิปรายปญหาในกิ
จกรรมวิชาการ เช่น
admission round, case discussion เป็ นต้น
ควำมเป็ นมืออำชีพ (Professionalism)
- แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรูท้ างด้านบูรณาการทางการแพทย์
- แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี พัฒนาให้มเี จตคติทด่ี รี ะหว่างการปฏิบตั งิ านดูแลผูป้ ว่ ย
- แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี ต้องทางานวิจยั ได้แก่ งานวิจยั แบบ retrospective หรือ prospective
หรือ cross-sectional study โดยเป็ นผูว้ จิ ยั หลัก
- แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี เรียนรูเ้ พื่อให้มกี ารพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการ
Revalidation ด้วยระบบ e-port folio
กำรปฏิ บตั ิ งำนให้เข้ำกับระบบ (System-based Practice)
- แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี มีประสบการณ์การเรียนรูเ้ กีย่ วกับระบบคุณภาพของโรงพยาบาล
ระบบความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย รวมทัง้ สิทธิผปู้ ว่ ย
- แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปีมปี ระสบการณ์การเรียนรูเ้ กีย่ วกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดูแลรักษา, cost consciousness medicine, หลักการบริหารจัดการ ระบบสุขภาพและระบบยา
ของประเทศ

การจัดการฝึ กอบรมตลอด 3 ปี การศึกษา มีการจัดการฝึ กอบรมดังนี้
1. ฝึกอบรมปฏิบตั งิ านในการดูแลผูป้ ว่ ยอายุรศาสตร์ เป็ นเวลาอย่างน้อย 21 เดือน และปฏิบตั งิ านในสาขา
เฉพาะทางรวมกันไม่เกิน 15 เดือน
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2. ปฏิบตั งิ านในแต่ละสาขาวิชาเฉพาะทาง ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ในแต่ละสาขาวิชา และไม่เกิน 3 เดือน
3. จัดวิชาเลือกอย่างน้อย 1 เดือนทางด้านอายุรศาสตร์ และสาขาเฉพาะทาง หรือสาขาวิชาอื่นตามทีส่ ถาบัน
ฝึกอบรมเห็นสมควรและได้รบั การรับรองจากแพทยสภา
4. จัดประสบการณ์การเรียนรูด้ า้ นอายุรศาสตร์ของแพทย์ประจาบ้านในโรงพยาบาลส่วนภูมภิ าค 1 เดือน
5. จัดให้มปี ระสบการณ์การเรียนรู้ entrustable professional activities (EPA) ตามทีก่ าหนดในภาคผนวก 1
6. จัดให้มปี ระสบการณ์การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองในระบบ electronic portfolio
7. จัดให้มรี ะบบอาจารย์ทป่ี รึกษาคือแพทย์ประจาบ้าน 1 คนต่ออาจารย์ 1 คน
ทัง้ นี้ การจัดการฝึกอบรมทัง้ หมดดังกล่าวจะกระทาภายใต้สภาวะการทางานทีเ่ หมาะสม ไม่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมโดยจะมีการตรวจสุขภาพให้แก่ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมประจาปี รวมถึง
การให้วคั ซีนในการป้องกันโรคทีส่ าคัญ
6.2 เนื้ อหาของการฝึ กอบรม/หลักสูตร (ภาคผนวก 2)
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีความรูค้ วามสามารถในเนื้อหาต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)

ความรูพ้ น้ื ฐานของอายุรศาสตร์ และระบบทีเ่ กีย่ วข้อง
โรคหรือภาวะทางอายุรศาสตร์ทส่ี าคัญ
หัตถการและ/หรือแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเพื่อวินิจฉัย และรักษาโรคอายุรศาสตร์
การเรียนรูท้ างด้านบูรณาการ

6.3 การทางานวิ จยั
แพทย์ประจาบ้านต้องทางานวิจยั ได้แก่ งานวิจยั แบบ retrospective, prospective หรือ cross sectional
อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือทา systematic review หรือ meta-analysis 1 เรื่อง ในระหว่างการปฏิบตั งิ าน 3 ปี โดย
เป็ นผูว้ จิ ยั หลักหรือผูน้ ิพนธ์หลัก งานวิจยั ดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อหลักดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2. วิธกี ารวิจยั
3. ผลการวิจยั
4. การวิจารณ์ผลการวิจยั
5. บทคัดย่อ
 ขอบเขตความรับผิดชอบ
สถาบันฝึกอบรม มีคณะกรรมการผูร้ บั ผิดชอบดูแลด้านงานวิจยั ของแพทย์ประจาบ้าน มีขนั ้ ตอนใน
การสนับสนุนให้แพทย์ประจาบ้านสามารถทาการวิจยั ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ประกอบด้วย การเตรียม
ความพร้อมให้กบั แพทย์ประจาบ้านเช่น การอบรมความรูด้ า้ นระเบียบวิธวี จิ ยั และสถิตกิ ารวิจยั การเตรียมโครง
ร่างการวิจยั จนสิน้ สุดการทางานวิจยั และจัดทารายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาส่งราชวิทยาลัยฯ โดย
คุณลักษณะของงานวิจยั และการทาวิจยั ประกอบด้วย
1. เป็ นผลงานทีร่ เิ ริม่ ใหม่ หรือเป็ นงานวิจยั ทีใ่ ช้แนวคิดทีม่ กี ารศึกษามาก่อนทัง้ ในและต่างประเทศ แต่
นามาดัดแปลงหรือทาซ้าในบริบทของสถาบัน
2. งานวิจยั ทุกเรื่องต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ของสถาบัน
3. งานวิจยั ทุกเรื่อง จะดาเนินงานวิจยั ภายใต้ขอ้ กาหนดของ GCP (good clinical practice) หรือ
ระเบียบวิจยั ทีถ่ ูกต้องและเหมาะสมกับคาถามวิจยั
 สิ่ งที่ต้องปฏิ บตั ิ สาหรับการดาเนิ นการวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับผูป
้ ่ วย
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1. เมื่อได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั แล้ว ต้องดาเนินการทาวิจยั ตามข้อตกลงโดย
เคร่งครัด
2. เมื่อมีการลงนามในเอกสารชีแ้ จงผูป้ ว่ ยหรือผูแ้ ทนเพื่อให้ยนิ ยอมเข้าร่วมวิจยั ต้องให้สาเนาแก่ผปู้ ว่ ย
หรือผูแ้ ทนเก็บไว้ 1 ชุด
3. ให้ทาการระบุในเวชระเบียนผูป้ ว่ ยนอกหรือผูป้ ว่ ยในถึงสถานะการเข้าร่วมงานวิจยั ของผูป้ ว่ ย
4. การตรวจหรือรักษาเพิม่ เติมจากโครงการวิจยั ทีผ่ ่านการอนุมตั แิ ล้ว โดยการกระทาดังกล่าวไม่ได้เป็ น
ส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยตามปกติ ไม่สามารถทาได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้ ยกเว้นได้มกี าร
ระบุและอนุมตั ใิ นโครงการวิจยั แล้ว และผูว้ จิ ยั หรือคณะผู้วิจ ัยต้องเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่ าใช้จ่ายทัง้
ทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้น กับผู้ป่วยและผูด้ แู ลผูป้ ว่ ย
5. กรณีทโ่ี ครงการวิจยั กาหนดให้ทาการตรวจหรือรักษาทีเ่ พิม่ เติมจากการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยตามปกติ หาก
มีผลลัพธ์ทอ่ี าจส่งผลต่อประโยชน์ให้การดูรกั ษาผูป้ ว่ ย ให้ดาเนินการแจ้งคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจยั เพื่อวางแผนแจ้งผูท้ เ่ี กีย่ วข้องรับทราบต่อไป
6. หากเกิดกรณีอ่นื นอกเหนือการคาดการณ์
ให้รบี ปรึกษาอาจารย์ทป่ี รึกษาโครงการวิจยั
หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั กรณีทไ่ี ม่สามารถปรึกษาได้ ให้ยอ้ นกลับไปใช้หลักพืน้ ฐาน 3 ข้อ
ของจริยธรรมทางการแพทย์ในการตัดสินใจ คือ
6.1 การถือประโยชน์สขุ ของผูป้ ว่ ยเป็ นหลัก และการไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานกับผูป้ ว่ ย
6.2 การเคารพสิทธิของผูป้ ว่ ย
6.3 การยึดมันในหลั
่
กความเสมอภาคของทุกคนในสังคม ทีจ่ ะได้รบั บริการทางการแพทย์ตาม
มาตรฐาน
 กรอบระยะเวลาในการดาเนินการวิจัย มีแนวทางดังนี้
เดือนที่

ประเภทกิจกรรม

3

จัดเตรียมคาถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

4

นาเสนอกรอบความคิดงานวิจัย

6

ปรับเปลีย่ นและเตรียมเขียนโครงร่างงานวิจัย

10

ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและนอกสถาบัน (ถ้าต้องการ)
และขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั แล้วเริ่มเก็บข้อมูล

16

นาเสนอความคืบหน้างานวิจัยครั้งที่ 1

28

นาเสนอความคืบหน้างานวิจัยครั้งที่ 2 เตรียมการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุป
ผลการวิจัย

31

จัดทารายงานวิจยั ฉบับร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาปรับแก้ไข

33

ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อภาควิชาฯ เพื่อส่งต่อไปยังราชวิทยาลัยฯ ให้ทา
การประเมินผล สาหรับประกอบคุณสมบัติการเข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรภาคปฏิบตั ิ
ขั้นสุดท้าย

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 7

 การรับรอง วุฒิบตั ร หรือ หนังสืออนุมตั ิ สาขาอายุรศาสตร์ ให้มีคณ
ุ วุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก”

(ภาคผนวก 3)
กรณีที่แพทย์ประจาบ้านต้องการให้มีการรับรองวุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ ให้มีคณ
ุ วุฒิ “เทียบเท่าปริญญา
เอก” จะต้องแจ้งคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านภาควิชาอายุรศาสตร์มศว เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเริ่ม
เข้ารับการฝึกอบรม

6.4 จานวนปี ของการฝึ กอบรม
3 ปี
6.5 การบริหารการจัดการฝึ กอบรม
ภาควิชาอายุรศาสตร์มศว จัดการบริหารการฝึกอบรม ดังนี้
1) การจัดกิ จกรรมวิชาการ ประกอบด้วย
กิจกรรมวิชาการภายใน ได้แก่ Admission round, วารสารสโมสร (Journal club), Grand round,
Morbidity and Mortality conference, และการบรรยาย core lecture ซึง่ แพทย์ประจาบ้านจะต้องเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าวตามเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้โดยราชวิทยาลัยฯ
กิจกรรมส่วนกลาง ร่วมกับแพทย์สาขาอื่นได้แก่ Clinico-pathological conference (CPC),
Interdepartment conference
2) กิ จกรรมเพื่อสร้างเสริมการทางานสหสาขาและดูแลผูป้ ่ วยอย่างองค์รวม ได้แก่ Team care round,
Quality round
3) การฝึ กอบรมทดแทน
กรณีแพทย์ประจาบ้าน มีการลาพัก เช่น การลาคลอดบุตร การเจ็บปว่ ย การเกณฑ์ทหาร การถูกเรียกฝึก
กาลังสารอง การศึกษานอกหลักสูตร แพทย์ประจาบ้านจะต้องมีการฝึกอบรมทดแทนเพื่อให้ครบระยะเวลา
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของการฝึกอบรมทัง้ หมด
4) ค่าตอบแทนในการปฏิ บตั ิ งาน
กาหนดค่าตอบแทนในการปฏิบตั งิ าน และค่าตอบแทนกรณีปฏิบตั งิ านล่วงเวลาเป็ นไปตามระเบียบคาสัง่
ของโรงพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์มศว
5) ชัวโมงการท
่
างาน
แพทย์ประจาบ้าน มีชวโมงการท
ั่
างานในเวลาอย่างน้อย 8 ชัวโมง
่ และปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
อย่างน้อย 16 ชัวโมง
่ แต่ไม่เกิน 24 ชัวโมง
่
-

แพทย์ประจาบ้าน มีจานวนชัวโมงการท
่
างานติดต่อกันไม่เกิน 32 ชัวโมง
่

-

แพทย์ประจาบ้านอยู่เวรนอกเวลาราชการเป็ นจานวน 6-8 วันต่อเดือน
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6) การลา
แพทย์ประจาบ้าน มีสทิ ธิการลาพั
กร้อน ชัน้ ปี ละ 10 วันทาการโดยการกาหนดจากคณะกรรมการ
์
ฝึกอบรม
6.6 การวัดและประเมิ นผล
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มศว มีการแจ้งกระบวนการการวัดและประเมินผลให้ผเู้ ข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับทราบ โดยสามารถตรวจสอบและอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการฝึกอบรมฯ ได้เมื่อต้องการ
6.7 การวัดและประเมิ นผลระหว่างการฝึ กอบรม การเลื่อนชัน้ ปี การยุติการฝึ กอบรม
(1) กำรประเมิ นระหว่ำงกำรฝึ กอบรม
ก) ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มศว จัดให้มกี ารประเมินผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมระหว่าง
การฝึกอบรม ครอบคลุมทัง้ ด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย์ ในมิตติ ่างๆ
ดังนี้
มิตทิ ่ี 1 ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์ (EPA)
มิตทิ ่ี 2

การตรวจเวชระเบียนผูป้ ว่ ยใน (ตาม EPA ข้อ 2, 3, 4, 6)

มิตทิ ่ี 3

การตรวจเวชระเบียนผูป้ ว่ ยนอก (ตาม EPA ข้อ 1, 5, 6)

มิตทิ ่ี 4

คะแนนสอบจัดโดยสถาบัน และส่วนกลางราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ

มิตทิ ่ี 5

การร่วมกิจกรรมวิชาการส่วนกลาง

มิตทิ ่ี 6

การประเมินสมรรถนะโดยผูร้ ่วมงาน

มิตทิ ่ี 7

การประเมินสมรรถนะโดยผูป้ ว่ ย

- ข้อมูลมิตทิ ่ี 6, 7 สามารถบันทึกได้ใน electronic portfolio
- ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มศว จะบันทึกข้อมูลการประเมินผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมใน
มิตติ ่างๆ ทัง้ รายบุคคลและรายสถาบันผ่านระบบสารสนเทศ แล้วรายงานผลมายังคณะกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยตามทีก่ าหนด
ข) Achievable EPAs ในแต่ละชัน้ ปี (ภาคผนวก 1)
ผลการประเมินนาไปใช้ในกรณี ต่อไปนี้

1. เพื่อเลื่อนระดับชัน้ ปี โดยเกณฑ์ผ่านตามทีค่ ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศกาหนด
ก่อนการเข้าฝึกอบรม
2. เพื่อใช้พจิ ารณาประกอบการตัดสินผลสอบภาคปฏิบตั ิ (การสอบเมื่อจบการฝึกอบรมปีท่ี 3)
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว จะมีการประเมินระหว่างการฝึกอบรมอย่างสม่าเสมอโดย
มีการป้อนข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมได้รบั ทราบ เพื่อให้เกิดการพัฒนา
สมรรถนะหลักด้านต่างๆ ของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมให้สมบูรณ์ขน้ึ
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(2) เกณฑ์กำรเลือ่ นชัน้ ปี
1. ปฏิบตั งิ านได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาทีก่ าหนด
2. ผ่านการประเมินตามมิตติ ่างๆ ทีก่ าหนดในหลักสูตร โดยได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของแต่ละมิติ
ยกเว้นการสอบตามมิตทิ ่ี 4 ให้ใช้เกณฑ์ของภาควิชาอายุรศาสตร์ มศว
3. ผ่านเกณฑ์การประเมิน EPA (ภาคผนวก 1)
4. บันทึกข้อมูลการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองใน RCPT revalidation electronic portfolio อย่างน้อย 50 เครดิต/ปี
5. ปฏิบตั งิ านได้สอดคล้องตามข้อกาหนดของสถาบันฝึกอบรมไม่กอ่ ให้เกิดความเสือ่ มเสียแก่สถาบัน
ฝึกอบรม
(3) แนวทำงกำรดำเนิ นกำรกรณี ไม่ผำ่ นกำรประเมิ นเพือ่ เลือ่ นชัน้ ปี
1. ต้องปฏิบตั งิ านเพิม่ เติมตามแนวทางทีภ่ าควิชาอายุรศาสตร์ มศวกาหนด แล้วจะทาการประเมินซ้า
ถ้าผ่านการประเมินจึงสามารถเลื่อนชัน้ ปี ได้
2. ถ้าไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชัน้ ปี ซ้าตามข้อที่ 1 หรือไม่ผ่านการประเมินเพื่อรับการเสนอชื่อเข้า
สอบวุฒบิ ตั ร ต้องปฏิบตั งิ านในระยะชัน้ ปี เดิมอีก 1 ปี
3. หลังจากปฏิบตั งิ านซ้าในชัน้ ปี เดิมอีก 1 ปี แล้วยังไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชัน้ ปี ให้ยุตกิ าร
ฝึกอบรม
ทัง้ นี้ภาควิชาอายุรศาสตร์ มศว จะส่งผลการประเมินแพทย์ประจาบ้าน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคมของ
ทุกปี เพื่อเสนอทีป่ ระชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯราชวิทยาลัยฯและแพทยสภาตามลาดับ

(4) กำรดำเนิ นกำรสำหรับผูท้ ีไ่ ม่ผำ่ นกำรประเมิ น
1. แจ้งผลการประเมินให้แพทย์ประจาบ้านรับทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในแบบประเมินผลของ
ราชวิทยาลัยฯ พร้อมแนวทางการพัฒนา รายละเอียดการปฏิบตั งิ านเพิม่ เติม การกากับดูแล และ
การประเมินผลซ้า
2. เมื่อแพทย์ประจาบ้านลงชื่อรับทราบ ภาควิชาฯจะส่งสาเนาผลการประเมินชุดหนึ่งให้อนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบราชวิทยาลัยฯ
(5) กำรดำเนิ นกำรเพือ่ ยุติกำรฝึ กอบรม
1. การลาออก แพทย์ประจาบ้านต้องทาเรื่องชีแ้ จงเหตุผลก่อนพักการปฏิบตั งิ านล่วงหน้าอย่างน้อย 2
สัปดาห์ เพื่อให้สถาบันฝึกอบรมพิจารณา เมื่อสถาบันฝึกอบรมอนุมตั ใิ ห้พกั การปฏิบตั งิ านแล้วจะแจ้งต่อคณะ
อนุ กรรมการฝึกอบรมและสอบฯเพื่อเห็นชอบ และแจ้งต่อแพทยสภาพร้อมความเห็นประกอบว่าสมควรให้พกั
สิทธิการสมั
ครเป็ นแพทย์ประจาบ้านเป็ นเวลา 1 ปี ในปี การศึกษาถัดไปหรือไม่ โดยพิจารณาจากเหตุผล
์
ประกอบการลาออกและคาชีแ้ จงจากสถาบันฝึกอบรม การลาออกจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้รบั อนุมตั จิ ากแพทย
สภา
2. การให้ออก
2.1 ปฏิบตั งิ านโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสือ่ มเสียร้ายแรงจนก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผูป้ ว่ ยหรือต่อชื่อเสียงของสถาบันฝึกอบรม
2.2 ปฏิบตั งิ านโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสือ่ มเสีย ไม่มกี ารปรับปรุงพฤติกรรม
หลังการตักเตือน และกระทาซ้าภายหลังการภาคทัณฑ์
เมื่อสถาบันฝึกอบรมเห็นสมควรให้ออก
จะทาการแจ้งแพทย์ประจาบ้านรับทราบพร้อมให้พกั การ
ปฏิบตั งิ าน แล้วทาเรื่องแจ้งต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ
ซึง่ จะต้องตัง้ คณะกรรมการสอบสวน
จานวน 5 คน ประกอบด้วยหัวหน้าสถาบันฝึกอบรมอื่นจานวน 3 คน และกรรมการภายในสถาบันจานวน 2
คน เพื่อดาเนินการให้เสร็จสิน้ ภายใน 2 สัปดาห์ภายหลังจากได้รบั เรื่อง ผลการสอบสวนจะถูกนาเสนอต่อที่

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 10

ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อลงความเห็น ถ้าสมควรให้ออกจึงแจ้งต่อแพทยสภา จนเมื่อ
ได้รบั การอนุมตั จิ งึ ถือว่าการให้ออกสมบูรณ์ ถ้าเห็นว่ายังไม่สมควรให้ออกจึงส่งเรื่องคืนให้สถาบันฝึกอบรม
พร้อมคาแนะนา
6.8 การประเมิ นเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรูค้ วามชานาญ ในการประกอบวิ ชาชีพเวชกรรมสาขา
อายุรศาสตร์ ประกอบด้วยการผ่านการฝึ กอบรมตามหลักสูตร การสอบ และ งานวิ จยั
 คุณสมบัตเิ พื่อรับการเสนอชื่อเข้าสอบเพื่อวุฒบิ ตั รโดยสถาบันฝึกอบรม
1. ผ่านคุณสมบัตกิ ารประเมินเพื่อเลื่อนระดับชัน้ ปี ครบทัง้ 5 ข้อ
2. มีพฤติกรรมตามวิชาชีพทีเ่ หมาะสม
3. ส่งผลงานวิจยั ภายในกาหนดเวลา
4. มีศกั ยภาพที่จะผ่านการฝึ กอบรมในระดับแพทย์ประจาบ้านปี สุดท้ายตามหลักสูตร หรือปฏิบตั งิ าน
ชดใช้ทุน หรือปฏิบตั ิงานในโครงการจัดสรรแพทย์ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลที่เป็ นศูนย์แพทยศาสตร์
คลินิ ก ของกระทรวงสาธารณสุ ข ที่ร าชวิท ยาลัย ฯ รับ รอง โดยมีร ะยะเวลาปฏิบ ัติงานในสาขา
อายุรศาสตร์หลังจากผ่านการฝึกอบรมแพทย์เพิม่ พูนทักษะไม่น้อยกว่า 3 ปี
 วิธกี ารสอบ แนวทางการประเมินผลให้มกี ารทดสอบ ประกอบด้วย
- ภาคข้อเขียน ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ (multiple choice questions) และข้อสอบประเภทอื่นตามที่
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศกาหนดก่อนวันสอบอย่างน้อย 6 เดือน
- ภาคปฏิบตั /ิ ปากเปล่า สอบรายยาว (long case) และ การปฏิบตั ทิ างคลินิกในสถานการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จาลอง
(clinical
encounter)
โดยรูปแบบและระยะเวลาทีใ่ ช้เป็ นไปตามที่
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯประกาศกาหนดก่อนวันสอบอย่างน้อย 6 เดือน
 การจัดการสอบ
- การสอบภาคข้อเขียน และภาคปฏิบตั /ิ ปากเปล่า เมื่อสอบผ่านแต่ละส่วนสามารถใช้ได้อกี 3 ปี นับจาก
การสอบผ่าน ถ้าสอบผ่านไม่ครบตามกาหนดในอีก 3 ปี ต้องสอบใหม่
- ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ จัดการสอบภาคข้อเขียนโดยให้สทิ ธิในการสอบได้ตงั ้ แต่ฝึกอบรมครบ 23
เดือน
- สอบภาคปฏิบตั /ิ ปากเปล่า ในระหว่างปีท่ี 3 และเมื่อสิน้ สุดการฝึกอบรม
 เกณฑ์การตัดสิน
การผ่านการประเมินเพื่อวุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
อายุรศาสตร์ ต้องผ่านเกณฑ์ทงั ้ ภาคข้อเขียน ภาคปฏิบตั /ิ ปากเปล่า และงานวิจยั
- เกณฑ์การตัดสินภาคข้อเขียน ใช้หลักอิงเกณฑ์ตามทีค่ ณะอนุ กรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศ
กาหนดก่อนวันสอบอย่างน้อย 6 เดือน
- เกณฑ์การตัดสินภาคปฏิบตั ิ/ปากเปล่า
ใช้หลักอิงเกณฑ์ตามทีค่ ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ
ประกาศกาหนดก่อนวันสอบอย่างน้อย 6 เดือน
- เกณฑ์การตัดสินงานวิจยั ใช้หลักอิงเกณฑ์ตามทีค่ ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศกาหนด
ในปี การศึกษาทีเ่ ริม่ เข้ารับการฝึกอบรม
หากไม่ผ่านให้ทาการแก้ไขตามคาแนะนาของ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ให้เสร็จสิน้ ก่อนวันสอบภาคปฏิบตั เิ มื่อจบการฝึกอบรมปี ท่ี 3
ทัง้ นี้ชนิดและจานวนครัง้ ของการสอบภาคปฏิบตั /ิ ปากเปล่า
อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามที่
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เห็นเหมาะสม
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7. การรับและคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
7.1 คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
1. ได้รบั ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าทีแ่ พทยสภารับรองได้รบั การขึน้ ทะเบียนประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว ผ่านการปฏิบตั งิ านตามโครงการเพิม่ พูนทักษะ สาหรับผูเ้ ข้ารับการ
ฝึกอบรมทีม่ ตี น้ สังกัดต้องปฏิบตั งิ านชดใช้ทุนอย่างน้อย 1 ปี ?? ผูส้ มัครทีไม่มตี น้ สังกัด จะต้องได้รบั
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมไม่ต่ากว่า 3 ปี
2. ในกรณีเป็ นแพทย์ใช้ทุน
จะต้องเป็ นแพทย์ใช้ทุนทีท่ าการเลือกสถาบันเพื่อชดใช้ทุนทีค่ ณะ
แพทยศาสตร์มศว ตามแนวทางของสถาบันบรมราชชนก และได้รบั การคัดเลือกเพื่อปฏิบตั งิ านชดใช้ทุน
ในภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
3. มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึ กอบรมแพทย์เฉพาะทาง

4.
7.2 การคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ภาควิชาอายุรศาสตร์ มศว จะมีการประกาศรายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้าน/แพทย์ใช้ทุน
และมีเกณฑ์การคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมอย่างชัดเจน โดยยึดหลักความเสมอภาค โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
7.3 จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
 ปจั จุบนั ภาควิชาอายุรศาสตร์ มศว สามารถรับผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมได้สงู สุด 9 คน โดยเป็ นตาแหน่ง
รวมทัง้ แพทย์ประจาบ้านและแพทย์ใช้ทุน ทัง้ นี้จานวนดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และการอนุ มตั จิ าก
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย (ภาคผนวก 4)
8. อาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม
8.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการกากับดูแลการฝึ กอบรม
เป็ นแพทย์ซง่ึ ได้รบั วุฒบิ ตั รหรือหนังสืออนุมตั เิ พื่อแสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์และหรืออนุสาขา โดยประธานคณะกรรมการเป็ นผูป้ ฏิบตั งิ านด้านอายุรศาสตร์
อย่างน้ อย 5 ปี ภายหลังได้รบั วุฒบิ ตั รหรือหนังสืออนุมตั ิ ฯ

8.2 คุณสมบัติและจานวนของอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม
8.2.1 คุณสมบัติของอำจำรย์ผใู้ ห้กำรฝึ กอบรม
สถาบันฝึกอบรมต้องมีแพทย์ซง่ึ ได้รบั หนังสืออนุมตั หิ รือวุฒบิ ตั รสาขาอายุรศาสตร์
หรือสาขา
เทียบเท่าคือ ประสาทวิทยา อายุรศาสตร์โรคเลือด/โลหิตวิทยา อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ตจวิทยา ของแพทย
สภาและเป็ นสมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ จานวนอย่างน้อย 10 คน
8.2.2 จำนวนอำจำรย์ผใู้ ห้กำรฝึ กอบรม
ต้องมีอายุรแพทย์สาขาทีไ่ ด้รบั หนังสืออนุมตั หิ รือวุฒบิ ตั รฯ ต่อยอดอย่างน้อย 3 สาขาวิชา หากมีอาจารย์
ผูฝ้ ึกอบรมเต็มเวลาไม่เพียงพอ อาจจัดอาจารย์แบบไม่เต็มเวลามาช่วยฝึกอบรม แต่จะต้องมีอาจารย์ผใู้ ห้การ
ฝึกอบรมแบบเต็มเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของอาจารย์ผใู้ ห้การฝึกอบรมทัง้ หมด และภาระงานในสาขา
อายุรศาสตร์ของอาจารย์แบบไม่เต็มเวลา เมื่อรวมกันทัง้ หมดจะต้องไม่น้อยกว่าภาระงานของจานวนอาจารย์
ผูใ้ ห้การฝึกอบรมเต็มเวลาทีต่ อ้ งทดแทน
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สาหรับการกาหนดจานวนอาจารย์ในแต่ละสถาบันฝึกอบรม ในกรณีทห่ี ลักสูตรการฝึกอบรมเป็ น
แบบทีม่ สี ถาบันร่วมฝึกอบรม หรือมีสถาบันฝึกอบรมสมทบ ให้อนุโลมใช้หลักเกณฑ์ทก่ี าหนดดังกล่าว โดย
ทอนเป็ นสัดส่วนตามเวลาทีส่ ถาบันฝึกอบรมนัน้ ๆ มีสว่ นร่วมในการฝึกอบรม
ผูฝ้ ึ กอบรมเต็มเวลา หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจารวมทัง้ อาจารย์เกษียณอายุ
ราชการปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์หรือหน่วยงานทีป่ ฏิบตั งิ านเต็มเวลา และได้รบั อัตรา
เงินเดือนในอัตราเต็มเวลา
ผูฝ้ ึ กอบรมไม่เต็มเวลา แบ่งเป็ น 2 ประเภท
ก. พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างประเภทบางเวลาอย่างน้อยครึง่ เวลา และได้รบั เงินเดือนตามสัดส่วนงาน
ให้นบั เวลาปฏิบตั งิ านตามสัญญาจ้าง
ข. ผูท้ ป่ี ฏิบตั งิ านอยู่ทส่ี ถาบันอื่น หรืออาจารย์เกษียณอายุราชการ หรืออาจารย์แผนกอื่นมาช่วยสอนบางเวลา
โดยไม่ได้มสี ญ
ั ญาจ้างจากหน่วยงาน หรือปฏิบตั งิ านน้อยกว่าครึง่ เวลา ให้คดิ เวลาปฏิบตั งิ าน เฉพาะเวลา
ทีม่ าปฏิบตั งิ านสาหรับการเรียนการสอนแพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์
ไม่นบั เวลาทีม่ าทางานวิจยั
ทางานบริการ เช่น ตรวจผูป้ ว่ ยหรือทาหัตถการ โดยไม่เกีย่ วข้องกับแพทย์ประจาบ้าน รวมทัง้ ไม่นบั เวลา
ทีม่ าสอนนักศึกษา/นิสติ แพทย์ และแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
9. ทรัพยากรทางการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ มศว มีการจัดทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอดังนี้
9.1 สถานที่เพื่อการเรียนรู้
ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ ซึง่ เป็ นโรงพยาบาลระดับตติยภูมทิ ไ่ี ด้รบั การ
รับรองมาตรฐานโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) และเป็ นโรงพยาบาลทีม่ เี ทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ี
ทันสมัย และเป็ นศูนย์การให้บริการในระดับภูมภิ าคของเขตสาธารณสุขเขต 4 โดยจัดให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม
ปฏิบตั งิ านทัง้ แผนกผูป้ ว่ ยนอก ผูป้ ว่ ยใน ผูป้ ว่ ยวิกฤต ทัง้ ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
9.2 ระบบสารสนเทศ
มีระบบสารสนเทศทีท่ นั สมัยทีน่ ามาใช้ทงั ้ ในการปฏิบตั งิ านและการค้นคว้าหาความรูไ้ ด้
ตลอด 24 ชัวโมง
่
และมีฐานข้อมูลทางการแพทย์ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมสามารถค้นคว้าหาความรูท้ าง
การแพทย์ได้อย่างเพียงพอ
9.3 ระบบการทางานแบบสหวิชาชีพ
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ มีบุคลากรทางการแพทย์ทห่ี ลากหลายทุกสาขาวิชา เช่น
พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบาบัด เป็ นต้น ในระหว่างการฝึกอบรมผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมจะได้รบั
ประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านเป็ นทีมร่วมกับผูร้ ว่ มงานและบุคลากรวิชาชีพอื่น
9.4 ความรูพ้ นื้ ฐานทางวิ ทยาศาสตร์
ในการฝึกอบรมจะมีการจัดอบรมให้ความรูแ้ ละการประยุกต์ความรู้
พืน้ ฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาทีฝ่ ึกอบรม
เพื่อให้การดูแลผูป้ ว่ ยมีความถูกต้องเป็ นไปตาม
หลักการทางการแพทย์ทส่ี ามารถเชื่อมโยงกับความรูพ้ น้ื ฐานทางการแพทย์ได้
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9.5 การสนับสนุนงานวิ จยั
คณะแพทยศาสตร์มศว มีทุนสนับสนุนการทาวิจยั ในระดับแพทย์ประจาบ้านอย่างเพียงพอ มีคณะกรรมการ
ส่งเสริมงานวิจยั และจริยธรรมการวิจยั เพื่อให้งานวิจยั มีความถูกต้องตามมาตรฐาน ภาควิชาอายุรศาสตร์มศว มีการปู
พืน้ ฐานและอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับการวิจยั เช่น ระเบียบวิธวี จิ ยั สถิตเิ พื่อการวิจยั เป็ นต้น มีระบบการติดตามงานวิจยั
เพื่อให้สามารถทาการวิจยั ได้ลุลว่ งมีความสมดุลระหว่างการบริการและการวิจยั
รวมถึงมีการจัดหาอาจารย์ทป่ี รึกษา
เพื่อให้การวิจยั สาเร็จได้สมบูรณ์ตามหลักสูตรการฝึกอบรม
9.6 อาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม
เป็ นผูม้ คี วามเชีย่ วชาญในสาขาวิชาอายุรศาสตร์และสาขาวิชาต่อยอด
และได้รบั การฝึกอบรมความรูด้ า้ น
แพทยศาสตร์ เพื่อนามาใช้ประกอบในการจัดทาแผนการฝึกอบรม การดาเนินการฝึกอบรม การประเมินการฝึกอบรม
9.7

สถาบันร่วมฝึ กอบรม

มีความร่วมมือกับสถาบันฝึกอบรมอื่นในการส่งแพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์ มศว ไปรับการฝึกอบรมตามวิชา
เลือกทีต่ อ้ งการหรือมีความจาเป็นต่อการพัฒนาสมรรถนะในการเป็ นอายุรแพทย์ตามความเหมาะสม โดยมีระบบการ
โอนการประเมินผลการฝึกอบรมกลับมายังสถาบัน
10. การประเมิ นแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว มีการกากับดูแลการฝึกอบรมให้เป็ นไปตามแผนการฝึกอบรม/
หลักสูตรเป็ นประจา มีกลไกสาหรับการประเมินหลักสูตรและนาไปใช้จริง ในการประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร จะ
ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ได้แก่
- พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
- ผลลัพธ์การเรียนรูท้ พ่ี งึ ประสงค์
- แผนการฝึกอบรม
- ขัน้ ตอนการดาเนินงานของแผนการฝึกอบรม
- การวัดและประเมินผล
- พัฒนาการของผูร้ บั การฝึกอบรม
- ทรัพยากรทางการศึกษา
- คุณสมบัตขิ องอาจารย์ผใู้ ห้การฝึกอบรม
- ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผูร้ บั การฝึกอบรมและความต้องการของระบบสุขภาพ
- สถาบันฯร่วม
- ข้อควรปรับปรุง
สถาบันฯ จะมีการประเมินตนเองโดยนาข้อมูลป้อนกลับเกีย่ วกับการฝึกอบรม/หลักสูตร จากผูใ้ ห้การ
ฝึกอบรม ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม นายจ้างหรือผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลัก รวมถึงการใช้ขอ้ มูลป้อนกลับ
เกีย่ วกับความสามารถในการปฏิบตั งิ านของแพทย์ผสู้ าเร็จการฝึ กอบรม ในการประเมินการฝึ กอบรม/หลักสูตร
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11. การทบทวน / พัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรม
ภาควิชาอายุรศาสตร์มศว จัดให้มกี ารทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมเป็ นระยะๆ หรือ
อย่างน้อยทุก 5 ปี ปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เนื้อหา ผลลัพธ์ และสมรรถนะของผูส้ าเร็จการฝึกอบรม รวมถึง
การวัดและการประเมินผล และสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรม ให้ทนั สมัยอยู่เสมอ ปรับปรุงแก้ขอ้ บกพร่องทีต่ รวจพบ มี
ข้อมูลอ้างอิง และแจ้งผลการทบทวน และพัฒนาให้ราชวิทยาลัยฯรับทราบ เพื่อนาไปแจ้งผลการทบทวน / พัฒนาให้
แพทยสภารับทราบต่อไป
12. ธรรมาภิ บาลและการบริหารจัดการ
- ภาควิชาอายุรศาสตร์ฯ มีบริหารจัดการหลักสูตรอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับกฎระเบียบทีก่ าหนดไว้ใน
ด้านต่างๆ ได้แก่ การรับสมัครผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมซึง่ มีเกณฑ์การคัดเลือกทีช่ ดั เจนและจานวนผูเ้ ข้ารับ
การฝึอบรมทีส่ ามารถรับได้ในแต่ละปี การวัดและประเมินผล และผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมทีพ่ งึ ประสงค์
ภาควิชาอายุรศาสตร์ มศว จะทาการออกเอกสารทีแ่ สดงถึงการสาเร็จการฝึกอบรมในแต่ละระดับ หรือ
หลักฐานอย่างเป็ นทางการอื่นๆ ทีส่ ามารถใช้เป็ นหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมในระดับนัน้ ได้ทงั ้
ในประเทศและต่างประเทศ
- มีการกาหนดหน้าทีร่ บั ผิดชอบและอานาจในการบริหารจัดการงบประมาณของแผนการฝึกอบรม/
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความจาเป็ นด้านการฝึกอบรม
- ภาควิชาอายุรศาสตร์
มศว
มีคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาหลักสูตรแพทย์ประจาบ้าน
อายุรศาสตร์ โดยมีการแบ่งหน้าทีก่ ารทางานด้านต่างๆ เช่น ด้านวิชาการ ด้านการวิจยั เป็ นต้น เพื่อ
สนับสนุนการดาเนินการของการฝึกอบรมและกิจกรรมอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง ให้สามารถบริหารจัดการและมี
การใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
- ภาควิชามีอาจารย์ผใู้ ห้การฝึกอบรมในสาขาต่างๆ อย่างครบถ้วนหรืออาจจัดสรรสถาบันทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
เฉพาะด้านบางสาขาวิชาทีส่ อดคล้องกับการฝึกอบรมให้ผรู้ บั การฝึ กอบรมได้ผ่านการเรียนรูโ้ ดยมีการ
วางแผนล่วงหน้าอย่างเหมาะสมในแต่ละปี นอกจากนี้ยงั มีหน่วยงานสนับสนุนด้านอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องเช่น ด้าน
สารสนเทศ ด้านเทคนิคการแพทย์และการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารต่างๆ ด้านเภสัชกรรม ด้านการประกัน
คุณภาพโรงพยาบาล เป็ นต้น รวมถึงการประสานความร่วมมือระหว่างภาควิชาต่างๆ ภายในสถาบันทัง้ ด้าน
การบริการ และวิชาการ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปิ ดการฝึกอบรม
13. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
ภาควิชาอายุรศาสตร์ มศว มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมเป็ นระยะๆ โดยจะทาการ
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่าเสมอปี ละ 1 ครัง้ โดยการนาข้อมูลป้อนกลับจากผูเ้ กีย่ วข้องได้แก่ แพทย์ประจาบ้าน ผูใ้ ช้
บัณฑิต อาจารย์ และคณะกรรมการหลักสูตรแพทย์ประจาบ้าน มาทบทวนเพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพของ
หลักสูตรให้มคี วามเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
นอกจากนี้ยงั มีปรับปรุงหลักสูตรอย่างเข้มข้นเพื่อรับการประเมิน
คุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯราชวิทยาลัยฯ อย่างน้อยทุก 5 ปี
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ภาคผนวก 1
Entrustable Professional Activities (EPA)

Entrustable professional activities (EPA)
คือ กิจกรรมทีม่ คี วามสาคัญมาก (critical activities) ทีผ่ จู้ ะประกอบอาชีพเป็ นอายุรแพทย์ทกุ คนต้องทาได้ดว้ ย
ตนเองอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยต่อผูป้ ว่ ย
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ กาหนด EPA ซึง่ แพทย์ประจาบ้านทุกคนต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถทาได้ดว้ ยตนเอง
ในระหว่างการฝึกอบรมดังนี้
1. Manage care of medical patients in the ambulatory setting
2. Manage care of medical patients in the in-patient setting
3. Manage care of medical patients in the emergency setting
4. Manage care of medical patients in the intensive/critically care setting
5. Providing age-appropriate screening and preventive care
6. Providing general internal medicine consultation to non-medical specialties
7. Providing palliative care
8. Demonstrating lifelong personal learning activities
9. Practicing patient safety
10. Working with interprofessional health care teams
อนึ่ง สถาบันฝึกอบรมสามารถกาหนดให้มี EPA เพิม่ ขึน้ จากทีก่ ล่าว ตามความเหมาะสมของสภาวะการฝึกอบรม
ในทีน่ นั ้ ๆ

1. แนวทางการเรียนรูแ้ ละการประเมิ น EPA
1.1 Level of EPA
Level 1 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชดิ
Level 2 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ภายใต้การชีแ้ นะของอาจารย์
Level 3 = สามารถปฏิบตั งิ านได้โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
Level 4 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ดว้ ยตนเองและควบคุมผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์น้อยกว่าได้

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 16

1.2 เนื้ อหาการเรียนรูแ้ ละการประเมิ น
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
Ambulatory setting

Context
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:

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

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

Entrustment for which
- Execution with reactive supervision (on request) by the end of first
year – level 3 (10 cases in different diseases/problems)
level of supervision is to
- 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
การดูแลรักษาผูป้ ่ วย (Patient care)
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผูป้ ว่ ย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล







ข. วินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ทพ่ี บโดยทัวไปในประเทศไทยได้
่







ค. บันทึกรายงานผูป้ ว่ ยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ







ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ







ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐานของร่างกายและจิตใจ







ข. มีความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพและเชีย่ วชาญในสาขาอายุรศาสตร์







ค. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล







ง. เรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ

































ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคม
รอบด้าน (Medical knowledge and skills)

การเรียนรูจ้ ากการปฏิ บตั ิ (Practice-based learning)
ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรูใ้ หม่ และพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
ข. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้

ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผูป้ ว่ ย และอภิปรายปญั หาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สือ่ สารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ว่ ยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา
เคารพการตัดสินใจและศักดิศรี
์ ของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผูร้ ว่ มงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็ นทีป่ รึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุ
ศาสตร์
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Yr 1 Yr 2 Yr 3
ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ว่ ย ญาติ ผูร้ ่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ
และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝร่ ู้ และสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ
(Continuous Professional Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย



ง. คานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม





















ก. มีความรูเ้ กีย่ วกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ







ข. มีความรู้ และมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ว่ ย







ค. มีความรูค้ วามเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย







ง. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผูป้ ว่ ย











การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)

จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และ
สามารถปรับเปลีย่ นการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุข
ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

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
In-patient setting

Context
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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:

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

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

Entrustment for which
- Execution with reactive supervision (on request) by the end of first
year – level 3 (10 cases in different diseases/problems)
level of supervision is to
- Unsupervised at the end of second year – level 4 (10 cases in
be reached at which
different diseases/problems)
stage of training?
- 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
การดูแลรักษาผูป้ ่ วย (Patient care)
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผูป้ ว่ ย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล







ข. วินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ทพ่ี บโดยทัวไปในประเทศไทยได้
่
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Yr 1 Yr 2 Yr 3
ค. บันทึกรายงานผูป้ ว่ ยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ







ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ

















ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคม
รอบด้าน (Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐานของร่างกายและจิตใจ
ข. มีความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพและเชีย่ วชาญในสาขาอายุรศาสตร์
การเรียนรูจ้ ากการปฏิ บตั ิ (Practice-based learning)
ก. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ข. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล







ค. เรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ

































ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผูป้ ว่ ย และอภิปรายปญั หาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สือ่ สารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ว่ ยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา
เคารพการตัดสินใจและศักดิศรี
์ ของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผูร้ ว่ มงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็ นทีป่ รึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุ
ศาสตร์
ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ว่ ย ญาติ ผูร้ ่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ
และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝร่ ู้ และสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ
(Continuous Professional Development)













ค. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย







ง. คานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม













การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรูเ้ กีย่ วกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 21

Yr 1 Yr 2 Yr 3
ข. มีความรู้ และมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ว่ ย







ค. มีความรูค้ วามเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย







ง. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผูป้ ว่ ย







จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และ
สามารถปรับเปลีย่ นการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุข
ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ







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
Emergency setting

Context
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:

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

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

Entrustment for which
- Execution with reactive supervision (on request) by the end of second
year – level 3 (10 cases in different diseases/problems)
level of supervision is to
- Unsupervised at the end of third year – level 4 (10 cases in different
be reached at which
diseases/problems)
stage of training?

Milestones EPA 3: Manage care of medical patients in emergency setting
Yr 1 Yr 2 Yr 3
การดูแลรักษาผูป้ ่ วย (Patient care)
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผูป้ ว่ ย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล







ข. วินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ทพ่ี บโดยทัวไปในประเทศไทยได้
่







ค. บันทึกรายงานผูป้ ว่ ยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ







ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ













ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคม
รอบด้าน (Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐานของร่างกายและจิตใจ

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 23

Yr 1 Yr 2 Yr 3
ข. มีความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพและเชีย่ วชาญในสาขาอายุรศาสตร์





การเรียนรูจ้ ากการปฏิ บตั ิ (Practice-based learning)
ก. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ข. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล







ค. เรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ

































ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผูป้ ว่ ย และอภิปรายปญั หาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สือ่ สารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ว่ ยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา
เคารพการตัดสินใจและศักดิศรี
์ ของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผูร้ ว่ มงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็ นทีป่ รึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุ
ศาสตร์
ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ว่ ย ญาติ ผูร้ ่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ
และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝร่ ู้ และสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ
(Continuous Professional Development)













ค. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย







ง. คานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม







ก. มีความรูเ้ กีย่ วกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ







ข. มีความรู้ และมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ว่ ย







ค. มีความรูค้ วามเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย







ง. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผูป้ ว่ ย







จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และ
สามารถปรับเปลีย่ นการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุข
ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ







การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
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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
ICU/Critical care setting

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

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

Entrustment for which
- Execution with reactive supervision (on request) by the end of second
year – level 3 (10 cases in different diseases/problems)
level of supervision is to
- Unsupervised at the end of third year – level 4 (10 cases in different
be reached at which
diseases/problems)
stage of training?

Milestones EPA 4: Manage care of medical patients in intensive/critical care setting
Yr 1 Yr 2 Yr 3
การดูแลรักษาผูป้ ่ วย (Patient care)
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผูป้ ว่ ย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล







ข. วินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ทพ่ี บโดยทัวไปในประเทศไทยได้
่







ค. บันทึกรายงานผูป้ ว่ ยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ







ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ





















ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคม
รอบด้าน (Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐานของร่างกายและจิตใจ
ข. มีความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพและเชีย่ วชาญในสาขาอายุรศาสตร์
การเรียนรูจ้ ากการปฏิ บตั ิ (Practice-based learning)
ก. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ข. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
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Yr 1 Yr 2 Yr 3
ค. เรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ

































ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผูป้ ว่ ย และอภิปรายปญั หาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สือ่ สารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ว่ ยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา
เคารพการตัดสินใจและศักดิศรี
์ ของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผูร้ ว่ มงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็ นทีป่ รึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุ
ศาสตร์
ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ว่ ย ญาติ ผูร้ ่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ
และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝร่ ู้ และสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ
(Continuous Professional Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย



















ง. คานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม







ก. มีความรูเ้ กีย่ วกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ







ข. มีความรู้ และมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ว่ ย







ค. มีความรูค้ วามเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย







ง. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผูป้ ว่ ย







จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และ
สามารถปรับเปลีย่ นการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุข
ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ







การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
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EPA 5: Provide age-appropriate screening and preventive care
Title of the EPA
Specifications

Context
Domains of competence

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

Provide age-appropriate screening and preventive care
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
Ambulatory setting
Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning /
Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based
practice
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 (ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนอิงตามเกณฑ์ของราช
วิทยาลัยฯ)
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Assessment information
source to assess
progress and ground for
a summative
entrustment decision
Entrustment for which
level of supervision is to
be reached at which
stage of training?

-

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

- 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
การดูแลรักษาผูป้ ่ วย (Patient care)


ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผูป้ ่วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล









ข. วินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ทพ่ี บโดยทัวไปในประเทศไทยได้
่
ค. บันทึกรายงานผูป้ ่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ

ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคม
รอบด้าน (Medical knowledge and skills)


ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐานของร่างกายและจิตใจ



ข. มีความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพและเชีย่ วชาญในสาขาอายุรศาสตร์

การเรียนรูจ้ ากการปฏิ บตั ิ (Practice-based learning)
ก. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ข. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล



ค. เรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบตั ิ





ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผูป้ ่วย และอภิปรายปญั หาอย่างมีประสิทธิภาพ



ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สื่อสารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการตัดสินใจและศักดิศรี
์ ของ
ความเป็ นมนุษย์





ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผูร้ ่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ



จ. เป็ นทีป่ รึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์

ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่วย ญาติ ผูร้ ่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝร่ ู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ ( Continuous

Development)

Professional

















ค. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ง. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
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Yr 1 Yr 2 Yr 3
การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรูเ้ กีย่ วกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่วย
ค. มีความรูค้ วามเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผูป้ ่วย
ง. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผูป้ ่วย





จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลีย่ นการ
ดูแลรักษาผูป้ ่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ





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 followup
6. Effectively communicate with consulting physicians and patients with
proper and adequate information
7. Record proper and adequate clinical information
Outpatient/in-patient/emergency/intensive care setting

Context
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.

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 30

Attitude and behavior: professionalism
Experience:

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

- Demonstrate experience coping with providing consultation to nonmedical specialties 10 cases/rotation
- Completeness of consultation records: 1 record/week/rotation (ความ
สมบูรณ์ของเวชระเบียนอิงตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยฯ)
- Direct observation
- Information from colleagues (multisource feedback)
- Medical records
- Bed-side discussion

Entrustment for which
- Execution with reactive supervision (on request) by the end of second
year – level 3 (5 cases in different diseases/problems)
level of supervision is to
- Unsupervised at the end of third year – level 4 (10 cases in different
be reached at which
diseases/problems)
stage of training?

Milestone EPA 6: Providing general internal medicine consultation to non-medical specialties
Yr 1 Yr 2 Yr 3
การดูแลรักษาผูป้ ่ วย (Patient care)
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผูป้ ว่ ย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล







ข. วินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ทพ่ี บโดยทัวไปในประเทศไทยได้
่







ค. บันทึกรายงานผูป้ ว่ ยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ







ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐานของร่างกายและจิตใจ







ข. มีความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพและเชีย่ วชาญในสาขาอายุรศาสตร์







ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคม
รอบด้าน (Medical knowledge and skills)

การเรียนรูจ้ ากการปฏิ บตั ิ (Practice-based learning)
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Yr 1 Yr 2 Yr 3
ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรูใ้ หม่ และพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
ข. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ค. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล







ง. เรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ

































ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผูป้ ว่ ย และอภิปรายปญั หาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สือ่ สารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ว่ ยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา
เคารพการตัดสินใจและศักดิศรี
์ ของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผูร้ ว่ มงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็ นทีป่ รึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุ
ศาสตร์
ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ว่ ย ญาติ ผูร้ ่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ
และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝร่ ู้ และสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ
(Continuous Professional Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย



















ง. คานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม







ก. มีความรูเ้ กีย่ วกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ







ข. มีความรู้ และมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ว่ ย







ค. มีความรูค้ วามเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย







ง. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผูป้ ว่ ย











การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)

จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และ
สามารถปรับเปลีย่ นการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุข
ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 32

EPA 7: Providing palliative care
Title of the EPA (7.1)
Specifications

Breaking bad news to patients with incurable diseases
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,
Knowledge
attitude and behavior
- A necessary basic knowledge on the patient’s disease in particular
and required experience
natural course and prognosis
for entrustment
- 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 - Direct observation
sources to assess
- Information from colleagues (multisource feedback)
progress and ground for - Medical conferences
a summative
entrustment decision
Entrustment for which
- Execution with reactive supervision (on request) by the end of second
level of supervision is to
year – level 3 (3 cases in different scenario)
be reached at which
- Unsupervised at the end of third year – level 4 (3 cases in different
stage of training?
scenario)

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 33

Title of the EPA (7.2)
Specifications

Advanced care planning to patients with end-of-life incurable diseases
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
knowledge, skills,
- Knowledge on the prognosis of the patients
attitudes
- 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 - Direct observation
sources to assess
- Information from colleagues (multisource feedback)
progress and ground for - Medical conferences
a summative
entrustment decision
Entrustment for which
- Unsupervised at the end of third year – level 4 (2 cases in different
level of supervision is to
scenario)
be reached at which
stage of training?
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Milestones EPA 7: Provide palliative care
Yr 1 Yr 2 Yr 3
การดูแลรักษาผูป้ ่ วย (Patient care)



ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผูป้ ่วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. วินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ทพ่ี บโดยทัวไปในประเทศไทยได้
่















ค. บันทึกรายงานผูป้ ่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ

ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคม
รอบด้าน (Medical knowledge and skills)


ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐานของร่างกายและจิตใจ
ข. มีความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพและเชีย่ วชาญในสาขาอายุรศาสตร์

การเรียนรูจ้ ากการปฏิ บตั ิ (Practice-based learning)
ก. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ข. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล



ค. เรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบตั ิ

ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผูป้ ่วย และอภิปรายปญั หาอย่างมีประสิทธิภาพ



ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สื่อสารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการตัดสินใจและศักดิศรี
์ ของ
ความเป็ นมนุษย์







ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผูร้ ่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ



















จ. เป็ นทีป่ รึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์

ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่วย ญาติ ผูร้ ่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝร่ ู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ (Continuous

Professional

Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ง. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม

การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรูเ้ กีย่ วกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่วย
ค. มีความรูค้ วามเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผูป้ ่วย
ง. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผูป้ ่วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลีย่ นการ
ดูแลรักษาผูป้ ่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 35

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 eport 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
Personal learning activities on e-port folio

Context
Domains of competence

Patient care/Medical knowledge and skills/Interpersonal and
communication skills/Professionalism/Practice-based learning Systembased 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 selfimprovement.
Experience:

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

- Demonstrate submitting supporting information and PDP on the RCPT
revalidation e-port folio
- Facilitator’s opinion

Entrustment for which
Unsupervised at the end of each year – level 4 (50 credits per year and
level of supervision is to 1 proposed PDP, as defined by the RCPT revalidation).
be reached at which
stage of training?
Milestone EPA 8: Demonstrating lifelong personal learning activities
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Yr 1 Yr 2 Yr 3
การดูแลรักษาผูป้ ่ วย (Patient care)
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผูป้ ว่ ย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. วินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ทพ่ี บโดยทัวไปในประเทศไทยได้
่
ค. บันทึกรายงานผูป้ ว่ ยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคม
รอบด้าน (Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐานของร่างกายและจิตใจ






ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรูใ้ หม่ และพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
ข. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้













ค. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล







ง. เรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ



















ข. มีความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพและเชีย่ วชาญในสาขาอายุรศาสตร์
การเรียนรูจ้ ากการปฏิ บตั ิ (Practice-based learning)

ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผูป้ ว่ ย และอภิปรายปญั หาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สือ่ สารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ว่ ยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา
เคารพการตัดสินใจและศักดิศรี
์ ของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผูร้ ว่ มงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็ นทีป่ รึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุ
ศาสตร์
ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ว่ ย ญาติ ผูร้ ่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ
และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝร่ ู้ และสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ
(Continuous Professional Development)
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Yr 1 Yr 2 Yr 3
ค. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย







ง. คานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม







ก. มีความรูเ้ กีย่ วกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ







ข. มีความรู้ และมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ว่ ย







ค. มีความรูค้ วามเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย







ง. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผูป้ ว่ ย







จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และ
สามารถปรับเปลีย่ นการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุข
ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ







การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)

EPA 9: Practicing patient safety
Title of the EPA
Specifications

Context
Domains of competence

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

Practicing patient safety
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
Ambulatory / emergency / in-patient setting / operating room / special
care units
Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning /
Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based
practice
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

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 38

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

Assessment information
source to assess
progress and ground a
summative entrustment
decision
Entrustment for which
- Execution with reactive supervision (on request) by the end of second
level of supervision is to
year - level 3 (3 scenario)
be reached at which
- Unsupervised at the end of third year - level 4 (3 scenario)
stage of training?
Milestones EPA 9: Practicing patient safety
Yr 1 Yr 2 Yr 3
การดูแลรักษาผูป้ ่ วย (Patient care)
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผูป้ ่วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล







ข. วินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ทพ่ี บโดยทัวไปในประเทศไทยได้
่
ค. บันทึกรายงานผูป้ ่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ

ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคม
รอบด้าน (Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐานของร่างกายและจิตใจ




ข. มีความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพและเชีย่ วชาญในสาขาอายุรศาสตร์

การเรียนรูจ้ ากการปฏิ บตั ิ (Practice-based learning)
ก. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ข. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
ค. เรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบตั ิ

ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)














ก. นาเสนอข้อมูลผูป้ ่วย และอภิปรายปญั หาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สื่อสารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการตัดสินใจและศักดิศรี
์ ของ
ความเป็ นมนุษย์







ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผูร้ ่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ









จ. เป็ นทีป่ รึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์

ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
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Yr 1 Yr 2 Yr 3
  

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่วย ญาติ ผูร้ ่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝร่ ู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ (Continuous

Professional

Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ง. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม

การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
















ก. มีความรูเ้ กีย่ วกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่วย
ค. มีความรูค้ วามเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผูป้ ่วย



ง. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผูป้ ่วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลีย่ นการ
ดูแลรักษาผูป้ ่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

EPA 10: Working with interprofessional health care teams
Title of the EPA
Specifications

Context
Domains of competence
Required experience,
knowledge, skills,

Working with interprofessional health care teams
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
Ambulatory setting, emergency room, in-patient ward
Knowledge and skills/Practice-based learning/Interpersonal and
communication skills/ Professionalism/System-based learning
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
Direct observation
Mini-Peer Assessment Team / Multisource feedback (MSF)
Self evaluation – E portfolio

Assessment information
source to assess
progress and ground a
summative entrustment
decision
Entrustment for which
- Execution with reactive supervision (on request) by the end of first
level of supervision is to
year – level 3 (2 inpatient ward rotation)
be reached at which
- Unsupervised at the end of third year – level 4 (2 different cases
stage of training?
during chief ward rotations)
Milestones EPA 10: Working with interprofessional health care teams

Yr 1 Yr 2 Yr 3
การดูแลรักษาผูป้ ่ วย (Patient care)
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผูป้ ่วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. วินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ทพ่ี บพบโดยทัวไปในประเทศไทยได้
่
ค. บันทึกรายงานผูป้ ่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ

ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคม
รอบด้าน (Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐานของร่างกายและจิตใจ
ข. มีความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพและเชีย่ วชาญในสาขาอายุรศาสตร์

การเรียนรูจ้ ากการปฏิ บตั ิ (Practice-based learning)
ก. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ข. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล







ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์







ค. สื่อสารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการตัดสินใจและศักดิศรี
์ ของ
ความเป็ นมนุษย์







จ. เป็ นทีป่ รึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายุรศาสตร์ ์










ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่วย ญาติ ผูร้ ่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ และชุมชน







ค. เรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบตั ิ

ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผูป้ ่วย และอภิปรายปญั หาอย่างมีประสิทธิภาพ

ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผูร้ ่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
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Yr 1 Yr 2 Yr 3
ข. มีความสนใจใฝร่ ู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ (Continuous

Professional

Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ง. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม

การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรูเ้ กีย่ วกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่วย
ค. มีความรูค้ วามเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผูป้ ่วย
ง. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผูป้ ่วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลีย่ นการ
ดูแลรักษาผูป้ ่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ































2. EPA-competencies matrix
EPA EPA EPA EPA EPA EPA EPA EPA EPA EPA
1

2

3

4

5

6

7

Patient care

•

•

•

•

•

•

•

Medical knowledge and skills

•

•

•

•

•

•

•

Practice-based learning

•

•

•

•

•

•

Interpersonal and
communication skills

•

•

•

•

•

•

•

Professionalism

•

•

•

•

•

•

•

System-based practice

•

•

•

•

•

•

3. ผลของ EPA
3.1 การวัดและประเมิ นผลระหว่างการฝึ กอบรม
ใช้วดั และประเมินผลมิติ in-training evaluation ดังต่อไปนี้
มิตทิ ่ี 1
ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์ (ดังข้อ 3.2)
มิตทิ ่ี 2
การตรวจเวชระเบียนผูป้ ว่ ยใน (ตาม EPA ข้อ 2, 3, 4, 6)
มิตทิ ่ี 3
การตรวจเวชระเบียนผูป้ ว่ ยนอก (ตาม EPA ข้อ 1, 5, 6)
3.2 เกณฑ์ประเมิ นการเลื่อนชัน้ ปี *
3.2.1 เมื่อผ่านการฝึกอบรม 12 เดือน
EPA 1, 2
level 3 (10 different cases for each EPA)
EPA 8
level 4 (50 credits and 1 PDP)

8

9

10

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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EPA 10
level 3 (2 in-patient wards)
3.2.2 เมื่อผ่านการฝึกอบรม 24 เดือน
EPA 1, 2
level 4 (10 different cases for each EPA)
EPA 3, 4
level 3 (10 different cases for each EPA)
EPA 5
level 3 (5 different cases)
EPA 6
level 3 (5 different cases)
EPA 7.1
level 3 (3 different cases)
EPA 8
level 4 (50 credits and 1 PDP)
EPA 9
level 3 (3 different cases)
3.2.3 เมื่อผ่านการฝึกอบรม 36 เดือน
EPA 1, 2
level 4 (10 different cases for each EPA)
EPA 3, 4
level 4 (10 different cases for each EPA)
EPA 5
level 4 (5 different cases)
EPA 6
level 4 (10 different cases)
EPA 7.1
level 4 (3 different cases)
EPA 7.2
level 4 (2 different cases)
EPA 8
level 4 (50 credits and 1 PDP)
EPA 9
level 4 (3 different cases)
EPA 10
level 4 (2 different cases during chief ward rotations)
* แพทย์ประจาบ้านสามารถทา EPA ให้ได้สงู กว่าเกณฑ์ขนั ้ ต่าทีต่ งั ้ ไว้สาหรับแต่ละระดับของชัน้ ปี ทัง้ จานวนและ
level และ เมื่อสิน้ สุดการฝึกอบรม 36 เดือน แพทย์ประจาบ้านทุกคนต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถทา EPA ได้ดว้ ย
ตนเองดังนี้:
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)
ตารางที่ 1 โรค/ภาวะทีส่ าคัญซึง่ อายุรแพทย์ตอ้ งให้การดูแลรักษาได้ดว้ ยตนเอง* (ประเมินโดย EPA)
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Setting
โรคหรือภาวะ

OPD

ACLS

IPD
/

Acute coronary syndrome
Acute diarrhea/ chronic
diarrhea

/

Acute drug / chemical
intoxication

/

Acute glomerulonephritis

/

/

Acute kidney injury

/

/

Emerg Critical
ency
care
/

/

/

/

/

/

/

/

/

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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Setting
โรคหรือภาวะ

OPD

IPD

Asthma

/

/

Autoimmune hemolytic
anemia

/

/

Basic nutrition support

/

/

Bell palsy

/

/

Emerg Critical
ency
care

fibrillation, atrial tachycardia,
A-V block)

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,

/

/

/

/

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 45

Setting
โรคหรือภาวะ

OPD

IPD

/

/

Emerg Critical
ency
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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Setting
โรคหรือภาวะ

Emerg Critical
ency
care

OPD

IPD

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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Setting
โรคหรือภาวะ

OPD

Hypertensive crisis

IPD

Emerg Critical
ency
care

/

/

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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Setting
โรคหรือภาวะ

OPD

IPD

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

Emerg Critical
ency
care

/

/

/

/
/

/

Peripheral vascular disease

/

Pleural effusions

/

/

/

Pneumonia, lung abscess,
bronchiectasis

/

/

/

Pneumothorax

/

/

/
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Setting
โรคหรือภาวะ

Principle of pre-operative
evaluation

OPD

IPD

/

/

Protein-energy malnutrition

Emerg Critical
ency
care

/

/

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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Setting
โรคหรือภาวะ

Thalassemia

OPD

IPD

Emerg Critical
ency
care

/

Toxic venoms
Transient cerebral ischemic
attacks

/

/

/

Tuberculosis and nontuberculous mycobacterial
infection

/

/

/

/

/

/

/

/

Tumor lysis syndrome

Urticaria

/

UTI

/

/

/

Venous thromboembolism

/

/

/

Viral exanthem

/

Warts

/

* ข้อมูลจากสมาคมวิชาชีพ
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ภาคผนวก 2
เนื้ อหาของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
ความรูพ้ ืน้ ฐานของอายุรศาสตร์ และระบบที่เกี่ยวข้อง
Basic nutrition
Basic pharmacology
Biology of cancer
Carcinogenesis
Genome structure and organization
Molecular biology and clinical genetics
Nutrition values of common diets
Pathology and pathogenesis of diseases
Physiologic change in elderly
Principle of immunological response
Structure and function of
- Cardiovascular system
- Endocrine system
- Gastrointestinal system
- Genitourinary system
- Hematopoietic system
- Musculoskeletal system
- Nervous system
- Respiratory system
- Skin and soft tissue
ระบาดวิทยาคลินิก
- ประเมินงานวิจยั
- ความเชื่อถือได้และจุดอ่อนของการศึกษาแบบ randomized controlled, case- control, cohort study,
cross-sectional, case series, systematic review และ meta-analysis
- วิเคราะห์ขอ้ มูลและความเชื่อถือได้ของข้อมูลทีไ่ ด้มาจากการรวบรวม เช่น review article, original
article
- สามารถใช้หรือแปลข้อมูลทางสถิตไิ ด้ถูกต้อง เช่น p-value, number needed to treat, relative risk,
odds ratio, 95% confidence interval เป็ นต้น
- ใช้ขอ้ มูลเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัย เช่น sensitivity, specificity ได้อย่างเหมาะสม
- potential bias ของการวัดค่าหรือแปลค่า sensitivity และ specificity
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เภสัชวิทยาคลินิก
- ความรูท้ างด้าน pharmacokinetics และ pharmacodynamics ของยา และนามาประยุกต์กบั การ
ติดตามระดับยาและการปรับยา
- หลักการใช้ยา ได้แก่ จุดประสงค์ ทางเลือก การประเมินผล
- ประเมินผลข้างเคียงจากการใช้ยา การแพ้ยา
- drug interaction
- ประเมินความแตกต่างของ metabolism ของยาในผูป้ ว่ ยแต่ละประเภท
- ปรับเปลีย่ นขนาดยาตามภาวะเสีย่ งต่างๆ เช่น โรคตับ โรคไต สูงอายุ ตัง้ ครรภ์ และให้นมบุตร
โรคหรือภาวะทางอายุรศาสตร์ที่สาคัญ
โรคทีส่ าคัญทางอายุรศาสตร์ ทีอ่ ายุรแพทย์ตอ้ งวินจิ ฉัยและรักษาได้ไม่วา่ โรคจะอยูใ่ นระดับใดก็ตาม โดยแบ่งตามวิธจี ดั การ
เรียนรูด้ งั นี้
ระดับ 1 โรคหรือภาวะทีพ่ บบ่อย และมีความสาคัญซึง่ แพทย์ประจาบ้านสามารถเรียนรูไ้ ด้จากผูป้ ว่ ยโดยตรง
ระดับ 2 โรคหรือภาวะทีพ่ บน้อยกว่าระดับ 1 และมีความสาคัญซึง่ แพทย์ประจาบ้านสามารถ เรียนรูจ้ ากผูป้ ว่ ยแต่ไม่ได้
ดูแลผูป้ ว่ ยโดยตรง เช่น การร่วมดูแลในหอผูป้ ว่ ย( ward round)ด้วยกัน เป็ นต้น
ระดับ 3 โรคทีพ่ บน้อยแต่มคี วามสาคัญ ซึง่ แพทย์ประจาบ้านสามารถเรียนรูโ้ ดยการศึกษาด้วยตนเอง หรือฟงั
บรรยาย และสถาบันฝึกอบรมควรจัดให้มกี ารเรียนรูโ้ รคในกลุ่มนี้อย่างพอเพียง
โรคหรือภาวะ

ระด ับ 1

ระด ับ 2

1. Intestinal
infectious
disease

- Acute diarrhea (A
09.-)

2. Tuberculosis

- Respiratory
- Tuberculosis of
tuberculosis (A15.- - nervous system
A16.-)
(A17.-)
- Tuberculosis of other
organs (A18.-A19.-)

3. Certain
zoonotic
bacterial
diseases

ระด ับ 3

- Other salmonella
- Cholera (A00.-)
infections (A02.-) - Typhoid and
- Other bacterial
paratyphoid fever
intestinal infections (A01.-)
(A04.-)
- Shigellosis (A03.-)
- Other bacterial food - Amoebiasis (A06.-)
borne intoxication - Other protozoal
(A05.-)
intestinal disease
(A07.-)
- Other specified
intestinal infection
(A08.-)

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

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 53
โรคหรือภาวะ

ระด ับ 1

4. Other
bacterial
disease

5. Sepsis

ระด ับ 2

ระด ับ 3

- Other mycobacteria - Leprosy (A30.-)
(A31.-)
- Listeriosis (A32.-)
- Other tetanus (A35.)
- Diphtheria (A36.-)
- Meningococcal
infections (A39.-)
- Sepsis due to gram- - Sepsis due to
negative organism
Staphylococcus(A41
(A41.3, A41.5)
.0-.2)
- Septicemia (A41.9) - 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
- Herpes simplex
infections
infection
characterized (B00.-ยกเว ้น B00.4)
by skin and
- Herpes zoster (B02.-)
mucous
- Viral wart (B07.-)

- Herpes viral
encephalitis (B00.4)
- Chickenpox (B01.-)
- Measles (B05.-)
- Rubella (B06.-)
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โรคหรือภาวะ

ระด ับ 1

membrane
lesion

- 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.-)

14.
Other viral
disease

Mycoses

16.
Protozoal
disease

ระด ับ 3
- 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

15.

ระด ับ 2

- HIV disease
resulting in
malignant neoplasm
(B21.-)
- HIV disease
resulting in other
specified disease or
conditions (B22.-,
B23.- ยกเว ้น B23.0)
- Acute HIV infection
syndrome (B23.0)
- Viral infections,
- Cytomegaloviral
unspecified (B34.9) disease (B25.-)
- Mumps (B26.-)
- Infectious
mononucleosis
(B27.-)

- Dermatophytosis
(B35.-, B36.-)
- Candidiasis (B37.-)

- Aspergillosis (B44.-) - Coccidiodomycosis
- Cryptococcosis
(B38.-)
(B45.-)
- Histoplasmosis
(B39.-)
- Blastomycosis (B40.)
- Chromoblastomycosi
s and Phaeomycotic
abscess (B43.-)
- Mucormycosis
(B46.-)
- Other mycosis (B47., B48.-)
- Malaria (B50.- ถึง
B54.-)
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โรคหรือภาวะ

ระด ับ 1

ระด ับ 2

ระด ับ 3
- Toxoplasmosis
(B58.-)
- Pneumocystosis
(B59.-)

17.
Helminthia
sis

18.
Pediculosi
s acariasis and
other
infestations
19.
Malignant - Malignant neoplasm
neoplasm
of
(primary)
Nasopharynx (C11.)
- Malignant neoplasm
of Stomach (C16.-)
- Malignant neoplasm
of colon and rectum
(C18.- ถึง C20.-)
- Liver cell carcinoma
(C22.0)
- Cholangiocarcinoma
(C22.1, C24.-)
- Malignant neoplasm
of pancreas (C25.-)
- Malignant neoplasm
of bronchus and lung
(C34.-)
- Malignant neoplasm
of breast (C50.-)

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

- Malignant neoplasm - Kaposi’s sarcoma
of tongue (C01.-,
(C46.-)
C02.-)
- Malignant neoplasm
- Malignant neoplasm of testis (C62.-)
of esophagus
(C15.-)
- Malignant neoplasm
of skin
(C43.- - C44.-)

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 56
โรคหรือภาวะ

ระด ับ 1

ระด ับ 2

ระด ับ 3

- Malignant neoplasm
of cervix, uterus and
ovary (C53.- ถึง
C56.-)
- Malignant neoplasm
of kidney & bladder
(C64.-ถึง C67.-)
- Malignant neoplasm
of thyroid gland
(C73.-)
20.
Malignant
neoplasm of
ill-defined,
secondary and
unspecified
sites

- Secondary malignant - Secondary
neoplasm of lymph
malignant
nodes (C77.-)
neoplasm of pleura
- Secondary malignant (C78.2)
neoplasm of lung
- Secondary
(78.0)
malignant
- Secondary malignant neoplasm of
neoplasm of
adrenal gland
peritoneum and
(C79.7)
retroperitoneum
- Malignant neoplasm
(C78.6)
without
- Secondary malignant specification of site
neoplasm of liver and (C80.-)
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 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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โรคหรือภาวะ

ระด ับ 1

ระด ับ 2

ระด ับ 3

22.
Neoplasm - Myelodysplastic
of uncertain
syndrome (D46.-)
and
behaviouer
unknown of
lymphoid
hematopoietic
and related
tissue

- 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.

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

- G6PD deficiency
(D55.0)

Anemia

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

24.
Coagulatio - Disseminated
n defect
intravascular
coagulation (D65.-)

25.
Thrombop
hilia

- Hereditary factor
deficiency (D66.-,
D67.-, D68.0-2)
- Hemorrhagic
disorder due to
circulating
anticoagulants
(D68.3)
- Acquired
coagulation factor
deficiency (D68.4)
- Factor V Leiden
mutation, Antithrombin deficiency,
Protein C deficiency,
Protein S deficiency,
Anticardiolipin,
Antiphospholipid
syndrome, lupus
anticoagulant
(D68.5-6)
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โรคหรือภาวะ
26.
Platlet
abnormality

ระด ับ 1

ระด ับ 2

- Idiopathic
thrombocytopenia
(D69.3)
- Secondary
thrombocytopenia
(D69.5)

27.
Allergic
purpura

28.
White
blood cell
abnormality

ระด ับ 3

- Henoch-Schonlein
purpura (D69.0)
- Qualitative platelet
defects (D69.1)
- Agranulocytosis
(D70.-)

29.
Disease of
spleen

- Hyperleukocytosis
syndrome (D72.8)
- 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 - Hypothyroidism
idism
(E03.-)

- Myxedema coma
(E03.5)

35.
Nontoxic
goiter

- Euthyroid goiter (E04
ยกเว ้น E04.1)
- Nontoxic single
thyroid nodule
(E04.1)
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โรคหรือภาวะ

ระด ับ 1

ระด ับ 2

ระด ับ 3

36.
Thyrotoxic - Thyrotoxic with
- Thyrotoxicosis with - Thyrotoxicosis with
osis
diffuse goiter (E05.0) toxic multinodular
single thyroid
goiter (E05.2)
nodule (E05.1)
- Thyrotoxicosis
factitia (E05.4)
- Thyroid crisis
(E05.5)
37.
s

Thyroiditis

- Autoimmune
thyroiditis (E06.3)

38.
Other
disorders of
thyroid

39.
Diabetes
mellitus

- Acute thyroiditis
(E06.0)
- Subacute thyroiditis
(E06.1)
- Chronic thyroiditis
with transient
thyrotoxicosis
(E06.2)
- Transient painless
thyroiditis, sporadic
(E06.6)
- Dyshormongenetic
goiter (E07.1)
- Thyroid hormone
resistant syndrome
(E07.2)

- Diabetes mellitus
- Diabetes mellitus
type 2 with or
type 1 with or
without chronic
without chronic
complication (E11.2 - complication (E10.2
.9)
- 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 - Drug-induced
mia
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
48.
Adrenal
insufficiency

ระด ับ 3

- Hyperaldosteronism
(E26.-)
- 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 - Protein-energy
on
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 - Hypercholesterolemia - Low HDL
- Hyperchylomicrone
of lipoprotein (E78.0)
cholesterol (E78.6) mia (E78.3)
metabolism
- Hypertriglyceridemia
(E78.1)
- Mixed hyperlipidemia
(E78.2)
60.
Disorders - Hyperuricemia
of purine and (E79.0)
pyrimidine
metabolism
61.
Disorders
of porphyrin
and bilirubin
metabolism

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

62.
Disorders - Hypomagnesemia
of mineral
(E83.4)
metabolism
- Hypercalcemia
(E83.5)
63.
s

Amyloidosi

64.
Volume
depletion

- Hemochromatosis
(E83.1)

- Wilson’s disease
(E83.0)

- Amyloidosis (E85.-)
- Volume depletion
(E86.-)
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65.
Fluid,
- Hyponatremia
- Hypernatremia
Electrolyte,
(E87.1)
(E87.0)
and acid-base - Acidosis (E87.2)
balance
- Hyperkalemia
(E87.5)
- Hypokalemia (E87.6)
66.
Other
metabolic
disorder

- Fluid overload
- Tumor lysis
(E87.7)
syndrome (E88.3)
- Metabolic syndrome
(E88.4)

67.
Postproce - Postprocedural
doral
hypothyroidism
endocrine
(E89.0)
disorders
68.
Organic
mental
disorders

- Senile dementia
(F03.-)

- Other
postprocedural
endocrine disorder
(E89.1-9)
- Dementia in
- Organic mental and
Alzheimer’s and
personality disorders
other diseases
(F06.-ถึง F07.-)
(F00.-* และ F02.-*)
- Vascular dementia
(F01.-)
- Delirium (F05.-)

69.
Mental
- Mental and
and
behavioral disorder
behavioral
due to use of alcohol
disorders due (F10.-)
to
psychoactive
substances
use

- 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 - Bipolar affective
(F32.-)
disorders (F31.-)
- Persistent mood
(affective) disorders
(F34.-)
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72.
Neurotic, - Anxiety disorders
stress-related (F40.-) (F41.-)
and
somatoform
disorders

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

73.
Behavioral
syndromes
associated
with
physiological
disturbances
and physical
factors

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

74.
Inflammat
ory disorders
of the central
nervous
system

75.
Systemic
atrophies
primarily
affecting the
central
nervous
system
76.
Extrapyra - Parkinsons’ disease
midal and
(G20.-)
movement
- Dystonia (G24.-)
disorders

- Meningitis in other - Bacterial meningitis
bacterial and other (G00.-)
infectious and
- Intracranial and
parasitic diseases
intraspinal phlebitis
(G01.-*, G02.-*)
and
- Meningitis due to
thrombophlebitis
other and
(G08)
unspecified cause
(G03.-)
- Encephalitis,
myelitis and
encephalomyelitis
(G04.-, G05.-*)
- Intracranial and
intraspinal abscess
and granuloma
(G06.-, G07.-*)
- Huntingtons’ disease
(G10.-)
- Hereditary ataxia
(G11.-)
- Spinal muscular
atrophy and related
syndrome (G12.-,
G13.-*)
- Secondary
- Other degenerative
parkinsonism
diseases in basal
(G21.-, G22.-)
ganglia (G23.-)
- Other
extrapyramidal and
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movement
disorders (G25.-)
77.
Other
degenerative
diseases of
the nervous
system

- Alzheimer’s disease
(G30.-)

78.
Demyelina - Multiple sclerosis
ting diseases
(G35.-)
of the central
nervous
system
79.
Episodic
and
paroxysmal
disorders

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

- Other
- Other acute
demyelinating
disseminated
diseases of central demyelination
nervous system
(G36.-)
(G37.-)

- Epilepsy (G40.-)
- Status epilepticus
- Migraine (G43.-)
(G41.-)
- Other headache
syndromes (G44.-)
- Transient cerebral
ischemic attacks
(G45.-)
- Vascular syndrome of
brain in
cerebrovascular
disease (G46.-*)
- Sleep apnea (G47.3)

80.
Nerve,
- Facial nerve
nerve root and disorders (G51.-)
plexus
disorders

- 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 - Other
pathies
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

ระด ับ 1

ระด ับ 2

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

ระด ับ 3
- Primary disorders of
muscles (G71.-)
- Other myopathies
(G72.-)
- Disorders of
myoneural junction
and muscle in
diseases classified
elsewhere (G73.-*)

83.
Cerebral
- Hemiplegia (G81.-)
palsy and
other paralytic
syndromes

- Paraplegia and
- Cerebral palsy
tetraplegia (G82.-) (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 - Diabetic retinopathy
eye and
(H36.0)
adnexa

- 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

- 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 (H90.3H90.5)

- Benign paroxysmal
vertigo (H81.1)

87.
Acute
rheumatic
fever

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

88.
Chronic
- Mitral stenosis
rheumatic
(I05.0)
heart disease - 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 - Essential
- Hypertension
- Hypertensive heart
ve diseases
hypertension (I10.-) secondary to other and renal disease
- Hypertensive heart
renal disorders
(I13.-)
disease (I11.-)
(I15.1)
- Renovascular
- Hypertensive renal
hypertension (I15.0)
disease (I12.-)
- Secondary
hypertension (I15.9)
90.
Ischemic - Unstable angina
heart disease (I20.0)
- Acute myocardial
infarction (I21.-)
- Chronic ischemic
heart disease (I25.-)

91.
Pulmonary
heart disease
and diseases
of pulmonary
circulation

- Subsequent
(recurrent)
myocardial
infarction (F22.-)
- Certain current
complications
following acute
myocardial
infarctions (I23.-)
- Dresslers’ syndrome
(I24.1)

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

92.
Pericardial
diseases

- Pericardial effusion - Acute nonspecific
(noninflammatory) idiopathic
(I30.3)
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
- Mitral insufficiency
rheumatic
(I34.0)
valvular heart - Mitral valve
diseases
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 - Cardiomyopathy
s/cardiomyop (I42.-)
athy

- Acute myocarditis
(I40.-)

96.
Heart
- Atrioventricular block - Pre-excitation
block/cardiac (second and third
syndrome (I45.6)
arrest
degree) (I44.1-I44.2)
- Cardiac arrest (I46.-)

- Sinoatrial block
(I45.5)

97.
Paroxysma - Supraventricular
- Ventricular
l tachycardia
tachycardia (I47.1)
fibrillation and
- Ventricular
flutter (I49.0)
tachycardia (I47.2)
- Atrial fibrillation (I48)
- Ventricular
premature
depolarization
(I49.3)
- Sick sinus syndrome
(I49.5)
98.
Other
- Congestive heart
heart diseases failure (I50.-)

99.
Cerebrova - Intracerebral
scular disease hemorrhage (I61.-)
- Cerebral infarction
(I63.-)
- Sequelae of
cerebrovascular
disease(I69.-)

- Rupture of chordae
tendineae (I51.1)
- Rupture of papillary
muscle (I51.2)
- Intracardiac
thrombus (I51.3)
- Subdural
hemorrhage
(acute)
(nontraumatic)
(I62.0)
- Occlusion and
stenosis of
precerebral and
cerebral arteries,
not resulting in
cerebral infarction
(I65.- ถึง I66.-)

- Subarachnoid
hemorrhage (I60.-)
- Dissection of
cerebral arteries
(I67.0)
- Cerebral aneurysm,
nonruptured (I67.1)
- Progressive vascular
leukoencephalopathy
(I67.3)
- Hypertensive
encephalopathy
(I67.4)
- Nonpyogenic
thrombosis of
intracranial
cavernous sinus
(I67.6)

100. Disease of - Aortic aneurysm and - Atherosclerosis of - Atherosclerosis of
arteries,
dissection (I71.-)
renal artery (I70.1) carotid arteries
arterioles
- Atherosclerosis of
(I70.3)
and
arteries of
- Raynaud’s syndrome
capillaries
extremities (I70.2) (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.-)

102. Diseases
of veins

- Portal vein
thrombosis (I81.-)

- Budd-Chiari
syndrome (I82.0)

- 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 sinusitis
- Acute pharyngitis
(J01.-)
(J02.-)
- Acute tonsillitis
- Acute upper
(J03.-)
respiratory
infections,
unspecified (J06.9)

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

- Acute laryngitis and
tracheitis (J04.-)

- 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 - Chronic obstructive - Chronic bronchitis
pulmonary disease
pulmonary disease (J41.-)
with acute
with acute lower
- Emphysema (J43.-)
exacerbation (J44.1) respiratory infection
- Chronic obstructive
(J44.0)
pulmonary disease, - Acute severe
unspecified (J44.9)
asthma (J46.-)
- Asthma (J45.-)
- Bronchiectasis (J47.-)

111. Lung
- Aspiration
diseases due pneumonia (J69.0)
to external
agents

- Pneumoconiosis
(J60.- -J65.-)
- Airway disease due
to specific organic
dust (J66.-)
- Hypersensitivity
pneumonitis due to
organic dust (J67.-)

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 71
โรคหรือภาวะ

ระด ับ 1

ระด ับ 2

ระด ับ 3
- 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 druginduced interstitial
lung disorder
(J70.3)

112. Other
respiratory
diseases
principally
affecting the
interstitium

- Adult respiratory
- Non cardiogenic
distress syndrome
pulmonary edema
(J80.-)
(J81.-)
- Interstitial
- Pulmonary
pneumonia (J84.9) 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 (J851, J85.2)

- Pleural effusion in
conditions classified
elsewhere (J91.-*)
- Other spontaneous
pneumothorax
(J93.- ยกเว ้น J93.0)

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

114. Other
diseases of
pleura

- Pleural effusion
(J90.-)
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115. Other
diseases of
the
respiration
system

- Acute respiratory
failure (J96.0)

116. Disorder
of tooth

- Dental caries (K02.-)

ระด ับ 2
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- 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)

117. Diseases - Gastro-oesophageal - Acute hemorrhagic
of
reflux diseases
gastritis (K29.0)
esophagus,
(K21.-)
stomach and - Gastric ulcer (K25.-)
duodenum
- Duodenal ulcer
(K26.-)
- Other acute gastritis
(K29.1)
- Dyspepsia (K30.-)

- Oesophagitis (K20.-)
- Achalasia (K22.0)
- Ulcer of esophagus
(K22.1)
- Oesophageal
obstruction (K22.2)
- Gastro-oesophageal
lacerationhaemorrhage
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.

- Incisional hernia
(K43.-)

Hernia

- Inguinal hernia
(K40.-)
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ระด ับ 1

ระด ับ 2

ระด ับ 3
- Diaphragmatic
hernia (K44.-)

119. Noninfecti
ve enteritis
and colitis

120. Other
disorders of
intestine

- Ulcerative colitis
- Crohn’s disease
(K51.-)
(K50.-)
- Noninfective
- Gastroenteritis due
gastroenteritis and to radiation (K52.0)
colitis (K52.9)
- Toxic gastroenteritis
and colitis (K52.1)
- Allergic and dietetic
gastroenteritis and
colitis (K52.2)
- 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 - Acute peritonitis
peritoneum
(K65.00)

122. Disease of - Alcoholic hepatitis
liver
(K70.1)
- Alcoholic cirrhosis of
liver (K70.3)
- Chronic hepatitis,
unspecified (K73.)
- Other and
unspecified cirrhosis
of liver (K74.6)
- Fatty liver (K76.0)

- Secondary bacterial
peritonitis (K65.01)
- Hemoperitoneum
(K66.1)
- 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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ระด ับ 1

ระด ับ 2

ระด ับ 3
(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
- Gastrointestinal
diseases of
bleeding (K92.-)
the digestive
system

- Blind loop syndrome
(K90.2)
- Pancreatic
steatorrhea (K90.3)
- Malabsorption due
to intolerance
(K90.4)
- Intestinal
malabsorption,
unspecified (K90.9)
- Post surgical
disorders of
digestive system
K91.-)

125. Infectious - Cutaneous abscess,
of the skin
furuncle and
and
carbuncle (L02.-)
subcutaneou - Cellulitis (L03.-)
s tissue

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

126. Bullous
disorders

- Pemphigus (L10.-) - Dermatitis
- Pemphigoid (L12.-) herpetiformis
(L13.0)

127. Dermatitis - Contact dermatitis
and eczema
(L23.-)
- Eczema (L30.9)
- Generalized skin
eruption due to
drugs and
medicaments (L27.0)

- Seborrhoeic
- Atopic dermatitis
dermatitis (L21.-)
(L20.-)
- Exfoliative dermatitis - Localized skin
(L26.-)
eruption due to
- Lichen simplex
drugs and
chronicus (L28.0)
medicaments
- Prurigo nodularis
(L27.1)
(L28.-)
- Pruritus (L29.-)
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ระด ับ 1

ระด ับ 2

ระด ับ 3
- 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 - Psoriasis vulgaris
amous
(L40.-)
disorders

129. Urticaria
and
erythema

- Urticaria (L50.0)

130. Radiationrelated
disorders of
the skin and
subcutaneou
s tissue
131. Disorder
of skin
appendage

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

- Acne (L70.-)

- Alopecia areata
- Nail disorders (L60.(L63.-)
)
- Non scaring hair loss - Androgenic alopecia
(L65.-)
(L64.)
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ระด ับ 1

ระด ับ 2

ระด ับ 3

- Scarring hair loss
(L66.-)

- Hirsutism (L68.0)
- Acquired
hypertrichosis
lanuginosa (L68.1)
- Hypertrichosis
(L68.9)
- Rosacea (L71.-)

132. Other
- Decubitus ulcer
disorders of
(L89.-)
the skin and
subcutaneou
s tissue

- 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 - Pseudogout
(M05.- ถึง M06.)
(M11.8)
- Gout (M10.-)
- Monoarthritis
- Polyarthritis (M13.0) (M13.1)

135.

- Osteoarthritis (M15.ถึง M19.)

Arthrosis

136. Other joint
disorders
137. Systemic
connective
tissue
disorders

- Palindromic
rheumatism (M12.3)

- Hemarthrosis
(M25.0)
- 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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ระด ับ 1

ระด ับ 2

ระด ับ 3
- 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 - Myositis, unspecified - Rhabdomyolysis
of muscle
(M60.9)
(M62.8)

- Infective myositis
(M60.0)
- Necrotizing fasciitis
(M72.6)

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

- Fibromyalgia
(M79.7)
- Myofascial pain
syndrome (M79.8)

142. Disorders - Osteoporosis without - Osteomyelitis
of bone
fracture (M81.-)
(M86.-)
density and
- Osteonecrosis
structure
(M87.-)

- Osteoporosis with
pathological fracture
(M80.-)
- Adult osteomalacia
(M83.)
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ระด ับ 1

ระด ับ 2

ระด ับ 3
- Pathological fracture
(M84.4)
- Costochondritis
(M94.0)

143. Glomerula - Acute nephritic
- Rapidly progressive
r diseases
syndrome (N00.-)
nephritic syndrome
- Nephrotic syndrome (N01.-)
(N04.-)
- Chronic nephritic
- Glomerular disorders syndrome (N03.-)
in diabetes mellitus
(N08.3*)
- Glomerular disorders
in systemic
connective tissue
disorders (N08.5*)

- 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

- Nonobstructive
reflux-associated
chronic
pyelonephritis
(N11.0)
- Chronic obstructive
pyelonephritis
(N11.1)
- Chronic tubulointerstitial nephritis,
unspecified (N11.9)
- Pyonephrosis
(N13.6)
- Renal and
perinephric abscess
(N15.1)
- Renal tubulointerstitial disorders
in infectious and
parasitic disease
(N16.0*)
- Renal tubulointerstitial diseases

- Acute pyelonephritis - Obstructive and
(N10.-)
reflux uropathy
(N13.- ยกเว ้น
N13.6)
- Drug induced
tubulo-interstital
conditions (N14.-)
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ระด ับ 1

ระด ับ 2

ระด ับ 3
in neoplastic
diseases (N16.2*)
- Renal tubulointerstitial diseases
in metabolic disease
(N16.3*)
- Renal tubulointerstitial 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.-)
ยกเว ้น N18.5
- Chronic kidney
disease stage 5
(N18.5)

146. Urolithiasi - Calculus of kidney
s
and ureter (N20.-)
147. Other
disorders of
kidney and
ureter

- Calculus of lower
urinary tract (N21.-)
- Renal tubular
- Renal
acidosis (N25.8)
osteodystrophy
- Secondary
(N25.0)
hyperparathyroidis - Nephrogenic
m of renal origin
diabetes insipidus
(N25.8)
(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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ระด ับ 1

ระด ับ 2

ระด ับ 3
- 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.-)

154. Other
- Diabetes mellitus
- Infection of kidney
maternal
arising in pregnancy in pregnancy
disorders
(O24.4)
(O23.0)
predominantl
- Infection of bladder
y related to
in pregnancy
pregnancy
(O23.1)
- Abnormal
hematological
finding on
antenatal screening
of mother (O28.0)

- Pre-existing
hypertensive
disorder with
superimpose
proteinuria (O11.-)
- Gestational
(pregnancy induced)
hypertension (O13.-O14.-)
- Eclampsia (O15.-)
- 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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ระด ับ 1

ระด ับ 2

155. Complicati
ons of labour
and delivery

ระด ับ 3
- Intrapartum
hemorrhage with
coagulating defect
(O67.0)
- Postpartum
coagulation defects
(O72.3)

156. Complicati
on
predominant
y related to
the
purperium

- Obstetric embolism - Urinary tract
(088.-)
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 bloodforming 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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ระด ับ 1

ระด ับ 2

ระด ับ 3
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 - Atrial septal defect
malformation (Q21.1)
s of the
circulatory
system

- Ventricular septal
defect (Q21.0)

159. Other
congenital
malformation
s of the
digestive
system
160. Congenital
malformation
s of the
urinary
system
161. Other
congenital
malformation
s

- Congenital
pulmonary stenosis
(Q22.1)
- Patent ductus
arteriosus (Q25.0)
- Coarctation of aorta
(Q25.1)
- Choledochal cyst
(Q44.4)
- Congenital cystic
disease of liver
(Q44.6)

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

- Neurofibromatosis
(Q55.0)
- Tuberous sclerosis
(Q85.1)
- Peutz-Jegher’s
syndrome (Q85.80)
- Marfan’s syndrome
(Q87.4)
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ระด ับ 1

ระด ับ 2

ระด ับ 3
- Thyroglossal duct
cyst (Q89.21)

162. Chromoso
mal
abnormalitie
s

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

163. Symptoms - Cough (R05.-)
and signs
involving
circulatory
and
respiratory
systems

- Bradycardia (R00.1) - Pulmonary
- Hemoptysis (R04.2) 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 - Unspecified
and signs
haematuria (R31.-)
involving the
urinary
system

- Retention of urine
(R33.-)
- Acute renal failure
(prerenal) (R39.2)

168. General
symptoms
and signs

- Other and
- Drug-induced fever
unspecified
(R50.2)
convulsion (R56.8) - Systemic
- Cardiogenic shock
inflammatory
(R57.0)
response syndrome
- Localized enlarged (R65.-)
lymph nodes
(R59.6)

- Fever, unspecified
(R50.9)
- Headache,
unspecified (R51.0)
- Syncope and collapse
(R55.-)
- Hypovolemic shock
(R57.1)
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ระด ับ 1

ระด ับ 2

- Septic shock (R57.2) - Generalized
- Generalized edema
enlarged lymph
(R60.1)
nodes (R59.1)
- Impaired fasting
- Localized edema
glucose (R73.1)
(R60.0)
- Abnormal weight
loss (R63.4)

ระด ับ 3
- Abnormal glucose
tolerance test
(R73.0)
- Hypoalbuminemia
(R77.0)

169. Abnormal - Abnormal findings on
findings on
diagnostic imaging of
diagnostic
lung (coin lesion,
imaging and lung mass) (R91.-)
in function
studies,
without
diagnosis

- Intracranial spaceoccupying lesion
(R90.0)
- Abnormal finding on
diagnostic imaging
of liver and biliary
tract (R39.2)

170. Effect of
foreign body
entering
through
natural
orifice

- Foreign body in
respiratory tract
(T17.-)
- Foreign body in
alimentary tract
(T18.-)
- Burn and corrosion
of gastrointestinal
tract (T28.0-T28.2,
T28.5-T28.7)

171. Poisoning
by drugs,
medicaments
and
biological
substances

- Poisoning by
anticoagulants
(T45.5)

- Poisoning by
systemic antibiotics,
antiinfective and
antiparasitic (T36.ถึง T37.-)
- Poisoning by
hormones (T38.-)
- Poisoning by
nonopioid
analgesics,
antipyretic and
antirheumatics
(T39.-)
- Poisoning by
narcotics and
psychodysleptics
(T40.-)
- Poisoning by
antiepileptic,
sedative-hypnotic
and
antiparkinsonism
drugs (T42.-)
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ระด ับ 1

ระด ับ 2

ระด ับ 3
- 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
angiotensinconverting 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 (T47.3T47.4)
- Poisoning by
diuretics (J50.0T50.2)
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ระด ับ 1

ระด ับ 2

ระด ับ 3
- Poisoning by drug
affecting uric acid
metabolism (T50.4)

172. Toxic
effects of
substances
chiefly
nonmedicinal
as to sources

- Toxic effect of
alcohol (T51.-)
- Toxic effect of
organic solvents
(T52.-)
- Toxic effect of
metals (T56.-)
- Toxic effect of
arsenic (T57.0)
- Toxic effect of
carbon monoxide
(T58.-)
- Toxic effect of
gases, fumes and
vapours (T59.-)
- Toxic effect of
Pesticide (T60.-)
- Toxic effect of
noxious substances
eaten as food (T61.ถึง T62.-)
- Toxic effect of
contact with
venomous animals
- Snake venoms
(haematotoxin
(T63.00)
- Snake venoms
(neurotoxin)
(T63.01)
- Venom of scorpion
(T63.2)
- Venom of marine
animals (Jelly
fish) (T63.6)
- Heatstroke and
sunstroke (T67.0)
- Asphyxiation (T71.-)
- Effect of lightning
(T75.0)
- Drowning and
nonfatal submersion
(T75.1)
- Effect of electric
current (T75.4)
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ระด ับ 1

ระด ับ 2

ระด ับ 3
- 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
174. Complicati
ons of
surgical and
medical care

- Post-traumatic
wound infection
(T79.3)
- Thrombophlebitis
- Accidental puncture - Infections following
following infusion,
and laceration
infusion, transfusion
transfusion and
during a procedure and therapeutic
therapeutic injection (T81.2)(Y60.-)
injection (T80.2)
(T80.1) (Y62.-)
- Infection following (Y62.1)
- Hemorrhage and
a procedure
- ABO incompatibility
hematoma
(T81.4)(Y62.-)
reaction (T80.3)
complicating a
- Infection and
- Rh incompatibility
procedure (T81.0)
inflammatory
(T80.4)
(Y60.-)
reaction due to
- Anaphylactic shock
other internal
due to serum
prosthetic device
(T80.5)
implants and grafts - Serum sickness
(eg intraperitoneal (J80.6)
dialysis
- Mechanical
catheter)(T85.7)(Y7 complication of
3.1)
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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ระด ับ 1

ระด ับ 2

ระด ับ 3
- 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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ระด ับ 1

ระด ับ 2

ระด ับ 3
medicament
properly
administered
(T88.6)

175. Provisiona
l assignment
of new
diseases of
uncertain
etiology

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

176. Bacterial - Agent resistant to
agents resist other penicillinto antibiotic
related antibiotics
(U80.8)
- Agent resistant to
multiple antibiotics
(U88.-)

- Penicillin resistant - Vancomycin
agent (U80.0)
resistant agent
- Methicillin resistant (U81.0)
agent (U80.1)
- Agent resistant to
other vancomycin
related antibiotic
(U81.8)

177. Other
external
causes of
accidental
injury

- Fall (W00.-W19.-) - Bitten or stuck by
- Inhalation of
dog (W54.-)
gastric contents
- Bitten or stuck by
(W78.-)
other mammals
- Contact with
(W55.-)
hypodermic needle - Accidental drowning
(W46.-)
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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ระด ับ 1

ระด ับ 2

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

ระด ับ 1

ระด ับ 2

ระด ับ 3

- Antineoplastic drugs - Systemic
- Antiallergic and
(Y43.1 ถึง Y43.3)
antibiotics, antiantiemetic drugs
- Anticoagulants
infective and
(Y43.0)
(Y44.2)
antiparasitics (Y40.- - Immunosuppressive
- Diuretics (Y54.0ถึง Y41.-)
drugs (Y43.4)
Y54.5)
- Hormones and
- Iron preparations
synthetics
(Y44.0)
substitutes (Y42.-) - Thrombolytic drug
- Analgesic,
(Y44.5)
antipyretics and
- Natural blood and
anti-inflammatory
blood products
drugs (Y45.-)
(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 (Y53.2Y53.4)
- Agents affecting uric
acid metabolism
(Y54.8)

181. Suppleme - Nosocomial
ntary factors conditions (Y95.-)
related to
causes of
morbidity
and mortality
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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ระด ับ 1

ระด ับ 2

ระด ับ 3
myocardial
infarction (Z03.4)
- Follow-up
examination after
surgery for other
conditions (Z09.0)
- Follow-upexamination after
radiotherapy for
other conditions
(Z09.1)

183. Persons
with
potential
health
hazards
related to
communicabl
e diseases

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

- 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)
- Radiotherapy session
(Z51.0)
- Chemotherapy
session for neoplasm
(Z51.1)
- Palliative care
(Z51.5)

185. Persons
encountering
health
services in
other
circumstance
s
186. Persons
with
potential
health
hazards

- Attention to
tracheostomy
(Z43.0)
- Attention to
gastrostomy (Z43.1)
- Blood (including
stem cell) donor
(Z52.0)
- Bone marrow donor
(Z52.3)
- Dietary counseling
and surveillance
(Z71.3)
- Tobacco abuse
counseling (Z71.6)
- HIV counseling
(Z71.7)

- Transplant organ and
tissue status (Z94.-)
- Presence of cardiac
and vascular
implants and graft
(Z95.-)
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ระด ับ 1

ระด ับ 2

ระด ับ 3

187. Perioperat - Perioperative
ive medicine management of
medical diseases e.g.
diabetes mellitus,
renal failure, heart
disease,
hematological
disease
- Prevention and
management of
postoperative
complication

ทักษะ หัตถการ และ/หรือแปลผลการตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การเพื่อวิ นิจฉัย และรักษาโรคอายุรศาสตร์
แพทย์ประจาบ้านต้องรูข้ อ้ บ่งชี้ ประโยชน์ และโทษของการทาหัตถการต่างๆ หัตถการแบ่งเป็ น 3 ประเภท
คือ
1. manual procedure
2. การสังตรวจทางห้
่
องปฏิบตั กิ าร
3. ประเมินและดูแลรักษาโรคต่างๆ
ในการทา manual procedure นัน้ ในบางหัตถการจาเป็ นต้องตามด้วยการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น 3 ระดับ ตามทีส่ ถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้ ดังนี้
1. หัตถกำร ประเภท manual procedure
กลุ่มที่ 1 ก. หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้านต้องสามารถทาได้ โดยไม่ตอ้ งมีผกู้ ากับดูแล และสามารถสอน
นิสติ นักศึกษาแพทย์ให้ทาหัตถการดังกล่าวได้
- Arterial blood gas sampling (38.98, 89.65)
- Basic cardiac life support (99.63)
- Chemical destruction of skin lesion (84.24)
- Endotracheal intubation (96.04)
- Incision and drainage of skin lesions (86.04)
- Lymph node aspiration (40.19)
- Nasogastric intubation (966, 9633, 9607, 9608)
- Peak flow measurement (89.38)
- Tzanck smear
- Insertion of indwelling urinary catheter (57.94)
กลุ่มที่ 1 ข. หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้านต้องทาได้ภายใต้การกากับดูแล จนกระทังมี
่ ความมันใจและ
่
สามารถสอนนิสติ นักศึกษาแพทย์หรือแพทย์ประจาบ้านให้ทาหัตถการนัน้ ได้ดว้ ย
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กลุ่มที่ 2

- 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)
หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้านควรมีประสบการณ์ได้ทาด้วยตนเอง หรืออย่างน้อยช่วยทา

กลุ่มที่ 3

- 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)
หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้านมีประสบการณ์ในการช่วยทา หรือเคยเห็น
-

Bronchoscopy including bronchoalveolar lavage and bronchial biopsy (3324)
Cardiac catheterization and coronary angiography (37.23, 88.56)
Colonoscopy/sigmoidoscopy (45.23, 45.25)
Exercise stress test (89.41)
Liver biopsy (50.11)
Renal biopsy (55.23)
Upper GI endoscopy (45.13, 45.16)
Pericardial tapping (37.0)
Sengstaken Blakemore tube insertion (96.06)
Injection of esophageal varices by endoscopic approach (4233)
Percutaneous (endoscopic) gastrotomy (43.11)
Endoscopic control of gastric or duodenal bleeding (44.43)
Transcatheter embolization of gastric or duodenal bleeding (44.44)
Percutaneous ablation of liver lesion or tissue (50.24)
Transarterial oily chemoembolization (9925, 8847)
Closed (percutaneous) (needle) biopsy of intra-abdominal mass (54.24)
Implantation of automatic cardioconverter defibrillator (AICD) (37.94)
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2. กำรตรวจทำงห้องปฏิ บตั ิ กำร
ระดับที่ 1 สามารถ ตรวจ และแปลผลได้ด้วยตนเอง
-

ระดับที่ 2

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
สามารถส่งตรวจ แปลผลได้ดว้ ยตนเอง
:: รังสีวินิจฉัย
Acute abdomen series
Bone and joint radiography
Chest X-ray
Plain KUB
Skull X-ray
Ultrasound of the abdomen
CT brain, abdomen, thorax
MRI brain
GI contrast radiography
Thyroid uptake and scan
:: โลหิ ตวิ ทยำ
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
:: ฮอร์โมน
Adrenal function test
Parathyroid hormone
Pituitary function test
Thyroid function test
Urinary metanephrine/nor metanephrine, VMA, catecholamine
Water deprivation test
Reproductive hormones
:: จุลชีววิ ทยำ
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
:: อิ มมูโนวิ ทยำ
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
:: พิ ษวิ ทยำ
Therapeutic drug monitoring
Toxic substance level
:: อืน่ ๆ
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
ระดับที่ 3

สามารถส่งตรวจ และนาผลไปประยุกต์ใช้ได้
:: รังสีวินิจฉัย
Bone densitometry
Bone scan
Carotid angiography
Carotid doppler ultrasound
IVP
MRA brain
MRI spinal cord
Myelography
Myocardial Thallium scan
Pulmonary angiography
Renal angiography and venography
Renal scan
Retrograde pyelogram
Single photon emission computed tomography( SPECT)
Transcranial carotid ultrasound
Ventilation/ Perfusion lung scan
PET / CT scan
Voiding cystourethrography
:: พยำธิ วิทยำ
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Pathology and cytology of tissue biopsy
:: ทำงเดิ นอำหำร
24-hour esophageal pH monitoring
Esophageal manometry
:: อิ มมูโนวิ ทยำ
Autoantibody identification
Delayed type hypersensitivity
:: ระบบกำรหำยใจ
Sleep study
:: ประสำทวิ ทยำ
EEG
EMG and NCV
Evoked potential
:: โลหิ ตวิ ทยำ
Flow cytometry
HLA typing
Platelet function test
Serum erythropoietin
Urine hemosiderin
Thrombophilia test
:: เวชพันธุศำสตร์
Chromosome study/ Karyotyping
DNA/ Gene mutation testing
:: อืน่ ๆ
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. กำรประเมิ นหรือดูแลรักษำ
กลุ่มที่ 1
การประเมิ นหรือดูแลรักษาผูป้ ่ วยที่แพทย์ประจาบ้านทาด้วยตนเอง
-

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3

Anthropometric measurement
Assessment of nutritional status
Communication skill เช่น patient / family counseling, breaking bad news
Cognitive assessment ทีเ่ ทียบเท่ากับ Mini mental state examination (MMSE)
Enteral nutrition
Genetic counseling
Parenteral nutrition
Pattern of inheritance of genetic disease
Risk estimation ว่าสมาชิกครอบครัว คนใดเสีย่ งต่อการเป็ นโรคหรือต่อการ
ถ่ายทอดโรคมากน้อยเพียงใด
- Risk management skill เช่น disclosure of medical error
- การดูแลรักษาผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั เคมีบาบัด
- Mechanical ventilator
การประเมิ นและดูแลรักษาที่มีแพทย์ประจาบ้านควรมีโอกาสได้ทาด้วยตนเองหรือ
ช่วยทา
- Hemodialysis
- Peritoneal dialysis
การประเมิ นและดูแลรักษาที่แพทย์ประจาบ้านควรมีประสบการณ์ช่วยทา หรือเคย
เห็น
- Bone marrow/Stem cell transplantation
- Renal transplantation
- Plasmapheresis

ความรูท้ างด้านบูรณาการ
1. Interpersonal and communication skills
1) การสร้างความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างแพทย์และผูป้ ว่ ย
2) การดูแลผูป้ ว่ ยและญาติในวาระใกล้เสียชีวติ
3) การบอกข่าวร้าย
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4) ปจั จัยทีส่ ง่ เสริมความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างแพทย์และผูป้ ว่ ย
5) สามารถบริหารจัดการ difficult patient ได้
6) เข้าใจพืน้ ฐานความเชื่อทางสุขภาพทีต่ ่างกัน
7) การสื่อสารกับผูป้ ว่ ย ญาติ และผูร้ ่วมงาน
8) การสร้างความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างแพทย์และผูร้ ่วมงาน
2. Professionalism
1) Patient-centered care
(1) การยึดถือประโยชน์ของผูป้ ว่ ยเป็ นหลัก
(2) การรักษาความน่าเชื่อ ถือแก่ผปู้ ่วย สังคม
- การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยให้ดที ส่ี ดุ
- การให้เกียรติและยอมรับเพื่อนร่วมวิชาชีพ เพื่อนร่วมงาน ผูป้ ว่ ย และญาติ
- ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ทไ่ี ม่คาดคิดไว้ก่อน
2) พฤติ นิสยั
(1) ความรับผิดชอบ และความตรงต่อเวลา
(2) การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
-การยึดถือประโยชน์ของผูป้ ว่ ยเป็ นหลัก
-การรักษาความน่าเชื่อถือแก่ผปู้ ่วย สังคม
-การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยให้ดที ส่ี ดุ
-การให้เกียรติและยอมรับเพื่อนร่วมวิชาชีพ เพื่อนร่วมงาน ผูป้ ว่ ย และญาติ
-ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ทไ่ี ม่คาดคิดไว้ก่อน
-ความรับผิดชอบ และความตรงต่อเวลา
-การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
3) Medical Ethics
(1) การหลีกเลีย่ งการรับผลประโยชน์สว่ นตัว รวมถึงการรับของจากบริษทั ผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์
(2) การนับถือให้เกียรติและสิทธิ รวมทัง้ ความเห็นของผูป้ ว่ ย ในกรณีผปู้ ว่ ยไม่เห็นด้วยกับการ
รักษาหรือปฏิเสธการรักษา กรณีญาติและผูป้ ว่ ยร้องขอตามสิทธิผปู้ ว่ ย
(3) การขอความยินยอมจากผูป้ ว่ ยในการดูแลรักษาและหัตถการ
(4) ในกรณีทผ่ี ปู้ ว่ ยตัดสินใจไม่ได้ตอ้ งสามารถเลือกผูต้ ดั สินใจแทนผูป้ ว่ ยได้
(5) การปฏิบตั ใิ นกรณีทผ่ี ปู้ ว่ ยร้องขอการรักษาทีไ่ ม่มปี ระโยชน์หรือมีอนั ตราย
(6) การรักษาความลับและการเปิ ดเผยข้อมูลผูป้ ว่ ย
(7) การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง
4) Continue professional development
(1) การกาหนดความต้องการในการเรียนรูข้ องตนเอง
(2) การค้นคว้าความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือได้ดว้ ยตนเอง
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(3) การประยุกต์ความรูท้ ค่ี น้ คว้ากับปญั หาของผูป้ ว่ ยได้อย่างเหมาะสม
(4) การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ
(5) การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างสม่าเสมอ
(6) การใช้ electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้
(7) การถ่ายทอดความรูแ้ ก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิสติ นักศึกษา ผูป้ ว่ ยและญาติ
3. System-based practice
1) ระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ
2) ระบบประกันสุขภาพ เช่น ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลของข้าราชการ ระบบประกันชีวติ เป็ นต้น
3) การประกันคุณภาพ
4) ความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย
5) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา
6) หลักการบริหารจัดการ และ cost consciousness medicine
7) ความรูก้ ฎหมายทางการแพทย์ สิทธิผปู้ ว่ ย
8) นโยบายการใช้ยาระดับชาติ เช่น บัญชียาหลักแห่งชาติ เป็ นต้น
9) บทบาทของการรักษาทางเลือก
10) การดูแลสุขภาพของตนเอง
4. Practice-based learning and improvement
1) ทักษะและจริยธรรมในการวิจยั
2) การดูแลรักษาผูป้ ว่ ยแบบทีมสหวิชาชีพ
3) การส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร และใช้ยาอย่างสมเหตุผล
4) การบันทึกเวชระเบียนครบถ้วนถูกต้อง
5) การลงรหัสโรค และรหัสหัตถการ
6) การลงสาเหตุการตาย
7) การจัดกลุ่มโรคและค่าน้าหนักสัมพัทธ์ กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม Disease -related group (DRG)
8) การสร้าง Clinical Practice Guideline (CPG)
9) การป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
10) การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค
11) การดูแลผูป้ ว่ ยทีบ่ า้ น
12) เข้าใจการใช้และแปลผลเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ เช่น flow chart, control chart เป็ นต้น
13) การประเมินความพอใจของผูป้ ว่ ย
14) การมีสว่ นร่วมในองค์กร เช่น ภาควิชา/แผนก/กลุ่มงาน โรงพยาบาล/สถาบัน ราชวิทยาลัย เป็ นต้น
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ภาคผนวก 3
การรับรอง วุฒิบตั ร หรือ หนังสืออนุมตั ิ สาขาอายุรศาสตร์
ให้มีคณ
ุ วุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก”

การรับรองคุณวุฒหิ รือวุฒกิ ารศึกษา วุฒบิ ตั ร (วว.) หรือหนังสืออนุมตั ิ (อว.) สาขาอายุรศาสตร์ ให้ “เทียบเท่า
ปริญญาเอก” นัน้ ถือเป็ นสิทธิสว่ นบุคคลและของแต่ละสถาบันทีใ่ ห้การฝึกอบรม โดยให้เป็ นไปตามความสมัครใจของแต่
ละสถาบันทีใ่ ห้การฝึกอบรมฯ และความสมัครใจของแพทย์ประจาบ้าน หากแพทย์ประจาบ้านมีความประสงค์ดงั กล่าว
จะต้องแจ้งให้สถาบันฝึกอบรมทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนว่า จะรับการฝึกอบรมทีม่ โี อกาสได้รบั ทัง้ วว. หรือ อว. และ
การรับรองคุณวุฒดิ งั กล่าวให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก”
ในกรณีทส่ี ถาบันฝึกอบรมฯ ไม่สามารถจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน เพื่อให้มกี ารรับรองคุณวุฒิ วว. หรือ
อว. “เทียบเท่าปริญญาเอก” ได้ สถาบันนัน้ มีสทิ ธิที์ จ่ ะไม่จดั การฝึกอบรมแบบทีม่ กี ารรับรองคุณวุฒิ ให้ “เทียบเท่าปริญญา
เอก” ได้ สถาบันนัน้ สามารถแจ้งให้แพทย์ประจาบ้านทราบตัง้ แต่วนั เริม่ เปิ ดรับสมัครการคัดเลือกเข้าเป็ นแพทย์ประจา
บ้านไปจนถึงวันทีเ่ ริม่ เปิ ดการฝึกอบรม ในกรณีทส่ี ถาบันฝึกอบรมใดต้องการให้มกี ารรับรอง วว. หรือ อว. ให้มคี ุณวุฒ ิ
ดังกล่าว แต่มที รัพยากรจากัด สถาบันนัน้ สามารถติดต่อขอความร่วมมือจากอาจารย์และทรัพยากรจากสถาบันอื่นมาช่วย
ได้
การทีแ่ พทย์ประจาบ้านสอบผ่านและมีสทิ ธิได้
์ รบั วุฒบิ ตั ร หรือ หนังสืออนุมตั ิ สาขาอายุรศาสตร์แล้ว หากมี
ความประสงค์จะให้ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ดาเนินการออกเอกสารเพื่อรับรองว่า วุฒบิ ตั ร หรือ หนังสืออนุมตั ิ สาขา
อายุรศาสตร์ มีคุณวุฒ ิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นัน้ จะต้องทาให้ผลงานวิจยั หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิจยั ทีส่ ง่ มาให้ราช
วิทยาลัยฯ ประกอบการเข้าสอบ วว. หรือ อว. ในครัง้ นัน้ มีลกั ษณะดังนี้
1. ผลงานวิจยั หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิจยั ต้องได้รบั การตีพมิ พ์หรืออย่างน้อยได้รบั การยอมรับให้ตพี มิ พ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติทม่ี คี ุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2. กรณีงานวิจยั วารสาร ในสาขาอายุรศาสตร์ ควรเป็ นงานวิจยั แบบ systematic review และ metaanalysis โดยให้เพิม่ วงเล็บด้วยภาษาอังกฤษว่าเป็ น systematic review และ meta-analysis เพื่อให้เกิด
ความชัดเจน
3. ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดย่อ
อนึ่ง การตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติทม่ี คี ุณภาพทีอ่ ยู่นอกเหนือประกาศของ TCI ให้เป็ น
บทความทีต่ พี มิ พ์ในวารสารทีถ่ ูกคัดเลือกให้อยู่ใน PubMed, Scopus, Web of Science หรือ Google Scholar หรือใน
วารสารนานาชาติทใ่ี ช้ภาษาอังกฤษในบทความหรือในบทคัดย่อและมีการตีพมิ พ์วารสารฉบับนี้มานานเกิน 10 ปี (วารสาร
เริม่ ออกอย่างช้าในปี พ.ศ.2549 หรือ ค.ศ.2006)
ในกรณีท่ี วว. หรือ อว. ได้รบั การรับรองว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก” ไม่ให้ใช้คาว่า Ph.D. หรือ ปร.ด. ท้ายชื่อ
ในคุณวุฒ ิ หรือวุฒกิ ารศึกษา รวมทัง้ การใช้คาว่า ดร. นาหน้าชื่อ แต่สถาบันการศึกษาสามารถให้ผทู้ ไ่ี ด้วว. หรือ อว. ที่
“เทียบเท่าปริญญาเอก” นี้ เป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษา อาจารย์รบั ผิดชอบหลักสูตรการศึกษา อาจารย์คุม
วิทยานิพนธ์ หรือเป็ นวุฒกิ ารศึกษาประจาสถานศึกษาได้
ดังนัน้ วุฒบิ ตั รฯ หรือ หนังสืออนุมตั ฯิ ทีไ่ ด้รบั การรับรองวุฒกิ ารศึกษานี้ จะมีคาว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก”
ต่อท้ายได้เท่านัน้
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ภาคผนวก 4
จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม

จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมปี ละชัน้ ละ

2

3

4

5

6

แพทย์ผใู้ ห้การฝึกอบรม

10

10

10

10

12

จานวนผูป้ ว่ ยนอกอายุรกรรม (ครัง้ การตรวจ/สัปดาห์)

500

500

500

500

600

จานวนผูป้ ว่ ยในอายุรกรรม (ครัง้ การรับไว้ในรพ./เดือน)

150

150

150

150

180

จานวนผูป้ ว่ ยในปรึกษานอกแผนกอายุรศาสตร์

50

50

50

50

60

50

50

50

50

60

(ครัง้ ของการปรึกษา/เดือน)
หัตถการประเภท manual procedure กลุ่มที่ 1ข. (ครัง้ /เดือน)
จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมปี ละชัน้ ละ

7

8

9

10

11

12

แพทย์ผใู้ ห้การฝึกอบรม

14

16

18

20

22

24

จานวนผูป้ ว่ ยนอกอายุรกรรม (ครัง้ การตรวจ/สัปดาห์)

700

800

900 1000 1100 1200

จานวนผูป้ ว่ ยในอายุรกรรม (ครัง้ การรับไว้ในรพ./เดือน)

210

240

270

300

330

360

จานวนผูป้ ว่ ยในปรึกษานอกแผนกอายุรศาสตร์

70

80

90

100

110

120

หัตถการประเภท manual procedure กลุ่มที่ 1ข. (ครัง้ /เดือน) 70

80

90

100

110

120

จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมปี ละชัน้ ละ

13

14

15

16

17

18

แพทย์ผใู้ ห้การฝึกอบรม

26

28

30

32

34

36

(ครัง้ ของการปรึกษา/เดือน)

จานวนผูป้ ว่ ยนอกอายุรกรรม (ครัง้ การตรวจ/สัปดาห์)

1300 1400 1500 1600 1700 1800

จานวนผูป้ ว่ ยในอายุรกรรม (ครัง้ การรับไว้ในรพ./เดือน)

390

420

450

480

510

540

จานวนผูป้ ว่ ยในปรึกษานอกแผนกอายุรศาสตร์

130

140

150

160

170

180

หัตถการประเภท manual procedure กลุ่มที่ 1ข. (ครัง้ /เดือน) 130

140

150

160

170

180

(ครัง้ ของการปรึกษา/เดือน)
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จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมปี ละชัน้ ละ

19

20

21

22

23

24

แพทย์ผใู้ ห้การฝึกอบรม

38

40

42

44

46

48

จานวนผูป้ ว่ ยนอกอายุรกรรม (ครัง้ การตรวจ/สัปดาห์)

1900 2000 2100 2200 2300 2400

จานวนผูป้ ว่ ยในอายุรกรรม (ครัง้ การรับไว้ในรพ./เดือน)

570

600

630

660

690

720

จานวนผูป้ ว่ ยในปรึกษานอกแผนกอายุรศาสตร์

190

200

210

220

230

240

หัตถการประเภท manual procedure กลุ่มที่ 1ข. (ครัง้ /เดือน) 190

200

210

220

230

240

จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมปี ละชัน้ ละ

25

26

27

28

29

30

แพทย์ผใู้ ห้การฝึกอบรม

50

52

54

56

58

60

(ครัง้ ของการปรึกษา/เดือน)

จานวนผูป้ ว่ ยนอกอายุรกรรม (ครัง้ การตรวจ/สัปดาห์)

2500 2600 2700 2800 2900 3000

จานวนผูป้ ว่ ยในอายุรกรรม (ครัง้ การรับไว้ในรพ./เดือน)

750

780

810

840

870

900

จานวนผูป้ ว่ ยในปรึกษานอกแผนกอายุรศาสตร์

250

260

270

280

290

300

หัตถการประเภท manual procedure กลุ่มที่ 1ข. (ครัง้ /เดือน) 250

260

270

280

290

300

จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมปี ละชัน้ ละ

31

32

33

34

35

36

แพทย์ผใู้ ห้การฝึกอบรม

62

64

66

68

70

72

(ครัง้ ของการปรึกษา/เดือน)

จานวนผูป้ ว่ ยนอกอายุรกรรม (ครัง้ การตรวจ/สัปดาห์)

3100 3200 3300 3400 3500 3600

จานวนผูป้ ว่ ยในอายุรกรรม (ครัง้ การรับไว้ในรพ./เดือน)

930

960

990 1020 1050 1080

จานวนผูป้ ว่ ยในปรึกษานอกแผนกอายุรศาสตร์

310

320

330

340

350

360

- หัตถการประเภท manual procedure กลุ่มที่ 1ข. (ครัง้ /เดือน) 310

320

330

340

350

360

(ครัง้ ของการปรึกษา/เดือน)

หมำยเหตุ

จำนวนผูป้ ว่ ยนอกอำยุรศำสตร์ นับทัง้ คลินิกอำยุรกรรมและคลินิกเฉพำะโรค
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เกณฑ์มาตรฐานสถาบันฝึ กอบรม สาขาอายุรศาสตร์
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็ นสถาบันฝึกอบรมหลักสูตรการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านเพื่อวุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ ทีม่ ี
คุณสมบัตติ ามเกณฑ์ทวไปและเกณฑ์
ั่
เฉพาะ ทีก่ าหนดโดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1. เกณฑ์ทวไป
ั่
(1) คุณสมบัติทวไป
ั่
(ก) ได้รบั การรับรองคุณภาพ หรือกาลังดาเนินการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ
(ข) มีบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะสังคมนักวิชาการ เพื่อเสริมสร้างคุณสมบัตใิ นการใฝร่ ใู้ ห้แก่ผเู้ ข้ารับ
การฝึกอบรม
(ค) มีระบบการบริหารจัดการทีด่ ี มีสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ และจานวนผูป้ ว่ ยทัง้ ประเภทผูป้ ว่ ยในและ
ผูป้ ว่ ยนอกพอเหมาะแก่การฝึกอบรม
และผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมได้มสี ว่ นดาเนินการดูแลรักษาและ
ให้บริการกับผูป้ ว่ ยโดยตรง
(ง) มีภาควิชาอายุรศาสตร์ ภายใต้คณะแพทยศาสตร์ ป็ นผูร้ บั ผิดชอบดาเนินการ และผูบ้ ริหารของคณะ
แพทยศาสตร์ ไม่มผี ลประโยชน์สว่ นตัวทีอ่ าจขัดขวางการบริหารงานและการพัฒนางานการฝึกอบรม
แพทย์ประจาบ้าน
(จ) มีปณิธานและพันธกิจทีม่ งุ่ ผลิตแพทย์ประจาบ้านทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและคุณสมบัตสิ อดคล้องกับ
หลักสูตร และมีความสามารถในการเป็ นนักวิชาการและทีจ่ ะศึกษาต่อเนื่องได้ และมีวตั ถุประสงค์ของ
หลักสูตรทีส่ อดคล้องกับพันธกิจ
(ฉ) มีระบบบริหารงานทีช่ ดั เจนเพื่อสนับสนุนการจัดการฝึกอบรมให้บรรลุตามปณิธาน ได้แก่ การ
บริหารงานทัวไป
่ การบริหารการศึกษาทีท่ นั ยุคตามสมัย เป็ นต้น ระบบบริหารงานดังกล่ามีการกาหนด
ไว้เป็ นระเบียบของคณะแพทยศาสตร์ และมีการประกาศให้ผเู้ กีย่ วข้องทราบทัวกั
่ น
(ช) มีแพทย์ผทู้ รงคุณวุฒจิ านวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาทีฝ่ ึกอบรมและในสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการ
ฝึกอบรม ได้แก่ ศัลยศาสตร์ ออร์โธปิ ดกิ ส์ สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน จิตเวชศาสตร์ รังสี
วิทยา พยาธิวทิ ยา เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู เพื่อให้มกี ารดูแลรักษาผูป้ ว่ ยอย่างเป็ นองค์รวม และมีความ
มุ่งมัน่ ความเต็มใจในการเป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตรการฝึกอบรม
(ช) มีการจัดทาหลักสูตรเพื่อให้แพทยสภารับรองหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรม
เพื่อให้ผสู้ าเร็จการ
ฝึกอบรมมีสทิ ธิเข้
์ าสอบเพื่อวุฒบิ ตั รฯ และมีความพร้อมในการจัดการฝึกอบรมและทรัพยากรต่างๆ
โดยเฉพาะอาจารย์ สือ่ การศึกษาและอุปกรณ์การฝึกอบรมครบถ้วนตามเกณฑ์ทก่ี าหนด โดยมีแผน
ดาเนินงานระยะ 5 ปี ทม่ี คี วามชัดเจนและเป็ นไปได้ และมีความพร้อมดังกล่าวก่อนเริม่ การฝึกอบรมแต่ละ
ชัน้ ปี อย่างน้อย 1 ปี การศึกษา
(2) หน่ วยงำนกลำงพื้นฐำน มีหน่วยงานกลางให้บริการดังต่อไปนี้
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(ก) ห้องปฏิ บตั ิ การสาหรับการชันสูตร สามารถให้บริการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารได้ครอบคลุมการ
ชันสูตรประเภทพืน้ ฐานและประเภทจาเพาะทีจ่ าเป็ นสาหรับการฝึกอบรม โดยมีพยาธิแพทย์หรือแพทย์
หรือบุคลากรอื่นทีม่ คี วามรูค้ วามชานาญเป็ นผูค้ วบคุม
 ห้องปฏิ บตั ิ กำรด้ำนพยำธิ วิทยำกำยวิ ภำค สามารถทีจ่ ะทาการตรวจศพ ตรวจชิน้ เนื้อและสิง่ ส่ง

ตรวจทางเซลล์วทิ ยาทีไ่ ด้จากการผ่าตัดหรือการทาหัตถการ สามารถเตรียมสไลด์ชน้ิ เนื้อเยื่อและสิง่
ส่งตรวจเพื่อตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ได้เอง พยาธิแพทย์ตอ้ งมีเวลา มีความสามารถ และเต็มใจให้
คาปรึกษาหารือหรือสอนแพทย์ประจาบ้านทุกสาขาได้ มีการตรวจศพ การตรวจชิน้ เนื้อจากศพ
(necropsy) หรือตรวจชิน้ เนื้อตัวอย่าง (biopsy) เพื่อค้นหาสาเหตุ การดาเนินโรค และการประเมิน
ผลการรักษาของแพทย์ในผูป้ ว่ ยทีถ่ งึ แก่กรรม การตรวจศพ การตรวจชิน้ เนื้อ และการตรวจทาง
เซลล์วทิ ยาสามารถกระทาโดยครบถ้วนจนสามารถให้การวินจิ ฉัยขัน้ สุดท้าย และมีการเก็บรายงาน
การตรวจเก็บไว้เป็ นหลักฐานทุกราย
 ห้องปฏิ บตั ิ กำรด้ำนพยำธิ วิทยำคลิ นิกหรือเวชศำสตร์ชน
ั สูตร สามารถให้บริการตรวจด้าน
โลหิตวิทยา เคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์ จุลชีววิทยา วิทยาภูมคิ มุ้ กันได้เป็ นประจา รวมทัง้ มีการ
ให้บริการทางด้านธนาคารเลือดทีจ่ าเป็ นสาหรับการฝึกอบรม
(ข) หน่ วยรังสีวิทยา สถาบันฝึกอบรมมีรงั สีแพทย์ผทู้ รงคุณวุฒ ิ สามารถตรวจทางรังสีทจ่ี าเป็ นสาหรับการ
ฝึกอบรมได้
(ค) ห้องสมุดทางแพทย์ สถาบันฝึกอบรมมีหอ้ งสมุดซึง่ มีตารามาตรฐานทางการแพทย์ วารสารการแพทย์ท่ี
ใช้บ่อย และหนังสือดรรชนีสาหรับช่วยค้นรายงานทีต่ พี มิ พ์ในวารสารสาหรับให้แพทย์ประจาบ้านใช้ได้
สะดวก หรือมีการบริหารจัดการระบบการค้นหาความรูจ้ ากหนังสือและวารสารต่างๆ ผ่านทางระบบ
Intelligence Technology (IT) ซึง่ สามารถใช้บริการได้อย่างคลอบคลุมในสถาบันฝึกอบรม
(ง) หน่ วยเวชระเบียนและสถิ ติ สถาบันฝึกอบจัดให้ผปู้ ว่ ยทุกคนมีแฟ้มประจาตัว ซึง่ บันทึกประวัติ ผล
การตรวจร่างกาย การสังการรั
่
กษาทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และมีระบบการจัดเก็บ ค้นหา และการประมวลสถิติ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และสามารถกระทาได้ดว้ ยการใช้ระบบ IT อย่างสะดวกและปลอดภัย
(3) หน่ วยงำนทำงด้ำนคลิ นิกทีเ่ กีย่ วกับกำรดูแลรักษำผูป้ ่ วยสำขำทีฝ่ ึ กอบรม หน่วยงานทางคลินิกทีส่ าคัญ
ได้แก่ ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา
(4) กิ จกรรมวิ ชำกำร สถาบันฝึกอบรมมีกจิ กรรมวิชาการสม่าเสมอ ทัง้ ในหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการสาขาที่
ฝึกอบรม เช่น กิจกรรมวิชาการระหว่างหน่วยงาน หรือระดับโรงพยาบาล เช่น morbidity mortality
conference, clinico-pathological conference เป็ นต้น
นอกจากนี้สถาบันฝึกอบรมจัดให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐานประยุกต์
หรือ
วิทยาศาสตร์คลินิกสัมพันธ์
และสนับสนุนให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมได้ร่วมประชุมวิชาการนอกสถาบันฝึกอบรมตาม
โอกาสสมควร
2. เกณฑ์เฉพาะ
มีหน่วยงานให้การดูแลรักษาผูป้ ่วยในสาขาทีฝ่ ึกอบรมตลอดเวลา มีงานบริการทีม่ คี ุณภาพและปริมาณเป็ นไป
ตามทีร่ าชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ทีแ่ พทยสภามอบหมายให้ดแู ลการฝึกอบรม สาขาอายุรศาสตร์ ดังนี้
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(1) มีแพทย์ซง่ึ ได้รบั หนังสือวุฒบิ ตั รสาขาอายุรศาสตร์ หรือสาขาทีเ่ ทียบเท่า คือ สาขาประสาทวิทยา, สาขา
โลหิตวิทยา, สาขามะเร็งวิทยา และสาขาเฉพาะทางต่างๆ อย่างครบถ้วน แบบเต็มเวลา จานวนรวม 32 คน
(2) มีผปู้ ว่ ยนอกอายุรกรรมอย่างน้อย 500 ครัง้ /การตรวจ/สัปดาห์
(3) มีผปู้ ว่ ยในอายุรศาสตร์ อย่างน้อย 150 ครัง้ /การรับไว้/เดือน
(4) มีผปู้ ว่ ยทีร่ บั ปรึกษานอกแผนกอย่างน้อย 50 ครัง้ /เดือน
(5) มีหตั ถการประเภท manual procedure กลุ่มที่ 1ข. อย่างน้อย 50 ครัง้ /เดือน
(6) มีกจิ กรรมวิชาการทีแ่ พทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปีตอ้ งเข้าร่วมอย่างสม่าเสมอ ได้แก่
- Admission round สัปดาห์ละ 2 ครัง้
- Medical grand round สัปดาห์ละ 1 ครัง้
- Mortality-morbidity conference เดือนละ 1 ครัง้
- Journal club อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้
- Clinical pathological conference ปี ละ 3 ครัง้
- Interdepartmental conference เดือนละ 1 ครัง้ ร่วมกับภาควิชารังสีวทิ ยา และมีการจัดร่วมกับ
สาขาวิชาอื่นเป็ นระยะ
3. สถานภาพของสถาบันฝึ กอบรม
สถาบันฝึกอบรมภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีสถานภาพทีไ่ ด้รบั
การอนุมตั จิ ากแพทยสภาเป็ นสถาบันฝึกอบรมหลัก
สถาบันฝึ กอบรมกิ จกรรมเลือก
เปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมได้มกี ารเพิม่ ประสบการณ์ความรูใ้ น
ลักษณะของกิจกรรมเลือก (Elective) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน โดย
ให้อสิ ระแก่ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมทาการเลือกสถาบันได้ แต่ตอ้ งมีคุณสมบัตขิ องการเป็ นสถาบันฝึอบรม ตาม
หลักเกณฑ์ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
รายนามคณะกรรมการ
จัดทาหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิ ทยาลัยศรีนครินท
รวิ โรฒ 2561
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รองศาสตราจารย์นายแพทย์สทุ ศั น์ รุ่งเรืองหิรญ
ั ญา
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิรภิ า ช้างสิรกิ ุลชัย
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสมลักษณ์ จึงสมาน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มนะพล กุลปราณีต
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกุลธิดา เมธาวศิน
นายแพทย์อรุณชัย แสงพานิชย์
แพทย์หญิงปิ ยนันท์ ชนไมตรี
นายแพทย์วรวุฒิ รุ่งแสงมนูญ
แพทย์หญิงนฤมล คงสาคร
นายแพทย์ฉตั รชัย กรีพละ
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

นายแพทย์พชั รสาร ลีนะสมิต
นายแพทย์ภาสกร แสงสว่างโชติ
นายแพทย์จริ ายุทธ จันทร์มา
นายแพทย์มณฑล ว่องวันดี
นายแพทย์อาทิตย์ วงษ์เสาวศุภ
แพทย์หญิงนิศา มะเครือสี
นายแพทย์ภานุณฎั ฐ์ ม่วงน้อย
แพทย์หญิงรัชพร ทวีรจุ จนะ
แพทย์หญิงสิรภัทร ตุลาธรรมกิจ
นายแพทย์ประสิทธิ ์ อุพาพรรณ
นายแพทย์ไบรอัน ลี
แพทย์หญิงพิชญา เพชรบรม
พญ.ธีรานันท์ อังคณานาฎ
นพ.ณัฐพันธ์ รัตนจรัสกุล
นายแพทย์กรวัฒน์ สวนคล้าย
นายแพทย์นพรัตน์ ฤชากร
นายแพทย์ชาญชัย เจริญพงศ์สนุ ทร
นายแพทย์ดษิ รุจ โตวิกกัย
นายแพทย์อศั วิน สุดเจริญ
นายแพทย์ปิยกรณ์ พูลแย้ม
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