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โครงการฝึกอบรมแพทย์ประจาํบ้าน 
ภาควชิาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 
คณะแพทยศาสตร์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒจดัทําหลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน สาขา

อายรุศาสตร์ โดยเร่ิมการเปิดฝึกอบรมในปี 2552 ถึงปัจจบุนั 
 
คุณสมบัตขิองผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้ ท่ีได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ต้องผา่นการปฏิบตังิาน
ตามโครงการเพิ่มพนูทกัษะ สําหรับผู้ เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีต้นสงักดัต้องปฏิบตังิานชดใช้ทนุอยา่งน้อย 1 ปี 
ผู้สมคัรท่ีไมมี่ต้นสงักดั จะต้องได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมไมต่ํ่ากวา่ 3 ปี 
 
จาํนวนปีการฝึกอบรม 

หลกัสตูรการฝึกอบรมมีระยะเวลา 3 ปี 
 
วัตถุประสงค์การฝึกอบรมแพทย์ประจาํบ้านอายุรศาสตร์ 
 แพทย์ท่ีจบการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางอายรุศาสตร์ต้องมีคณุสมบตัแิละความรู้ความสามารถตามขัน้
ต่ําตามสมรรถนะหลัก 6 ด้าน  ตามเกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรมตามเกณฑ์หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจํา
บ้านอายรุศาสตร์ฉบบัปี 2557ดงันี ้
 

1. การดแูลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)  
ก. มีทกัษะในการซกัประวตั ิตรวจร่างกายผู้ ป่วย ทําหตัถการ และการรวบรวมข้อมลูสําหรับนํามาคดิ

วิเคราะห์อยา่งเป็นเหตเุป็นผลเพ่ือนําไปสูก่ารตดัสนิใจให้การดแูลรักษาผู้ ป่วยอยา่งเหมาะสม  
ข. วนิิจฉยับําบดัรักษาความผิดปกตทิางอายรุศาสตร์ท่ีพบโดยทัว่ไปในประเทศไทยได้อยา่งถกูต้องและ

เหมาะสม  
ค. บนัทกึรายงานผู้ ป่วยได้อยา่งสมบรูณ์และสม่ําเสมอ 
ง. ป้องกนัโรคและสร้างเสริมสขุภาพ 
 
2. ความรู้  ความเช่ียวชาญ  และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคม

รอบด้าน (Medical knowledge and Skills)  
ก. เข้าใจวทิยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐานของร่างกายและจิตใจ 
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเช่ียวชาญในสาขาอายรุศาสตร์  
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3. การพัฒนาตนเองและเรียนรู้จากการปฏิบัต ิ (Practice-based Learning and Improvement)  
ก. มีความคดิสร้างสรรตามหลกัวทิยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหมแ่ละพฒันาระบบบริการสขุภาพ 
ข. ดําเนินการวิจยัทางการแพทย์และสาธารณสขุได้ 
ค. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบตั ิ
 
4.ทกัษะปฏสัิมพันธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills)  
ก. นําเสนอข้อมลูผู้ ป่วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสทิธิภาพ 
ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะให้แพทย์ นกัศกึษาแพทย์ และบคุลากรทางการแพทย์  
ค. ส่ือสารให้ข้อมลูแก่ญาต ิและผู้ ป่วยได้อยา่งถกูต้องและมีประสทิธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพการ

ตดัสนิใจและศกัดิศ์รีของความเป็นมนษุย์ 
ง. มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี ทํางานกบัผู้ ร่วมงานทกุระดบัอยา่งมีประสทิธิภาพ  
จ. เป็นท่ีปรึกษาและให้คําแนะนําแก่แพทย์ และบคุลากรอ่ืนโดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์    
 
5. ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) 
ก. มีคณุธรรม จริยธรรม และเจตคตอินัดีตอ่ผู้ ป่วย ญาต ิผู้ ร่วมงาน เพ่ือนร่วมวิชาชีพ และชมุชน   
ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสูค่วามเป็นผู้ เรียนรู้ตอ่เน่ืองตลอดชีวิต   (Continuous 

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

ดแูลรักษาผู้ ป่วยให้เข้ากบับริบทของการบริการสาธารณสขุได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ    
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กาํหนดการฝึกอบรม 
 การฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านอายรุศาสตร์ ภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒโดยมีแนวทางในการจดัฝึกอบรมดงันี ้
 
1. ระยะเวลาการฝึกอบรม 
 แพทย์ประจาํบ้านปีที่ 1(แพทย์ใช้ทุนปีที่ 2): ระยะเวลาฝึกอบรม 12 เดือน 
 เป็นการศกึษาทัง้ภาคปฏิบตัแิละภาคทฤษฎี โดยเน้นการปฏิบตักิบัผู้ ป่วยจริง เพ่ือให้มีความรู้
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางอายรุศาสตร์เป็นหลกั  และเร่ิมการศกึษาทัง้ภาคปฏิบตัแิละภาคทฤษฎี ในด้าน
อายรุศาสตร์ทัว่ไปและในสาขาวิชาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 แพทย์ประจาํบ้านปีที่ 2, 3 (แพทย์ใช้ทุนปีที่ 3, 4): ระยะเวลาฝึกอบรม 24 เดือน 
 เป็นการศกึษาทัง้ภาคปฏิบตัแิละภาคทฤษฎี ในด้านอายรุศาสตร์ทัว่ไปและในสาขาวชิาตา่งๆ ทาง
อายรุศาสตร์ เพ่ือให้สามารถให้คําแนะนํา ปรึกษาแก่แพทย์ประจําบ้านปีท่ี 1 และแพทย์ท่ีปฏิบตังิานในสาขาวิชา
อ่ืนได้โดยเน้นให้สามารถทํางานกบัแพทย์ตา่งสาขาได้อยา่งปรองดอง เพ่ือยงัประโยชน์แก่ผู้ ป่วยมากท่ีสดุ 
 
2. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
2.1 การปฎิบัตงิาน 
 แพทย์ประจาํบ้านปีที่ 1 (แพทย์ใช้ทุนปีที่ 2) 
 ปฎิบตังิานท่ี ภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว  
  - หอผู้ ป่วยสามญัรวมกบัหอผู้ ป่วยพเิศษ  24-28  สปัดาห์ 
  - ห้องฉกุเฉิน     4-8     สปัดาห์ 
  - หออภิบาล                          4-8   สปัดาห์ 
  - ตรวจผู้ ป่วยนอก                   10-12 สปัดาห์ 
  - วิจยั      2   สปัดาห์  
  - พกัร้อน     2     สปัดาห์ 
  - รับปรึกษานอกแผนก (กรณีกําหนดหน้าท่ี) 2       สปัดาห์ 

แพทย์ประจาํบ้านปีที่ 2, 3(แพทย์ใช้ทนุปีที่ 3, 4) 
- หมนุเวียนปฎิบตังิานตามสาขาวิชาตา่งๆ เป็นเวลาทัง้หมด 42 สปัดาห์ ดงันี ้

1. ปฎิบตังิานในสาขาตา่ง ๆ ในภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นระยะเวลา 38 
สปัดาห์ 

2. ปฎิบตังิานในสาขาตา่ง ๆ ท่ีภาควิชาอายรุศาสตร์คณะแพทย์อ่ืนตามความเหมาะสม เป็น
ระยะเวลา 4 สปัดาห์ 

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

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

2.2 กิจกรรมทางวชิาการส่วนกลางของภาควิชา 
 แพทย์ประจําบ้านทกุชัน้ปีต้องร่วม / ดําเนินกิจกรรมทางวิชาการสว่นกลางของภาควิชา  
ซึง่มีดงัตอ่ไปนี ้
1.Admission round ทกุวนัจนัทร์, ศกุร์ เวลา 13.00-14.00 น. 

วตัถปุระสงค์ของกิจกรรม  
เพ่ือนําเสนอผู้ ป่วยรับใหมท่ี่มีประเดน็น่าสนใจในด้านประวตั ิตรวจร่างกาย การสง่ตรวจทาง

ห้องปฏิบตักิาร และการจดัการรักษา 
 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

 แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทนุท่ีได้รับมอบหมาย คดัเลือกผู้ ป่วยท่ีมีประเดน็นา่สนใจ และ
ตดิตอ่ให้แพทย์ประจําบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุท่ีดแูลผู้ ป่วยแรกรับ แพทย์ใช้ทนุ แพทย์ประจําบ้านสาขาวิชา
ยอ่ย ตลอดจนอาจารย์สาขาวิชายอ่ยท่ีเก่ียวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม 

แพทย์ประจําบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุท่ีดแูลผู้ ป่วยแรกรับ ทําหน้าท่ีนําเสนอ 
  แพทย์ประจําบ้าน แพทย์ใช้ทนุ และอาจารย์แพทย์ท่านอ่ืน ๆ ร่วมอภิปราย 

วิธีการ  
แพทย์ประจําบ้านปีท่ี 3 หรือแพทย์ใช้ทนุปีท่ี4ท่ีได้รับมอบหมาย ร่วมกบัแพทย์ประจําบ้านปีท่ี 3 ท่ี

เป็น ward chief จะทําการคดัเลือกผู้ ป่วยรับใหมภ่ายใน 72 ชัว่โมง ให้แพทย์ประจําบ้านชัน้ปีท่ี 1 (แพทย์ใช้
ทนุปีท่ี 2) ท่ีรับผู้ ป่วย นําเสนอตอ่ท่ีประชมุ โดยมีแพทย์ประจําบ้านปีท่ี 3 ดงักลา่ว และแพทย์ใช้ทนุท่ีผา่น
สาขาวิชายอ่ยท่ีเก่ียวข้อง ร่วมให้ความเห็นและอภิปรายด้วย โดยนําเสนอผู้ ป่วยจํานวน 2 รายตอ่ครัง้ 

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

วตัถปุระสงค์ของกิจกรรม 
เพ่ือให้นิสติแพทย์ชัน้ปีท่ี 6 ได้มีโอกาสฝึกการนําเสนอผู้ ป่วยท่ีมีประเดน็ท่ีน่าสนใจ ทัง้ในด้านการ

วินิจฉยัและการรักษา และสามารถอภิปรายปัญหาได้อยา่งถกูต้อง ภายใต้การดแูลของแพทย์พ่ีเลีย้ง 
ได้แก่ แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทนุ 

สง่เสริมความสามารถในการสอนแพทย์รุ่นน้องของแพทย์ประจบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุ  
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ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
นิสติแพทย์ชัน้ปีท่ี 6 ท่ีได้รับมอบหมาย ทําหน้าท่ีนําเสนอผู้ ป่วย 
แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทนุท่ีอยูส่ายการทํางานเดียวกนั ทําหน้าท่ีแพทย์พ่ีเลีย้ง 
แพทย์ประจําบ้าน แพทย์ใช้ทนุ และอาจารย์แพทย์ ร่วมอภิปราย 

วิธีการ 
นิสติแพทย์ชัน้ปีท่ี 6 เป็นผู้ ดําเนินกิจกรรม โดยมีแพทย์ประจําบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุในสายการ

ทํางานเดียวกนัเป็นผู้ เลือกผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาหลายระบบท่ีต้องให้การดแูลรักษา ให้นิสติแพทย์ชัน้ปีท่ี 6 
นําเสนอรายละเอียดและอภิปรายในท่ีประชมุ แพทย์ประจําบ้านในสายการทํางานเดียวกนัจะต้องเป็น
ปฏิบตัตินเป็นแพทย์พ่ีเลีย้งให้แก่นิสติแพทย์ดงักลา่วตลอดการดําเนินกิจกรรม   โดยมีอาจารย์ในสาขา
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมการประชมุ  
วนัเวลาทีจ่ดักิจกรรม 

วนัองัคาร สปัดาห์ละ 1 ครัง้ เวลา 13.00 –14.00 น. 

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

เพ่ือให้แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทนุ มีความรู้ความสามารถในการวินิจฉยั และการรักษา
ผู้ ป่วยในสาขาวิชาอ่ืนท่ีมีปัญหาทางอายรุกรรมได้อยา่งเหมาะสม 

สามารถทํางานร่วมกบัแพทย์เฉพาะทางสาขาอ่ืน ๆ ได้อยา่งราบร่ืนเหมาะสม 
 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

แพทย์ประจําบ้าน 3 หรือแพทย์ใช้ทนุปี 4 ท่ีได้รับมอบหมาย ทําหน้าท่ีประสานงานกบัภาควิชา
อ่ืนๆ เพ่ือคดัเลือกผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาน่าสนใจ  

แพทย์ประจําบ้าน แพทย์ใช้ทนุ ภาควิชาอายรุศาสตร์และภาควิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
วิธีการ 

แพทย์ประจําบ้านปี 3หรือแพทย์ใช้ทนุปี 4อายรุศาสตร์ท่ีได้รับมอบหมาย จะประสานงานกบั
แพทย์ประจําบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุ ภาควชิาอ่ืน เพ่ือเลือกผู้ ป่วยท่ีมีประเดน็น่าสนใจนําเสนอตอ่ท่ีประชมุ 
โดยผู้ นําเสนอจะสลบักนั ระหวา่งภาควิชาอายรุศาสตร์และภาควิชาอ่ืน โดยมีแพทย์ประจําบ้าน และ
แพทย์ใช้ทนุของทัง้สองภาควิชา และอาจารย์แพทย์ของทัง้สองภาควิชาเข้าร่วมกิจกรรม 
วนัเวลาทีจ่ดักิจกรรม 
 3.1 x-ray conference วนัพธุสปัดาห์ท่ี 4 ของเดือน เวลา 13‐14 น. 
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 3.2 Interdepartmental conference จดัอยา่งน้อย 2ครัง้ตอ่ปี ในเวลา13.00 – 14.00 น.กําหนดวนั
แจ้งให้ทราบในภายหลงั 
 

    4. Clinico-Pathological conference (CPC) 
 วตัถปุระสงค์ของกิจกรรม 

 เพ่ือให้แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทนุ สามารถเข้าใจผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาทางอายรุกรรมท่ี
จําเป็นต้องอาศยัผลการตรวจทางพยาธิวทิยาในการวนิิจฉยั การวินิจฉยัแยกโรค ตลอดจนการรักษาได้ 
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
 แพทย์ประจําบ้านปีท่ี 3 หรือแพทย์ใช้ทนุปีท่ี 4 ท่ีได้รับมอบหมาย ทําหน้าท่ีประสานงานและ
คดัเลือกผู้ ป่วย 
 แพทย์ประจําบ้าน หรือแพทย์ใช้ทนุเจ้าของไข้ ทําหน้าท่ีนําเสนอผู้ ป่วย 
 อาจารย์แพทย์ในภาควิชาอายรุศาสตร์ และภาควิชาพยาธิวิทยา 

 วิธีการ 
อาจารย์แพทย์ในภาควิชาอายรุศาสตร์และพยาธิคลนิิก อภิปรายรายผู้ ป่วยท่ีมีลกัษณะทางคลนิิก

และผลการตรวจทางพยาธิวทิยาท่ีมีความน่าสนใจ แพทย์ประจําบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุท่ีเป็นเจ้าของไข้ ทํา
หน้าท่ีนําเสนอข้อมลูทางคลนิิก 
วนัเวลาทีจ่ดักิจกรรม 

จดัอยา่งน้อย 2 ครัง้ตอ่ปีในช่วง 13.00-15.00นโดยตดิตามวนั และเวลาได้ตามประกาศของ
ภาควิชาอายรุศาสตร์ 

5. Journal club, Interesting case, Topic review 
Journal club 
วตัถปุระสงค์ของกิจกรรม 
 เพ่ือให้แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทนุสามารถอา่นและวิจารณ์วิจยัทางการแพทย์ได้อยา่ง
ถกูต้องเหมาะสม และสามารถใช้ข้อมลูจากงานวิจยัท่ีได้มาตรฐานไปใช้กบัผู้ ป่วย 
 เพ่ือให้แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทนุคุ้นเคยกบัการอา่นงานวิจยัชนิด original article 
สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์บทความทางการแพทย์ดงักลา่วได้ 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม: 
แพทย์ประจําบ้านปีท่ี 1 หรือแพทย์ใช้ทนุปีท่ี 2 หรือแพทย์เพิ่มพนูทกัษะ (แพทย์ใช้ทนุปีท่ี 1) ทํา

หน้าท่ีนําเสนอ 
แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทนุปีอ่ืน ๆ และอาจารย์แพทย์ท่ีได้รับมอบหมาย ร่วมอภิปราย 

Interesting case 
วตัถปุระสงค์ของกิจกรรม 
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 เพ่ือให้แพทย์ประจําบ้าน และแพทย์ใช้ทนุได้มีประสบการณ์ในการดแูลผู้ ป่วยท่ีมีอาการและ
อาการแสดงท่ีน่าสนใจ การวินิจฉยั และการรักษาโรคหรือภาวะดงักลา่วได้ 
 เพ่ือให้แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทนุได้เรียนรู้อาการและอาการแสดงท่ีไมไ่ด้พบทัว่ไปในโรค
ท่ีนําเสนอ 
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม: 

แพทย์เพิ่มพนูทกัษะ (แพทย์ใช้ทนุปีท่ี 1) หรือแพทย์ประจําบ้านปีท่ี 1 หรือแพทย์ใช้ทนุปีท่ี 2 ทํา
หน้าท่ีนําเสนอ 

แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทนุปีอ่ืน ๆ และอาจารย์แพทย์ท่ีได้รับมอบหมาย ร่วมอภิปราย 
วนัเวลาทีจ่ดักิจกรรม 
ทกุวนัพฤหสับดี เวลา 13.00–14.00 น. สลบักนัไป ยกเว้นสปัดาห์ท่ีมี interdepartmental conference 
ตามประกาศของภาควิชาอายรุศาสตร์ 
Topic review 
วตัถปุระสงค์ของกิจกรรม 
 เพ่ือให้แพทย์ประจําบ้าน และแพทย์ใช้ทนุ มีทกัษะในการอา่นบทความทางการแพทย์ชนิด topic 
review ได้ 
 เพ่ือให้แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทนุสามารถนําข้อมลูท่ีได้จากวารสารทางการแพทย์มาใช้
ในการรักษาผู้ ป่วยได้ 
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม: 

แพทย์เพิ่มพนูทกัษะ (แพทย์ใช้ทนุปีท่ี1)หรือ แพทย์ประจําบ้านปีท่ี 1 หรือแพทย์ใช้ทนุปีท่ี 2 ทํา
หน้าท่ีนําเสนอ 

แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทนุปีอ่ืน ๆ และอาจารย์แพทย์ท่ีได้รับมอบหมาย ร่วมอภิปราย 
 

6. Mortality& Morbidity conference 
 วตัถปุระสงค์ของกิจกรรม 

 เพ่ือให้แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทนุ เรียนรู้จากข้อผิดพลาดในการปฏิบตังิานบนหอผู้ ป่วย
อายรุกรรม ท่ีมีผลให้ผู้ ป่วยเสียชีวิตหรือทพุลภาพ 
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
 แพทย์ประจําบ้านปีท่ี 3 หรือแพทย์ใช้ทนุปีท่ี 4 ท่ีได้รับมอบหมาย ทําหน้าท่ีประสานงานและ
คดัเลือกผู้ ป่วย 
 แพทย์ประจําบ้าน หรือแพทย์ใช้ทนุเจ้าของไข้ ทําหน้าท่ีนําเสนอผู้ ป่วย 
 แพทย์ประจําบ้าน แพทย์ใช้ทนุท่ีวนการปฏิบตังิานในสาขายอ่ยท่ีเก่ียวข้อง ร่วมอภิปราย 
 แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทนุอ่ืน ๆ  
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 อาจารย์แพทย์สาขาวิชายอ่ยตา่ง ๆ โดยเฉพาะสาขาวิชายอ่ยท่ีเก่ียวข้อง ร่วมอภิปราย 
  
 วิธีการ 

แพทย์ประจําบ้านชัน้ปีท่ี 3 หรือแพทย์ใช้ทนุปีท่ี 4 ท่ีได้รับมอบหมาย เป็นผู้คดัเลือกผู้ ป่วยท่ีมี
ประเดน็ศกึษาในด้านการวนิิจฉยั การจดัการการรักษาท่ีไมเ่หมาะสม ให้กบัแพทย์ประจําบ้านหรือแพทย์
ใช้ทนุท่ีดแูลผู้ ป่วยรายนัน้ นําเสนอผู้ ป่วยแก่ท่ีประชมุ โดยมีแพทย์ประจําบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุท่ีผา่น
สาขาวิชายอ่ยท่ีเก่ียวข้อง และอาจารย์แพทย์ทําการอภิปราย  
วนัเวลาทีจ่ดักิจกรรม 

ทกุวนัศกุร์สดุท้ายของเดือน เวลา 13.00 – 14.00 น. 
 

7. Interhospital conferenceร่วมกบัภาควิชาอายรุศาสตร์โรงพยาบาลอ่ืนๆ (ตารางจะมีการแจ้งให้ทราบภายหลงั) 
 วิธีการ 
  นําเสนอผู้ ป่วยท่ีมีความน่าสนใจของแตล่ะสถาบนัโดยสลบัสบัเปล่ียนกนัเป็นเจ้าภาพ 

วนัเวลาท่ีจดักิจกรรม 
  ตดิตามจากประกาศของภาควิชาฯ 
 
8.การสอนบรรยายโดยอาจารย์ในภาควชิา 

-core lecture วนัพธุเวลา13.00-14.00 น. (ตามตารางแจ้งให้ทราบในภายหลงั) 
- สอนหวัข้อภาวะฉกุเฉินทางอายรุศาสตร์ ทกุวนัใน 2 สปัดาห์แรกท่ีขึน้ปฏิบตังิาน เวลา 13.00-14.00 น.  
 
การประเมินการเข้าร่วมกจิกรรมวิชาการ 
แพทย์ประจําบ้านแตล่ะคนจะต้องลงช่ือในการเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ  โดยมีเกณฑ์ในการประเมนิการเข้า

ร่วมกิจกรรมดงันี ้
1. เข้าร่วมกิจกรรมไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 50 ของแตล่ะกิจกรรมในแตล่ะปี โดยนบัเฉพาะระยะเวลาท่ี

ปฏิบตังิานอยูภ่ายในโรงพยาบาล และไมร่วมการขาดกิจกรรมท่ีได้รับอนญุาตหรือรับรองจากอาจารย์ในภาควิชา 
2. เข้าร่วมกิจกรรมไมส่ายกวา่ 30 นาที ยกเว้น admission round ไมส่ายกวา่ 15 นาที ถ้าสายกวา่นีจ้ะถือ

วา่ขาดกิจกรรมครัง้นัน้ 
3. ถ้าไมส่ามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ให้แสดงเหตผุล และการรับรองจากอาจารย์หรือภาควิชา 
เกณฑ์ผ่านคือ50%  ของกิจกรรมทุกประเภทรวมกันต่อจาํนวนครัง้ของกจิกรรมที่จัด   
สาํหรับกิจกรรม 1-6:  สัดส่วนการคดิคะแนนแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ กิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2-

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

 เพ่ือให้แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทนุมีความสามารถในการตดิตอ่ส่ือสารกบัพยาบาลท่ีร่วม
ดแูลผู้ ป่วยให้มีความเข้าใจตรงกนัในการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ ป่วยเพ่ือให้ทีมการดแูลผุ้ ป่วยสามารถ
ให้ข้อมลูการรักษาแก่ผู้ ป่วยได้อยา่งถกูต้องชดัเจน และตรงกนั 

 วิธีการ 
แพทย์ประจําบ้านชัน้ปีท่ี 3 หรือแพทย์ใช้ทนุปีท่ี 4 ท่ีเป็นหวัหน้าสายการทํางาน จะต้องออกดแูล

ผู้ ป่วยท่ีอยูใ่นสายการดแูลร่วมกบัพยาบาลประจําหอผู้ ป่วยโดยร่วมปรึกษาถงึปัญหาการรักษา การ
วางแผนการรักษาและแนวทางในหารรักษา ตลอดจนวางแผนการกลบับ้านของผู้ ป่วยทกุราย โดยเฉพาะ
ผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาการดแูลเป็นพิเศษ 
วนัเวลาทีจ่ดักิจกรรม 

ทกุวนัศกุร์หลงักิจกรรม Admission Round 
2.3.2. กิจกรรม Quality Round 

 วตัถปุระสงค์ของกิจกรรม 
 เพ่ือให้แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทนุมีความสามารถในการดแูลสขุภาพของผู้ ป่วยแบบองค์
รวม (holistic heath care) สามารถตรวจพบปัญหาอ่ืน ๆ นอกจากปัญหาทางการแพทย์ และพฒันา
แนวคดิในการแก้ปัญหาได้ รวมถงึมีความเข้าใจถึงระเบียบวิธีทํางานของบคุลากรตา่งสาขา และสามารถ
ทํางานร่วมกบับคุลากรสาขาอ่ืน ๆ ได้อยา่งราบร่ืน มีประสทิธิภาพ และมีศกัยภาพในการพฒันาองค์กรให้
เป็นองค์กรท่ีทํางานได้อยา่งมีประสทิธิภาพและยัง่ยืนในอนาคต 
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
 แพทย์ประจําบ้านปีท่ี 3 หรือแพทย์ใช้ทนุปีท่ี 4 ท่ีเป็นหวัหน้าสายการทํางาน 
 บคุลการทางการแพทย์ และบคุลากรสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เชน่ พยาบาล นกักายภาพบําบดั นกั
สงัคมสงเคราะห์ หรือเจ้าหน้าท่ีการเงิน เป็นต้น 
 อาจารย์แพทย์ประจําหอผู้ ป่วย 

 วิธีการ 
แพทย์ประจําบ้านชัน้ปีท่ี 3 หรือแพทย์ใช้ทนุปีท่ี 4 ท่ีเป็นหวัหน้าสายการทํางาน เลือกผู้ ป่วยท่ีมี

ปัญหาทางการดแูลรักษาในด้านท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัการดแูลทางการแพทย์เพ่ือนําเสนอตอ่คณะของบคุลกร
ทางการแพทย์และบคุลากรสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้รับทราบปัญหา และร่วมกนัหาทางแก้ไข้ปัญหา
ดงักลา่ว  
วนัเวลาทีจ่ดักิจกรรม 
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 จดักิจกรรม 1 ครัง้ทกุ 2 สปัดาห์ร่วมกบัอาจารย์แพทย์ผู้ดแูลหอผู้ ป่วยแตล่ะท่าน (1 ครัง้ตอ่รอบ
อาจารย์ attending) 

 
3 การวิจัย/ วจิัยวารสารเพื่อเป็นส่วนประกอบในการสอบวุฒบัิตร 
 ระหวา่งการปฏิบตังิานเป็นแพทย์ประจําบ้าน  จะต้องทํางานวิจยัอยา่งน้อย 1 เร่ืองในระหวา่งการ
ปฏิบตังิาน 3 ปีลกัษณะของงานวิจยัมีรูปแบบตา่งๆ ได้แก่ งานวิจยัแบบ retrospective หรือ prospective โดยเป็น
ผู้วิจยัหลกัหรือเป็นผู้ นิพนธ์หลกั และมีอาจารย์ในภาควชิาเป็นผู้ควบคมุและให้คําปรึกษา เพ่ือให้มีคณุสมบตัิ
ครบถ้วนในการสมคัรสอบวฒุิบตัรผู้ มีความรู้ความชํานาญในวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายรุศาสตร์ทัว่ไป   
 การย่ืนผลงานการวิจยัจะต้องย่ืนให้แก่ราชวิทยาลยัอายรุแพทย์แห่งประเทศไทยภายในวันที่ 31 มีนาคม 
ของปีท่ีสมคัรสอบวฒุิบตัรพร้อมกบัการสมคัรสอบ งานวิจยัดงักลา่วต้องประกอบด้วยหวัข้อหลกัดงันี ้
 1. จดุประสงค์ของการวิจยัหรือวิจยัวารสาร 
 2. วิธีการวิจยัหรือวิจยัวารสาร 
 3. ผลการวิจยั 
 4. การวิจารณ์ผลการวิจยัหรือวิจยัวารสาร 
 5. บทคดัยอ่ 
 
การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม การเล่ือนชัน้ปี การยุตกิารฝึกอบรม 

(1) การประเมินระหว่างการฝึกอบรม (In-training evaluation)  
ก) ภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มศว จดัให้มีการประเมินผู้ เข้ารับการฝึกอบรมระหวา่ง
การฝึกอบรม ครอบคลมุทัง้ด้านความรู้ ทกัษะ เจตคต ิและกิจกรรมทางการแพทย์ ในมิตติา่งๆ ดงันี ้

มิตท่ีิ 1 ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์ (EPA) 
มิตท่ีิ 2   การตรวจเวชระเบียนผู้ ป่วยใน (ตาม EPA ข้อ 2, 3, 4, 6) 
มิตท่ีิ 3   การตรวจเวชระเบียนผู้ ป่วยนอก (ตาม EPA ข้อ 1, 5, 6) 
มิตท่ีิ 4   คะแนนสอบจดัโดยสถาบนั  และสว่นกลางราชวทิยาลยัอายรุแพทย์ฯ 
มิตท่ีิ 5   การร่วมกิจกรรมวิชาการสว่นกลาง 
มิตท่ีิ 6   การประเมนิสมรรถนะโดยผู้ ร่วมงาน 
มิตท่ีิ 7   การประเมนิสมรรถนะโดยผู้ ป่วย 
- ข้อมลูมิตท่ีิ 6, 7 สามารถบนัทกึได้ใน electronic portfolio  
- ภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มศว จะบนัทกึข้อมลูการประเมินผู้ เข้ารับการฝึกอบรมใน

มิตติา่งๆ ทัง้รายบคุคลและรายสถาบนัผา่นระบบสารสนเทศ แล้วรายงานผลมายงัคณะกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบ ราชวทิยาลยัอายรุแพทย์แหง่ประเทศไทยตามท่ีกําหนด  
ข) Achievable EPAs ในแตล่ะชัน้ปี 
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 เม่ือผา่นการฝึกอบรม 12 เดือน 
EPA 1, 2 level 3 (10 different cases for each EPA) 
EPA 8 level 4 (50 credits and > 1 PDP) 
EPA 10 level 3 (2 in-patient wards) 

 เม่ือผา่นการฝึกอบรม 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) 

 เม่ือผา่นการฝึกอบรม 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) 

 แพทย์ประจําบ้านสามารถทํา EPA ให้ได้สงูกวา่เกณฑ์ขัน้ต่ําท่ีตัง้ไว้สําหรับแตล่ะระดบั
ของชัน้ปี ทัง้จํานวนและ level และ เม่ือสิน้สดุการฝึกอบรม 36 เดือน แพทย์ประจําบ้าน
ทกุคนต้องแสดงให้เห็นวา่สามารถทํา EPA ได้ด้วยตนเองดงันี:้ 
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) 
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EPA 7.1 level 4 (3 different cases) 
EPA 7.2 level 4 (2 different cases) 
EPA 8  level 4 (150 credits and > 1 PDP) 
EPA 9 level 4 (3 different cases) 
EPA 10 level 4 (2 different cases during chief ward rotations) 
 

ตารางโรค/ภาวะท่ีสําคญัซึง่อายรุแพทย์ต้องให้การดแูลรักษาได้ด้วยตนเอง* (ประเมนิโดย EPA) 

โรคหรอืภาวะ 
Setting 

OPD IPD Emergency Critical care
ACLS  / / / 
Acute coronary syndrome     / /  

Acute diarrhea/ chronic diarrhea / /     

Acute drug / chemical intoxication /    / /  
Acute glomerulonephritis / /      

Acute kidney injury / / / / 
Acute pancreatitis   /     

Acute pulmonary edema / / / 

Acute respiratory failure / / / 
Adrenal insufficiency / / / / 

Agranulocytosis    / /   
Allergic rhinitis /       

Anaphylaxis   / / / 

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

Angina pectoris (chronic stable) /       

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

Asthma / / / / 
Autoimmune hemolytic anemia / /   

Basic nutrition support / /   / 

Bell palsy / / /   
Bleeding related to anticoagulant and antithrombotic 
therapy     /   

Cancer pain management / / /  

Cardiomyopathy /  /     

Chemotherapy induced emesis / /     

Chronic congestive heart failure  /       
Chronic constipation / /     

Chronic hepatitis /       
Chronic kidney disease  / / /   

Chronic obstructive pulmonary disease  / / / / 

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

Crystal-induced arthritis / /      
Delirium   / /   

Dementia / Alzheimer’s diseases  / /     

Dengue infections / / /  / 
Dermatomyositis / Polymyosis / /     

Diabetes mellitus/DKA/hyperosmolar hyperglycemic 
state / / / / 
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โรคหรอืภาวะ 
Setting 

OPD IPD Emergency Critical care
Diabetic nephropathy /       

Disseminated intravascular coagulation    / /  / 
Drug allergy / / / / 

Drug induced nephropathy  / /     

Dyspepsia / functional dyspepsia /       
Eczema /       

Endocarditis / / /  /  
Epilepsy / / / / 

Essential hypertension /       

Essential tremor /    
Falls in the elderly / / /   

Fatty liver /       
Febrile neutropenia / / /   

Fibromyalgia / Myofascial pain syndrome /        

Gall stones and its complications     /   
Gastroesophageal reflux diseases /       

Gastrointestinal hemorrhage (Upper and lower)   / / / 
Glomerular diseases (Nephrotic syndrome, Nephritic 
syndrome) / /     

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

Hepatitis acute/chronic / /     

Herpes infection /       

HIV infections /  /      
Hypercalcemia / / / / 

Hyperkalemia / / / / 
Hyperlipidemia / /     

Hypernatremia   / / / 

Hypertensive crisis   / /   
Hypocalcemia / / / / 

Hypoglycemia / / / / 
Hypokalemia  / / / / 

Hyponatremia    / / / 

Immune thrombocytopenia /  / /   
Impetigo cellulitis /       

Inflammatory polyneuropathies / / /   
Insect bites /   

Irritable bowel syndrome /       

Leptospirosis  /   /   
Liver abscess   /     

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

Meningitis / encephalitis / brain abscess /       

Metabolic acidosis   / / / 
Metabolic alkalosis / /   / 

Metabolic syndrome /       
Migraine /   

Mixed connective tissue disease / /     

Myasthenia Gravis / / / / 
Nutrition in chronic kidney diseases / /     

Nutrition in liver cirrhosis / /     
Nutrition in metabolic syndrome / /   

Nutritional anemias /       

Obesity /       
Obstructive uropathy  / /     
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โรคหรอืภาวะ 
Setting 

OPD IPD Emergency Critical care
Osteoarthritis  /       

Osteoporosis /       
Parkinson's disease /       

Peptic ulcer /       

Pericarditis / /     
Perioperative care for hip fracture   / /   

Peripheral vascular disease /       
Pleural effusions / / / / 

Pneumonia, lung abscess, bronchiectasis / / /   

Pneumothorax / /     
Principle of pre-operative evaluation  / /     

Protein-energy malnutrition   /   / 
Pulmonary hypertension /       

Pulmonary thromboembolism / / / / 

Pyogenic arthritis  / / / / 
Reactive arthritis / /     

Rheumatic valvular diseases /       
Rheumatoid arthritis  / / /   

Rickettsial infections / / /   

Sepsis / / /   
Simple hypothyroidism / myxedema / / / / 

Simple thyrotoxicosis / thyrotoxicosis crisis / / / / 
Spinal cord compression / / /   

Stroke   / / / 

Subdural / subarachnoid hemorrhage / / / / 
Superficial mycoses /       

SVC syndrome / /     
Systemic lupus erythematosus /       

Tension headache /       

Thalassemia  /       
Toxic venoms / / /    

Transient cerebral ischemic attacks / / /   
Tuberculosis and non-tuberculous mycobacterial 
infection / / / / 

Tumor lysis syndrome    / / / 

Urticaria /       
UTI / / / / 

Venous thromboembolism /  /  /   
Viral exanthem /       

Warts /       

 
 ผลการประเมนินําไปใช้ในกรณี ตอ่ไปนี ้

1. เพ่ือเล่ือนระดบัชัน้ปี โดยเกณฑ์ผา่นตามท่ีคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศ
กําหนดก่อนการเข้าฝึกอบรม 

2. เพ่ือใช้พิจารณาประกอบการตดัสนิผลสอบภาคปฏิบตั ิ(การสอบเม่ือจบการฝึกอบรมปีท่ี 3) 
(2) เกณฑ์การเล่ือนช้ันปี 
1. ปฏิบตังิานได้ไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 80 ของระยะเวลาท่ีกําหนด 
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2. ผา่นการประเมินตามมิตติา่งๆ ท่ีกําหนดในหลกัสตูร โดยได้คะแนนไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 50 ของแตล่ะ
มิต ิยกเว้นการสอบตามมิตท่ีิ 4 ให้ใช้เกณฑ์ของภาควิชาอายรุศาสตร์ มศว 

3. ผา่นเกณฑ์การประเมิน EPA 
4. บนัทกึข้อมลูการเรียนรู้ด้วยตนเองใน RCPT revalidation electronic portfolio อยา่งน้อย 50 

เครดติ/ปี 
5. ปฏิบตังิานได้สอดคล้องตามข้อกําหนดของสถาบนัฝึกอบรมไมก่่อให้เกิดความเส่ือมเสียแก่สถาบนั

ฝึกอบรม 
(3) แนวทางการดําเนินการกรณีไม่ผ่านการประเมินเพือ่เลือ่นชัน้ปี  
1. ต้องปฏิบตังิานเพิม่เตมิตามแนวทางท่ีภาควิชาอายรุศาสตร์ มศวกําหนด แล้วจะทําการประเมนิซํา้ 

ถ้าผา่นการประเมินจงึสามารถเล่ือนชัน้ปีได้ 
2. ถ้าไมผ่า่นการประเมินเพ่ือเล่ือนชัน้ปีซํา้ตามข้อท่ี 1 หรือไมผ่า่นการประเมินเพ่ือรับการเสนอช่ือเข้า

สอบวฒุิบตัร ต้องปฏิบตังิานในระยะชัน้ปีเดมิอีก 1 ปี 
3. หลงัจากปฏิบตังิานซํา้ในชัน้ปีเดมิอีก 1 ปี แล้วยงัไมผ่า่นการประเมินเพ่ือเล่ือนชัน้ปี ให้ยตุกิาร

ฝึกอบรม  
ทัง้นีภ้าควิชาอายรุศาสตร์ มศว จะสง่ผลการประเมนิแพทย์ประจําบ้าน ภายในวนัท่ี 31 กรกฎาคมของทกุ

ปี เพ่ือเสนอท่ีประชมุคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯราชวทิยาลยัฯและแพทยสภาตามลําดบั  
(4) การดําเนินการสําหรบัผูที้ไ่ม่ผ่านการประเมิน 
1. แจ้งผลการประเมินให้แพทย์ประจําบ้านรับทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรในแบบประเมนิผลของราช

วิทยาลยัฯ พร้อมแนวทางการพฒันา รายละเอียดการปฏิบตังิานเพิ่มเตมิ การกํากบัดแูล และการ
ประเมินผลซํา้ 

2. เม่ือแพทย์ประจําบ้านลงช่ือรับทราบ ภาควชิาฯจะสง่สําเนาผลการประเมินชดุหนึง่ให้อนกุรรมการ
ฝึกอบรมและสอบราชวิทยาลยัฯ  

(5) การดําเนินการเพือ่ยติุการฝึกอบรม 
1. การลาออก แพทย์ประจําบ้านต้องทําเร่ืองชีแ้จงเหตผุลก่อนพกัการปฏิบตังิานลว่งหน้าอยา่งน้อย 2 

สปัดาห์ เพ่ือให้สถาบนัฝึกอบรมพิจารณา  เม่ือสถาบนัฝึกอบรมอนมุตัใิห้พกัการปฏิบตังิานแล้ว
จะแจ้งตอ่คณะอน ุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯเพ่ือเห็นชอบ และแจ้งตอ่แพทยสภาพร้อมความเห็น
ประกอบวา่สมควรให้พกัสทิธ์ิการสมคัรเป็นแพทย์ประจําบ้านเป็นเวลา 1 ปีในปีการศกึษาถดัไป
หรือไม ่โดยพจิารณาจากเหตผุลประกอบการลาออกและคําชีแ้จงจากสถาบนัฝึกอบรม  การลาออก
จะถือวา่สมบรูณ์เม่ือได้รับอนมุตัจิากแพทยสภา   

2. การให้ออก 
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2.1 ปฏิบตังิานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤตตินเส่ือมเสียร้ายแรงจนก่อให้เกิดผลเสียตอ่ผู้ ป่วย
หรือตอ่ช่ือเสียงของสถาบนัฝึกอบรม 

2.2 ปฏิบตังิานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤตตินเส่ือมเสีย ไมมี่การปรับปรุงพฤตกิรรมหลงัการ
ตกัเตือน และกระทําซํา้ภายหลงัการภาคทณัฑ์ 

เม่ือสถาบนัฝึกอบรมเห็นสมควรให้ออก จะทําการแจ้งแพทย์ประจําบ้านรับทราบพร้อมให้พกัการ
ปฏิบตังิาน แล้วทําเร่ืองแจ้งตอ่คณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  ซึง่จะต้องตัง้คณะกรรมการ
สอบสวนจํานวน 5 คน ประกอบด้วยหวัหน้าสถาบนัฝึกอบรมอ่ืนจํานวน 3 คน และกรรมการภายใน
สถาบนัจํานวน 2 คน เพ่ือดําเนินการให้เสร็จสิน้ภายใน 2 สปัดาห์ภายหลงัจากได้รับเร่ือง ผลการ
สอบสวนจะถกูนําเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพ่ือลงความเห็น ถ้า
สมควรให้ออกจงึแจ้งตอ่แพทยสภา จนเม่ือได้รับการอนมุตัจิงึถือวา่การให้ออกสมบรูณ์ ถ้าเห็นวา่ยงั
ไมส่มควรให้ออกจงึสง่เร่ืองคืนให้สถาบนัฝึกอบรมพร้อมคําแนะนํา 

 
การประเมินเพื่อวุฒบัิตรแสดงความรู้ความชาํนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์ 
ประกอบด้วยการผา่นการฝึกอบรมตามหลกัสตูร การสอบ และ งานวิจยั 

 คณุสมบตัเิพ่ือรับการเสนอช่ือเข้าสอบเพ่ือวฒุิบตัรโดยสถาบนัฝึกอบรม 
1. ผา่นคณุสมบตักิารประเมนิเพ่ือเล่ือนระดบัชัน้ปีครบทัง้ 5 ข้อ   
2. มีพฤตกิรรมตามวิชาชีพท่ีเหมาะสม 
3. สง่ผลงานวิจยัภายในกําหนดเวลา 
4. มีศกัยภาพท่ีจะผา่นการฝึกอบรมในระดบัแพทย์ประจําบ้านปีสดุท้ายตามหลกัสตูร หรือปฏิบตังิาน

ชดใช้ทนุ หรือปฏิบตังิานในโครงการจดัสรรแพทย์ปฏิบตังิานในโรงพยาบาลท่ีเป็นศนูย์แพทยศาสตร์
คลนิิกของกระทรวงสาธารณสขุท่ีราชวทิยาลยัฯ รับรอง โดยมีระยะเวลาปฏิบตังิานในสาขา
อายรุศาสตร์หลงัจากผา่นการฝึกอบรมแพทย์เพิ่มพนูทกัษะไมน้่อยกวา่ 3 ปี 

วิธีการสอบ แนวทางการประเมินผลให้มีการทดสอบ ประกอบด้วย 
- ภาคข้อเขียน ข้อสอบปรนยัแบบเลือกตอบ (multiple choice questions) และข้อสอบประเภทอ่ืนตามท่ี

คณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศกําหนดก่อนวนัสอบอยา่งน้อย 6 เดือน 
- ภาคปฏิบตั/ิปากเปลา่ สอบรายยาว (long case) และ การปฏิบตัทิางคลนิิกในสถานการณ์จริงหรือ

สถานการณ์จําลอง (clinical encounter) โดยรูปแบบและระยะเวลาท่ีใช้เป็นไปตามท่ีคณะอนกุรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯประกาศกําหนดก่อนวนัสอบอยา่งน้อย 6 เดือน 

การจดัการสอบ 
- การสอบภาคข้อเขียน และภาคปฏิบตั/ิปากเปลา่ เม่ือสอบผา่นแตล่ะสว่นสามารถใช้ได้อีก 3 ปี นบัจาก

การสอบผา่น ถ้าสอบผา่นไมค่รบตามกําหนดในอีก 3 ปี ต้องสอบใหม ่
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- ราชวิทยาลยัอายรุแพทย์ฯ จดัการสอบภาคข้อเขียนโดยให้สทิธิในการสอบได้ตัง้แตฝึ่กอบรมครบ 23 เดือน 
- สอบภาคปฏิบตั/ิปากเปลา่  ในระหวา่งปีท่ี 3 และเม่ือสิน้สดุการฝึกอบรม 

เกณฑ์การตดัสนิ 
การผา่นการประเมินเพ่ือวฒุบิตัรแสดงความรู้ความชํานาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา

อายรุศาสตร์ ต้องผา่นเกณฑ์ทัง้ภาคข้อเขียน ภาคปฏิบตั/ิปากเปลา่ และงานวจิยั 
- เกณฑ์การตดัสนิภาคข้อเขียน ใช้หลกัอิงเกณฑ์ตามท่ีคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศ

กําหนดก่อนวนัสอบอยา่งน้อย 6 เดือน 
- เกณฑ์การตดัสนิภาคปฏิบตั/ิปากเปลา่ ใช้หลกัอิงเกณฑ์ตามท่ีคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 

ประกาศกําหนดก่อนวนัสอบอยา่งน้อย 6 เดือน 
- เกณฑ์การตดัสนิงานวิจยั ใช้หลกัอิงเกณฑ์ตามท่ีคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศกําหนดใน

ปีการศกึษาท่ีเร่ิมเข้ารับการฝึกอบรม หากไมผ่า่นให้ทําการแก้ไขตามคําแนะนําของคณะอนกุรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ ให้เสร็จสิน้ก่อนวนัสอบภาคปฏิบตัเิม่ือจบการฝึกอบรมปีท่ี 3 

ทัง้นีช้นิดและจํานวนครัง้ของการสอบภาคปฏิบตั/ิปากเปลา่ อาจมีการเปล่ียนแปลงตามท่ีคณะอนกุรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ เห็นเหมาะสม 
 
 

แนวทางการปฏบิตังิานแพทย์ประจาํบ้านปีที่ 1 (แพทย์ใช้ทุนป่ี 2) 
 
แพทย์ประจาํบ้านปีที่ 1 ที่ปฏิบัตงิานบนหอผู้ป่วยสามัญ(ชัน้ 10, 11) และหอพเิศษ/หอนอก (ชัน้อ่ืน) 

1) เร่ิมการตรวจรักษาผู้ ป่วยในความดแูลในภาคเช้าในเวลาไมเ่กิน 7.00 น.  และรายงานผู้ ป่วยให้กบั
แพทย์ประจําบ้านปีท่ี 3 หรือแพทย์ใช้ทนุปีท่ี 4 หวัหน้าสายทํางานท่ีได้รับมอบหมายให้เสร็จเรียบร้อย
ก่อน 9.00 น.ของทกุวนั 

2) เข้าร่วมก่อนกิจกรรมวิชาการในภาคบา่ยของภาควิชา (ยกเว้นกรณีมีผู้ ป่วยหนกัท่ีจําเป็นต้องให้การ
ดแูลทนัที) หลงัจากนัน้ ให้การตรวจรักษาผู้ ป่วยภาคบา่ยให้เสร็จเรียบร้อย  

3) เขียนรายงานการรับผู้ป่วยด้วยตนเองทกุรายกรณีผู้ ป่วยใหมใ่ห้เสร็จสิน้ทนัทแีละ on service 
note ทนัทกีรณีเป็นผู้ ป่วยย้ายเข้ามารับการรักษาตอ่จากหอผู้ ป่วยอ่ืน ร่วมกบัเขียนรายงานการ
เปล่ียนแปลงของผู้ ป่วย(progress note) อยา่งละเอียดทุกวันใน 3 วันแรก และตามความเร่งด่วน

ของปัญหาหลังจากนัน้อย่างน้อยทกุ 2-3 วัน พร้อมกบัความคดิเห็นของอาจารย์ท่ีมาให้คําปรึกษา  
และเพ่ือให้สอดคล้องกบัการประเมินแพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทนุมิตติา่ง ๆ ไมอ่นญุาตให้
แพทย์เพิ่มพนูทกัษะช่วยบนัทกึรายงานผู้ ป่วยโดยเดด็ขาด 

4) เขียนสรุปเวชระเบียนให้เสร็จสิน้ภายใน 48  ชัว่โมงหลงัจากผู้ ป่วยกลบับ้าน โดยเขียนตาม ICD 10, 
DRG 
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  การบันทกึเวชระเบียนที่ไม่สมบูรณ์และการสรุปเวชระเบียนไม่เสร็จสิน้ภายใน
เวลา ถือเป็นความรับผิดชอบแพทย์ประจาํบ้านและแพทย์ใช้ทุน และจะมีผลต่อการประเมิน
แพทย์ประจาํบ้านและแพทย์ใช้ทุนตามหลักสูตรที่กาํหนดโดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ และ
รวมถงึการมีบทลงโทษในการพจิารณารายวชิาเลือกในปีถัดไป 

5) เขียน off service note ให้เสร็จสิน้ก่อนการส่งตวัผู้ป่วย ถ้ามีการสง่ตอ่ผู้ ป่วยให้แพทย์ใช้ทนุหรือ
แพทย์ประจําบ้านคนอ่ืนดแูลหรือในกรณีย้ายผู้ ป่วยไป ICU 

6) ทําหตัถการหรือการตรวจทางห้องปฏิบตักิารบนหอผู้ ป่วยหรือควบคมุนิสติแพทย์ทําหตัถการท่ีมีความ
เส่ียงตอ่ผู้ ป่วยต้องมีแพทย์พ่ีเลีย้งควบคมุในการทําครัง้แรก และจะต้องบนัทกึรายงานทางการแพทย์
เม่ือมีการทําหตัถการทกุครัง้ 

7) จ่ายผู้ ป่วยเก่าและใหมใ่ห้นิสติแพทย์ดแูลร่วมกบัให้ความรู้และเป็นท่ีปรึกษาของนิสติแพทย์ 
8) ดําเนินกิจกรรม Team care round ร่วมกบัพยาบาล โดยทบทวนข้อมลูผู้ ป่วยร่วมกนัทกุวนัศกุร์ หลงั 

admission round 
9) ดําเนินกิจกรรม Quality round  โดยประสานงานกบัแพทย์หวัหน้าหอผู้ ป่วย อาจารย์แพทย์ประจํา

สายการทํางาน เลือกรายผู้ ป่วยท่ียงัแก้ปัญหาในด้านตา่งๆ ไมไ่ด้นอกเหนือจากการรักษาโรค  เพ่ือ
หาทางแก้ปัญหาร่วมกนักบัสหสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง จะต้องดาํเนินกิจกรรมดงักล่าว 1 ครัง้/ 
อาจารย์แพทย์ประจาํสายการทาํงาน 1 คน โดยนดัวนัดําเนินกิจกรรมร่วมกนักบัทกุคนท่ีเก่ียวข้อง  
ระหว่างการดาํเนินกจิกรรมจะต้องทาํการบันทกึรายงานการดาํเนินกิจกรรมทุกครัง้ 

10) รับ-สง่เวรกบัแพทย์ท่ีอยูเ่วรโดยจะต้องทําหน้าท่ีรับ-สง่เวรด้วยตนเอง ภายใต้ความดแูลของแพทย์
ประจําบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุรุ่นพ่ีท่ีเป็นหวัหน้าสาย  และร่วมกบัแพทย์รุ่นพ่ีท่ีเป็นหวัหน้าเวรของวนันัน้
อยา่งเป็นระบบ เร่ิมทําการรับ-สง่เวร 16.00 น. 

11) ต้องมาดแูลผู้ ป่วยในภาคเช้าด้วยตนเองทกุวนั ไมเ่ว้นวนัหยดุราชการ 
 
แพทย์ประจาํบ้านปี 1 ที่ปฏิบัตงิานหออภบิาลผู้ป่วยเวชบาํบัดวิกฤต 

1) เร่ิมการตรวจรักษาผู้ ป่วยในความดแูลในภาคเช้าในเวลาไมเ่กิน 7.00 น.  โดยดแูลผู้ ป่วยของภาควชิา
อายรุศาสตร์ท่ีหอผู้ ป่วยเวชบําบดัวิกฤตร่ิวมกบัอาจารย์แพทย์ประจําหอผู้ ป่วย 

2) เขียนรายงานการรับผู้ ป่วยท่ีเข้ามารับการรักษาในหอผู้ ป่วยฯด้วยตนเองทกุรายกรณีท่ีเป็นผู้ ป่วยใหม ่
เขียนonservice note ในกรณีผู้ ป่วยรับย้ายมาจากหอผู้ ป่วยสามญั และเขียนรายงานการ
เปล่ียนแปลงของผู้ ป่วยทุกวัน ตามระบะ SOAP พร้อมกบัความคดิเห็นของอาจารย์ท่ีมาให้คําปรึกษา
ด้วย  

3) เขียนสรุปเวชระเบียนให้เสร็จสิน้ภายใน 48ชัว่โมงกรณีท่ีจําหน่ายออกจากโรงพยาบาล โดยเขียนตาม 
ICD 10, DRG  

4) เขียน off service เม่ือมีการสง่ตอ่ผู้ ป่วยไปรับการรักษาตอ่ท่ีหอผู้ ป่วยสามญั 
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5) การรับผู้ ป่วยและการย้ายผู้ ป่วยออกจากหอผู้ ป่วยให้เป็นสทิธิขาดของอาจารย์ประจําหอผู้ ป่วย จงึ
ต้องแจ้งอาจารย์ประจําหอผู้ ป่วยทกุครัง้ท่ีจะย้ายผู้ ป่วยออกจากหอผู้ ป่วยเวชบําบดัวิกฤต ิ

6) การทําหตัถการมีแนวทางเช่นเดียวกบัการปฏิบตังิานท่ีหอผู้ ป่วยสามญัต้องมีการบนัทกึรายงานทาง
การแพทย์เม่ือมีการทําหตัถการทกุครัง้ 

7) ต้องทําการตรวจรักษาผู้ ป่วยในภาคเช้าด้วยตนเองทกุวนั ไมเ่ว้นวนัหยดุราชการ 
8) เน่ืองจากผู้ ป่วยในหอผู้ ป่วยเวชบําบดัวิกฤต ิมีการเปล่ียนแปลงอาการอยา่งรวดเร็ว ไมอ่นญุาตให้ทิง้

หอผู้ ป่วยในเวลาทําการเว้นช่วงพกัรับประทานอาหาร และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวชิาการหรือใน
กรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นจริงๆ เทา่นัน้ และจะต้องแจ้งให้พยาบาลรับทราบ และมีช่องทางตดิตอ่ได้
ตลอดเวลา 

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

แพทย์ประจาํบ้านปีที่ 1 ที่ออกตรวจผู้ป่วยนอก  
1)แพทย์ประจาํบ้านที่ปฎบัิตงิานที่หอผู้ป่วยนอกในเดอืนนัน้ ให้ออกตรวจชว่งเวลา8.00 -16.00 น. 
แพทย์ประจาํบ้านที่ปฎิบัตงิานที่หอผู้ป่วย ให้ออกตรวจช่วงเวลา 9.00-12.00 น.  โดยให้ออกตรวจวนั

เดียวกนัของสปัดาห์ตลอดทัง้ปี ห้ามเล่ือนวันออกตรวจเองโดยไม่ได้รับอนุญาตและให้ตรวจรักษาผู้ ป่วยในหอ
ผู้ ป่วยให้เสร็จก่อนลงตรวจผู้ ป่วยนอก 

2) ทําการบนัทกึเวชระเบียนอยา่งเหมาะสม และท่ีจําเป็นอยา่งครบถ้วน 
3) จะมีการสุม่ตรวจเวชระเบียนผู้ ป่วยนอกท่ีทําการบนัทกึเสร็จสิน้ วนัละ 1 ฉบบั หรืออยา่งน้อยเดือนละ 4 

ฉบบั โดยอาจารย์ท่ีทําหน้าท่ีในการตรวจสอบความสมบรูณ์ของเวชระเบียนในวนันัน้ และจะมีการแจ้งให้แพทย์
ประจําบ้านรับทราบและทําการปรับปรุง    
  5)หลกัการสําหรับการตรวจผู้ ป่วยนอก มีแนวทางดงันี ้ 

ความตรงต่อเวลาถือเป็นความรับผิดชอบในหน้าท่ี   โดยจะมีการบนัทกึเวลาท่ีออกตรวจผู้ ป่วยนอกซึง่
เป็นหนึง่ในการประเมินการปฏิบตังิาน  
  - ถ้าออกตรวจสายเกิน 15 นาที ตัง้แต ่3ครัง้ จะต้องออกตรวจชดเชย1 ครัง้ 
  - ถ้าออกตรวจสายเกิน 30 นาที 1 ครัง้ จะต้องออกตรวจชดเชย1 ครัง้ 
 การออกตรวจชดเชย จะให้ทําการออกตรวจในช่วงท่ีพกัร้อน ช่วงท่ีวิชาเลือกเสรี (Elective)ก่อน หากไมมี่
ช่วงดงักลา่วแล้ว จะต้องมาออกตรวจซํา้ในวนัถดัไป 
 จาํนวนผู้ป่วยที่ต้องตรวจสาํหรับแพทย์ประจาํบ้านปีที่ 1 
  -แพทย์ประจําบ้าน ท่ีปฏิบตังิานในหอผู้ ป่วย จะต้องตรวจผู้ ป่วยอยา่งน้อย 15 คนตอ่วนั และใน
จํานวนนี ้จะต้องมีผู้ป่วยใหม่ร่วมด้วยอย่างน้อย 2 คนต่อวัน 
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  - แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทนุท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีออกตรวจผู้ ป่วยนอกในเดือนนัน้ ต้องตรวจ
ผู้ ป่วยจนกวา่จะเสร็จสิน้  
 6) การสัง่ยา โดยเฉพาะผู้ ป่วยใหมท่กุรายให้สัง่เฉพาะยาท่ีอยูใ่นบญัชียาหลกั (ED) เท่านัน้ ห้ามสัง่ยานอก
บญัชียาหลกัโดยเดด็ขาดยกเว้นยารักษาโรคพืน้ฐานทัว่ไปท่ีไมมี่ยาในบญัชีเช่น ยาแก้ไอ เป็นต้น  สว่นยาในกลุม่ท่ี
ควบคมุการใช้เช่น ยาลดไขมนั ยาลดความดนั เป็นต้น จะต้องได้รับการอนมุตักิารใช้ยาจากอาจารย์ท่ีทําหน้าท่ี
อนมุตักิารใช้ยาในวนัดงักลา่วกรณีท่ีผู้ ป่วยมารับการรักษาตอ่เน่ืองท่ีรพ.อยูก่่อนแล้วและได้รับยาเดมิซึง่เป็นยานอก
บญัชียาหลกัมาตลอด ให้พจิารณาใช้ยาเดมิหรือปรับเปล่ียนยาเป็นยาในบญัชียาหลกัตามความเหมาะสมใน
ผู้ ป่วยแตล่ะรายโดยจะต้องปรึกษาและได้รับขออนมุตักิารใช้ยาดงักลา่วกบัอาจารย์ท่ีทําหน้าท่ีตรวจสอบความ
สมบรูณ์เวชระเบียนในวนันัน้ทกุครัง้ (ตารางรายช่ืออาจารย์ท่ีทําหน้าท่ีรับผิดชอบในการอนมุตัยิาอยูท่ี่แผนกผู้ ป่วย
นอก) 
 
แพทย์ประจาํบ้านปี 1 ที่ปฏิบัตงิานที่แผนกฉุกเฉิน 
 1) เร่ิมปฏิบตังิานท่ีแผนกฉกุเฉินตัง้แต ่7.00 น.-17.00 น. 
 2) ดแูลผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาเก่ียวข้องทางอายรุศาสตร์ท่ีเข้ามาใช้บริการท่ีแผนกฉกุเฉิน  ได้แก่ 

2.1) ผู้ ป่วยทางอายรุศาสตร์ท่ีมาท่ีแผนกฉกุเฉินโดยตรง โดยเป็นผู้ ป่วยท่ีขอคําปรึกษาจากแพทย์
แผนกฉกุเฉินหรือการตรวจด้วยตนเองตัง้แตแ่รก 

2.2) ผู้ ป่วยทางอายรุศาสตร์ท่ีสง่มาเพ่ือรับการดแูลรักษาระยะสัน้ จากแผนกผู้ ป่วยนอก 
อายรุศาสตร์ 

2.3) ผู้ ป่วยทางอายรุศาสตร์ท่ีสง่มาเพ่ือทําหตัถการทางอายรุศาสตร์ จากแผนกผู้ ป่วยนอก
อายรุศาสตร์ 

  2.4) การขอรับคําปรึกษาทางอายรุศาสตร์หรือการขอสง่ตวัผู้ ป่วยอายรุศาสตร์ จากรพ.อ่ืนๆ  
 3) การดแูลรักษาทัง้หมดดงักลา่ว ต้องอยูภ่ายใต้การดแูลและตดัสนิใจของแพทย์ประจําบ้านปีท่ี 3 (แพทย์
ใช้ทนุปีท่ี 4) ท่ีปฏิบตังิานร่วมอยูด้่วยเท่านัน้ 
 4) ในการดแูลรักษาผู้ ป่วย ให้จดัลําดบัความเร่งดว่นของโรคท่ีต้องให้การดแูลรักษาเป็นสําคญั  โรคท่ีต้อง
ดแูลรักษาอยา่งเร่งดว่นเป็นลําดบัแรก เชน่ สงสยัหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั ภาวะช็อค ชกั เป็นต้น  
 5) ประสานงานแพทย์ประจําบ้านท่ีอยูใ่นหอผู้ ป่วยตา่งๆ ในการรับผู้ ป่วยเข้ารับการรักษาตวัตอ่ใน
โรงพยาบาล 
 6) ในการขอรับคําปรึกษาจากอาจารย์ ให้ปรึกษาอาจารย์ท่ีเป็น attending หอผู้ ป่วยวิกฤตและปรึกษา
นอกแผนกในเดือนนัน้ หรือ อาจารย์ในสาขาวิชาโรคท่ีเก่ียวข้องโดยตรง  
 7) ในการดแูลรักษาผู้ ป่วย จะต้องทําการบนัทกึเวชระเบียนทางการแพทย์อยา่งครบถ้วน  กรณีท่ีเป็นโรคท่ี
มีการจดัทํา clinical practice guideline และมีแบบบนัทกึข้อมลูอยูแ่ล้ว  ให้ทําการบนัทกึให้ครบถ้วน 
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8) ในกรณีท่ีตดัสนิใจให้ผู้ ป่วยกลบับ้านจะต้องมัน่ใจวา่มีความปลอดภยัเพียงพอโดยการประเมนิซํา้ และ
บนัทกึผลการประเมินก่อนพิจารณาให้กลบับ้าน  และนดัผู้ ป่วยเพ่ือตดิตามอาการภายในระยะเวลาอนัสัน้กบั
แพทย์แผนกอายรุศาสตร์ในกรณีท่ีต้องตดิตามการรักษา 
การอยู่เวรนอกเวลาราชการ 
 ให้แพทย์ประจําบ้านปีท่ี1 และแพทย์ใช้ทนุปีท่ี 2 อยูเ่วรนอกเวลาราชการเป็นจํานวน 8-9 วนัตอ่เดือน วนั
จนัทร์ถงึวนัศกุร์ เร่ิมตัง้แต ่16.00 น. – 07.00 น. ของวนัถดัไป วนัเสาร์อาทิตย์หรือวนัหยดุราชการ เร่ิมตัง้แต ่07.00
น.-07.00 น. ของวนัถดัไป โดยจะต้องทาํการรับ-ส่งเวรพร้อมกบัแพทย์ประจําบ้านชัน้ปีท่ีสงูกวา่ท่ีเป็นหวัหน้าเวร
ในวนันัน้ในเวลา 16.00 น.ในวนัราชการ และ 7.00 น.ในวนัหยดุราชการ 
 แพทย์ประจําบ้านท่ีอยูเ่วรมีหน้าท่ีรับผิดชอบผู้ ป่วยในของภาควิชาอายรุศาสตร์ทัง้หมด ในการอยูเ่วรจะอยู่
ร่วมกบัแพทย์ประจําบ้านปีท่ี 2 หรือ 3 (หรือแพทย์ใช้ทนุปี 3หรือปี 4)และอาจารย์ในภาควิชาทกุครัง้ 
(ดรูายละเอียดใน “ข้อปฏิบตักิารอยูเ่วรนอกเวลาราชการแพทย์ประจําบ้าน”) 
 
 

แนวทางการปฏบิตังิานแพทย์ประจาํบ้านปีที่ 2, 3(พชท.ปี 3, 4) 
 
 1) แพทย์ประจาํบ้านปีที่ 2 (แพทย์ใช้ทนุปีท่ี 3) จะปฎิบตังิานในสาขาวิชาตา่งๆ หมนุเวียนทัง้ภายใน
และภายนอกภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ    
 แพทย์ประจาํบ้านปีที่ 3 (แพทย์ใช้ทนุปีท่ี 4) จะปฎิบตังิานในตําแหน่งหวัหน้าหอผู้ ป่วยตา่งๆ เป็นสว่น
ใหญ่ การรับปรึกษาจากนอกแผนกอายรุศาสตร์ การดแูลผู้ ป่วยแผนกฉกุเฉิน 

2) แพทย์ประจําบ้านปีท่ี 2 และ 3 (แพทย์ใช้ทนุปีท่ี 3, 4) จะต้องทําหน้าท่ีในการให้คําปรึกษาแก่แพทย์
ประจําบ้านปีท่ี 1 (แพทย์ใช้ทนุ 2) ท่ีปฏิบตังิานในหอผู้ ป่วยตา่งๆ ในการปฏิบตังิานเม่ือผา่นสาขาวิชาตา่งๆ ให้ยดึ
แนวทางของสาขาวิชานัน้ๆ เป็นสําคญั 

3) กรณีปฏิบัตหิน้าที่เป็นหวัหน้าหอผู้ป่วยต่างๆ มีแนวทางปฏิบตัอ่ืินๆ ดงันี ้
 3.1) ควรตรวจรักษาผู้ ป่วยด้วยตนเองทกุวนัไมเ่ว้นวนัหยดุราชการเช่นเดียวกบัแพทย์ประจําบ้าน

ชัน้ปีท่ี 1 หรือแพทย์ใช้ทนุปีท่ี 2 การขาดการทํางานในวนัหยดุราชการถือเป็นการขาดความรับผิดชอบในฐานะ
แพทย์และควรเร่ิมการปฏิบตังิานในเวลาไมเ่กิน 7.00 น 

 3.2) กรณีเป็นหวัหน้าหอผู้ ป่วยเวชบําบดัวกิฤตคิวรปฏิบตังิานท่ีหอผู้ ป่วยตลอดเวลายกเว้นการรับ
ปรึกษาจากแพทย์ประจําบ้าน/แพทย์ใช้ทนุชัน้ปีต่ํากวา่ การรับประทานอาหาร การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ โดย
ต้องแจ้งพยาบาลให้ทราบทกุครัง้ 

 3.2) ตรวจสอบความสมบรูณ์ในการบนัทกึเวชระเบียนของแพทย์ประจําบ้านชัน้ปีท่ี 1 และต้อง
บนัทกึความเห็นในการรักษาลงในเวชระเบียนร่วมด้วย 



 

25 
 

 3.3) รับผิดชอบดแูลให้แพทย์ประจําบ้านชัน้ปีท่ี 1 ทําการสรุปเวชระเบียนให้เสร็จสิน้ภายใน 48 
ชัว่โมง 

 การบันทกึเวชระเบียนที่ไม่สมบูรณ์และการสรุปเวชระเบียนไม่เสร็จสิน้ภายในเวลา ถือ
เป็นความรับผิดชอบร่วมของแพทย์ประจาํบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุที่เป็นหวัหน้าหอผู้ป่วย 

3.4) ดําเนินกิจกรรม Quality roundโดยเป็นผู้ นํากลุม่ ร่วมกบั 
แพทย์ประจําบ้านปีท่ี 1 หรือแพทย์ใช้ทนุปีท่ี 2 ตดิตอ่ประสานงานกบัอาจารย์แพทย์ประจําสายการทํางานเลือก
รายผู้ ป่วยท่ียงัแก้ปัญหาในด้านตา่งๆ ไมไ่ด้นอกเหนือจากการรักษาโรคโดยประสานงานกบัพยาบาลและบคุลากร
ทางการแพทย์อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือหาทางแก้ปัญหาร่วมกนักบัสหสาขาวิชาชีพ   จะต้องดาํเนินกิจกรรมดงักล่าว 
1 ครัง้/ อาจารย์แพทย์ประจาํสาย 1 คน โดยนดัวนัดําเนินกิจกรรมร่วมกนักบัทกุคนท่ีเก่ียวข้อง  ระหว่างการ
ดาํเนินกจิกรรมจะต้องทาํการบันทกึรายงานการดาํเนินกิจกรรมทุกครัง้ 

3.5) แพทย์ประจําบ้านปีท่ี 3 หรือแพทย์ใช้ทนุปีท่ี 4 ต้องจดั Team CareRound โดยทําการดแูล
ผู้ ป่วยร่วมกบั พยาบาลทกุวนัศกุร์ หลงักิจกรรม admission round 
 
 4) ออกตรวจผู้ ป่วยนอกทัว่ไปตามปกตสิปัดาห์ละ 1 วนั   แนวทางในการออกตรวจผู้ ป่วยนอกเป็นแนวทาง
เดียวกบัท่ีมีการกําหนดไว้ในหวัข้อของแพทย์ประจําบ้านปีท่ี 1 

 ความตรงต่อเวลาถือเป็นความรับผิดชอบในหน้าท่ี   โดยจะมีการบนัทกึเวลาท่ีออก ตรวจผู้ ป่วยนอกซึง่
เป็นหนึง่ในการประเมินการปฏิบตังิาน  
  - ถ้าออกตรวจสายเกิน 15 นาที ตัง้แต ่3 ครัง้ จะต้องออกตรวจชดเชย1 ครัง้ 
  - ถ้าออกตรวจสายเกิน 30 นาที 1 ครัง้ จะต้องออกตรวจชดเชย1 ครัง้ 
 การออกตรวจชดเชย จะให้ทําการออกตรวจในช่วงท่ีพกัร้อน ช่วงท่ีวิชาเลือกเสรี (Elective) ก่อนหากไมมี่
ช่วงดงักลา่วแล้ว จะต้องมาออกตรวจซํา้ในวนัถดัไป 
 จาํนวนผู้ป่วยที่ต้องตรวจสาํหรับแพทย์ประจาํบ้านปีที่ 2, 3 
  -แพทย์ประจําบ้าน ท่ีปฏิบตังิานในหอผู้ ป่วย จะต้องตรวจผู้ ป่วยอยา่งน้อย20คนตอ่วนั และใน
จํานวนนี ้จะต้องมีผู้ป่วยใหม่ร่วมด้วยอย่างน้อย 2 คนต่อวัน 
  - แพทย์ประจําบ้านท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีออกตรวจผู้ ป่วยนอกในเดือนนัน้ ต้องตรวจผู้ ป่วยจนกวา่จะ
เสร็จสิน้  

 
5) กรณีที่เป็นแพทย์ประจาํบ้านปฏิบัตงิานที่แผนกฉุกเฉิน 

  5.1) เร่ิมปฏิบตังิานท่ีแผนกฉกุเฉินตัง้แต ่7.00 น.-17.00 น. 
  5.2) เป็นผู้ ร่วมดแูลและให้คําปรึกษากบัแพทย์ประจําบ้านปีท่ี 1 ในการดแูลผู้ ป่วยท่ีมีปัญหา
เก่ียวข้องทางอายรุศาสตร์ท่ีเข้ามาใช้บริการท่ีแผนกฉกุเฉิน  ได้แก่ 
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5.2.1) ผู้ ป่วยทางอายรุศาสตร์ท่ีมาท่ีแผนกฉกุเฉินโดยตรง โดยเป็นผู้ ป่วยท่ีขอคําปรึกษา
จากแพทย์แผนกฉกุเฉินหรือการตรวจด้วยตนเองตัง้แตแ่รก 

5.2.2) ผู้ ป่วยทางอายรุศาสตร์ท่ีสง่มาเพ่ือรับการดแูลรักษาระยะสัน้ จากแผนกผู้ ป่วย
นอกอายรุศาสตร์ 

5.2.3) ผู้ ป่วยทางอายรุศาสตร์ท่ีสง่มาเพ่ือทําหตัถการทางอายรุศาสตร์ จากแผนกผู้ ป่วย
นอกอายรุศาสตร์ 

5.2.4) การขอรับคําปรึกษาหรือการขอสง่ตวัผู้ ป่วยอายรุศาสตร์ จากรพ.อ่ืนๆ  
5.3) ในการดแูลรักษาผู้ ป่วย ให้จดัลําดบัความเร่งดว่นของโรคท่ีต้องให้การดแูลรักษาเป็นสําคญั  

โรคท่ีต้องดแูลรักษาอยา่งเร่งดว่นเป็นลําดบัแรก เช่น สงสยัหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั ภาวะช็อค stroke เป็นต้น  
5.4) ประสานงานแพทย์ประจําบ้านท่ีอยูใ่นหอผู้ ป่วยตา่งๆ ในการรับผู้ ป่วยเข้ารับการรักษาตวัตอ่ 

ในโรงพยาบาล 
5.5) ในการขอรับคําปรึกษาจากอาจารย์ ให้ปรึกษาอาจารย์ท่ีเป็น attending หอผู้ ป่วยวกิฤตและ 

ปรึกษานอกแผนกในเดือนนัน้ (หรือ อาจารย์ในสาขาวิชาโรคท่ีเก่ียวข้องโดยตรงในกรณีท่ีตดิตอ่อาจารย์หอผู้ ป่วย

วิกฤตแิละปรึกษานอกแผนกไมไ่ด้) 
5.6) ในการดแูลรักษาผู้ ป่วย จะต้องทําการบนัทกึเวชระเบียนทางการแพทย์อยา่งครบถ้วน  กรณี 

ท่ีเป็นโรคท่ีมีการจดัทํา clinical practice guideline และมีแบบบนัทกึข้อมลูอยูแ่ล้ว  ให้ทําการบนัทกึให้ครบถ้วน  
5.7) ในกรณีท่ีตดัสนิใจให้ผู้ ป่วยกลบับ้านจะต้องมัน่ใจวา่มีความปลอดภยัเพียงพอโดยการ 

ประเมินซํา้ และบนัทกึผลการประเมินก่อนพิจารณาให้กลบับ้าน  และนดัผู้ ป่วยเพ่ือตดิตามอาการภายใน
ระยะเวลาอนัสัน้กบัแพทย์แผนกอายรุศาสตร์ในกรณีท่ีต้องตดิตามการรักษา 
 

6) กรณีที่เป็นแพทย์ประจาํบ้านรับปรึกษาผู้ป่วยจากหน่วยงานนอกภาควชิาอายุรศาสตร์ 
 ภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ตระหนกัและมุ่งเนน้ใหแ้พทยป์ระจาํบา้นในหลกัสูตรการ
ฝึกอบรมอายรุศาสตร์มศว มีความสามารถในการดูแลผูป่้วยและใหค้าํปรึกษาโรคหรือปัญหาทางอายรุศาสตร์ทัว่ไป
ไดเ้ป็นอยา่งดี  จึงมีแนวทางท่ีจาํเพาะสาํหรับแพทยป์ระจาํบา้นท่ีผา่นการปฎิบติังานในช่วงดงักล่าวน้ี  โดยจะตอ้ง
ปฏิบติัดงัน้ี 

1. แพทยป์ระจาํบา้นจะตอ้งทาํการประเมินตนเองดา้นความสามารถในการใหค้าํปรึกษาอายรุศาสตร์
ทัว่ไปเม่ือเร่ิมข้ึนปฎิบติังาน โดยขอเอกสารการประเมินตนเองไดท่ี้ภาควิชา 

2. จะตอ้งเรียนรู้ภาคทฤษฏี โดยใหศึ้กษาจากส่ือท่ีภาควิชาอายรุศาสตร์ มศว ไดจ้ดัทาํไวเ้ก่ียวกบัการให้
คาํปรึกษาโรค/ปัญหาทัว่ไปทางอายรุศาสตร์ 
โดยจะตอ้งผา่นกระบวนการดงักล่าวทุกคน 
 3. ทาํการประเมินตนเองดา้นความสามารถในการใหค้าํปรึกษาอายรุศาสตร์ทัว่ไปอีกคร้ัง เม่ือส้ินสุดระยะ
การปฏิบติังานและส่งใบประเมินตนเองทั้งหมดไดท่ี้ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
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 สาํหรับแนวทางทัว่ไปในการปฏิบติังานในกรณีรับปรึกษาผูป่้วยจากนอกแผนก  มีแนวทางดงัน้ี 
 1)รับผิดชอบในการให้คําปรึกษาผู้ ป่วยในหอผู้ ป่วยอ่ืนๆ ภายนอกแผนกอายรุศาสตร์ ในกรณีท่ีมีแพทย์
ประจําบ้านปีท่ี 1อยูด้่วยในเดือนเดียวกนั จะต้องทําหน้าท่ีในการให้คําปรึกษาแพทย์ประจําบ้านปีท่ี 1 โดยจะต้อง
ไปดผูู้ ป่วยเองทกุคนเพ่ือประเมินและให้ความเห็นได้อยา่งถกูต้อง  
 2) รับใบปรึกษาท่ีสง่มาจากหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีภาควิชาอายรุศาสตร์ตัง้แต ่8.00-16.00 น. ในวนัราชการ 
โดยจะต้องลงลายมือช่ือในสมดุบนัทกึการรับปรึกษาทกุครัง้  

3) ดแูลผู้ ป่วยภายในวนัท่ีมีการสง่ใบปรึกษามาจากตา่งแผนก โดยเรียงลําดบัตามความเร่งดว่น ทําการ

ตรวจรักษาด้วยตนเองก่อน หลงัจากนัน้จะต้องปรึกษาอาจารย์attendingในสายการทาํงานของตน”ทุก
ราย”หรืออาจารย์ในสาขาวชิาท่ีเก่ียวข้อง  โดยจะต้องเขียนตอบกลบัการให้คําปรึกษาในใบท่ีรับปรึกษาทกุครัง้ 
 4) ตดิตามการเปล่ียนแปลงของผู้ ป่วยท่ีไปให้คําปรึกษาอยา่งสม่ําเสมอในกรณีท่ีต้องให้การดแูลรักษา
ตอ่เน่ืองและจะต้องเขียนบนัทกึทางการแพทย์ทกุครัง้ท่ีไปดแูลรักษาผู้ ป่วย 

 5) ผู้ ป่วยท่ีไมจํ่าเป็นต้องได้รับการดแูลรักษาด้วยปัญหาทางอายรุศาสตร์อีก ให้เขียนบอกระงบัการรับ
ปรึกษาเป็นการชัว่คราว โดยจะต้องเป็นคําสัง่ของอาจารย์ในภาควิชาอายรุศาสตร์ท่ีรับปรึกษาปัญหาดงักลา่ว ใน
กรณีท่ีมีเหตอุนัควรท่ีต้องได้รับการดแูลรักษาอีกครัง้จะต้องตดิตามการเปล่ียนแปลงของผู้ ป่วยตามท่ีได้รับการ
ปรึกษาในภายหลงั 
 6) กรณีท่ีมีภาวะฉกุเฉินทางอายรุศาสตร์เกิดขึน้ท่ีตา่งแผนก ภาควิชาตา่งๆ อาจใช้การส่ือสารทางโทรศพัท์
โดยตรงมายงัแพทย์ท่ีปฎิบตังิานสายรับปรึกษานอกแผนกอายรุกรรม ก่อนท่ีจะมีการเขียนใบปรึกษาตามมาใน
ภายหลงั ในกรณีดงักลา่วจะต้องไปให้การดแูลรักษาผู้ ป่วยก่อนและแจ้งอาจารย์ในภาควิชาท่ีทําหน้าท่ีให้
คําปรึกษาทกุครัง้ในกรณีดงักล่าว จะต้องกลับมาทาํการบันทกึลงสมุดรับการปรึกษาด้วยทุกครัง้เม่ือให้
การรักษาเสร็จสิน้ 

9) เม่ือปฏิบตังิานสิน้สดุลง จะต้องนําสง่ใบรับปรึกษา รายช่ือผู้ ป่วย และภาวะท่ีได้รับคําปรึกษาให้ทาง
ภาควิชาอายรุศาสตร์ทกุครัง้ 
 
การอยู่เวรนอกเวลาราชการ 
 ให้แพทย์ประจําบ้านปีท่ี 2 และ 3 อยูเ่วรนอกเวลาราชการเป็นจํานวน 6-8 วนัตอ่เดือน วนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ 
เร่ิมตัง้แต ่16.00 น. –07.00 น. ของวนัถดัไป   วนัเสาร์อาทิตย์หรือวนัหยดุราชการ เร่ิมตัง้แต ่07.00น.-07.00 น. 
ของวนัถดัไป โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบผู้ ป่วยในของภาควิชาอายรุศาสตร์ทัง้หมด ในการอยูเ่วรจะทําหน้าท่ีให้
คําปรึกษาอยา่งใกล้ชิดแก่แพทย์ประจําบ้านปีท่ี 1  โดยจะต้องทาํการรับ-ส่งเวรพร้อมกบัแพทย์ประจําบ้านชัน้ปี
ท่ี 1 และแพทย์ประจําบ้านท่ีเป็นหวัหน้าเวรในวนันัน้ในเวลา 16.00 น.ในวนัราชการ และ 7.00 น.ใน
วนัหยดุราชการ  โดยการอยูเ่วรจะอยูร่่วมกบัอาจารย์ในภาควิชาทกุครัง้ (ดรูายละเอียดใน “ข้อปฏิบตักิารอยูเ่วร
นอกเวลาราชการแพทย์ประจําบ้าน”) 
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ข้อปฏบิตักิารอยู่เวรนอกเวลาราชการ พจบ./พชท. 
ภาควชิาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว 

 
แพทย์ประจาํบ้านปีที่ 1 (แพทย์ใช้ทุนปีที่ 2) 

 
- ในกรณีที่เป็นเวรที่ดแูลเฉพาะผู้ป่วยใน จะทําหน้าท่ีเป็นเป็น first callในการดแูลรักษาผู้ ป่วยเก่าและ

ทําหน้าท่ีรับผู้ ป่วยใหมใ่นหอผู้ ป่วยสามญั โดยมีแพทย์ใช้ทนุปีท่ี 1(แพทย์เพิ่มพนูทกัษะ) เป็นผู้ชว่ย 

(พชท.1(แพทย์เพิ่มพูนทกัษะ)ไม่ใช่ first call)ห้ามลงไปรับผู้ ป่วยท่ีแผนกฉกุเฉิน 
- ในกรณีที่เป็นเวรรับปรึกษาจากแผนกฉุกเฉิน จะทําหน้าท่ีเป็น first call ในการรับคําปรึกษาจากการ

ขอคําปรึกษาจากแผนกฉกุเฉิน 
- ไม่อนุญาตให้ส่ังการรักษาด้วยวาจาทางโทรศัพท์โดยไม่มีเหตุอันควร 
- กรณีที่มีความจาํเป็นที่ต้องส่ังการรักษาทางโทรศัพท์ จะต้องเซน็ช่ือกาํกับคาํส่ังดงักล่าวภายใน

เวลา 24 ช่ัวโมง   
 

การขอคาํปรึกษาจากแพทย์ประจาํบ้านปีที ่2/3 หรือ แพทย์ใช้ทนุปีที ่3/4 
- กรณีผู้ป่วยเก่า ที่ไม่สามารถตดัสินใจให้การดแูลรักษาด้วยตนเองให้ปรึกษาแพทย์ประจําบ้านปีท่ี 2

หรือ 3 ท่ีเป็นหวัหน้าเวรในวนันัน้ 
- กรณีผู้ ป่วยรับใหมใ่นหอผู้ ป่วย/หรือการรับปรึกษาผู้ ป่วยแผนกฉกุเฉินจะต้องปรึกษาและรับผู้ ป่วยพร้อมกบั

แพทย์ประจําบ้านปีท่ี 3 ท่ีเป็นหวัหน้าเวรทุกราย 
- ในกรณีท่ีไมส่ามารถตดิตอ่ขอคําปรึกษาจากแพทย์ประจําบ้านปีท่ี 2/3 หรือ แพทย์ใช้ทนุปีท่ี 3/4  ให้

ปรึกษาอาจารย์แพทย์ท่ีอยูเ่วรวนัดงักลา่ว 
 
แพทย์ประจาํบ้านปีที่ 2 (แพทย์ใช้ทุนปีที่ 3) 
 

- เป็น first callในการดแูลรักษาผู้ ป่วยเก่าและใหมใ่นหออภบิาลผู้ป่วยเวชบาํบัดวกิฤต 
- เป็น first call ในการให้คําปรึกษาจากการขอคําปรึกษาสําหรับผู้ ป่วยในท่ีอยูน่อกแผนกอายรุศาสตร์ 
- เป็น 2nd callในการดแูลรักษาผู้ ป่วยเก่าในหอผู้ ป่วยสามญัของแผนกอายรุศาสตร์ 
- เป็นท่ีปรึกษาอยา่งใกล้ชิดแก่แพทย์ประจําบ้านปีท่ี 1 (หรือพชท. 2)เฉพาะกรณีท่ีเวรวนันัน้ไมมี่แพทย์

ประจําบ้านปีท่ี 3 (พชท.4) 
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- ในกรณีผู้ ป่วยรับใหมท่ี่หออภิบาลผู้ ป่วยเวชบําบดัวิกฤตให้ปรึกษาและรับผู้ ป่วยพร้อมกบัแพทย์ประจํา
บ้านปีท่ี 3 ท่ีเป็นหวัหน้าเวรทุกรายกรณีรับปรึกษาจากนอกแผนกอายรุกรรมให้ปรึกษาแพทย์ประจําบ้าน
ปีท่ี 3 (พชท.4) ท่ีอยูเ่วรร่วมทกุราย 

- ในกรณีท่ีไมส่ามารถตดิตอ่ขอคําปรึกษาจากแพทย์ประจําบ้านปีท่ี 3 หรือ แพทย์ใช้ทนุปีท่ี 4  ให้ปรึกษา
อาจารย์แพทย์ท่ีอยูเ่วรวนัดงักลา่ว 

- ไม่อนุญาตให้ส่ังการรักษาด้วยวาจาทางโทรศัพท์โดยไม่มีเหตุอันควร   
- กรณีที่มีความจาํเป็นที่ต้องส่ังการรักษาทางโทรศัพท์ จะต้องเซน็ช่ือกาํกับคาํส่ังดงักล่าวภายใน

เวลา 24 ช่ัวโมง 
- ในกรณีท่ีต้องเป็นหวัหน้าเวรในวนันัน้ การรับผู้ ป่วยใหมท่กุราย ควรแจ้งให้อาจารย์เวรรับทราบ 

 
แพทย์ประจาํบ้านปีที่ 3(แพทย์ใช้ทุนปีที่ 4) 
 

- เป็นท่ีปรึกษาอยา่งใกล้ชิดแก่แพทย์ประจําบ้านปีท่ี 1 และ 2 (หรือพชท. 2 และ 3) 
- เป็น second call ในการดแูลรักษาผู้ ป่วยใหมท่ัง้ในหอผู้ ป่วยสามญัหอผู้ ป่วยวกิฤต ิโดยจะต้องตรวจ

ประเมินผู้ ป่วยท่ีรับใหมด้่วยตนเองทกุรายหลงัจากท่ีแพทย์ประจําบ้านปีท่ี 1 หรือแพทย์ประจําบ้านปีท่ี 2 
(ในกรณีหอผู้ ป่วยวกิฤต)ิ ได้ทําการประเมนิผู้ ป่วยเป็นลําดบัแรกแล้ว 

- เป็น second call ในการดแูลรักษาผู้ ป่วยท่ีขอรับคําปรึกษาจากแผนกฉกุเฉิน โดยจะต้องประเมนิผู้ ป่วย
ดงักลา่วด้วยตนเองทกุรายหลงัจากท่ีแพทย์ประจําบ้านปีท่ี 1 หรือแพทย์เพิ่มพนูทกัษะได้ทําการประเมิน
ผู้ ป่วยเป็นลําดบัแรกแล้ว    

- เป็น second call ในการดแูลรักษาผู้ ป่วยในท่ีขอรับคําปรึกษาจากนอกแผนก ในกรณีท่ีแพทย์ประจําบ้าน
ปีท่ี 2 ได้ประเมินผู้ ป่วยเป็นลําดบัแรกแล้ว 

- ต้องเขียนความเห็นท่ีให้คําปรึกษานอกแผนก/ห้องฉกุเฉิน ให้แล้วเสร็จก่อนลงเวร รวมทัง้ต้องสง่เวรให้แก่
แพทย์ท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีรับปรึกษาในเวลาราชการด้วย 

- ไม่อนุญาตให้ส่ังการรักษาด้วยวาจาทางโทรศัพท์โดยไม่มีเหตุอันควร   
- กรณีที่มีความจาํเป็นที่ต้องส่ังการรักษาทางโทรศัพท์ จะต้องเซน็ช่ือกาํกับคาํส่ังดงักล่าวภายใน

เวลา 24 ช่ัวโมง 
- กรณีท่ีมีปัญหาในการตดัสนิใจให้การดแูลรักษา ต้องปรึกษาอาจารย์เวรทกุครัง้ 
- การรับผู้ ป่วยใหมท่กุราย ควรแจ้งให้อาจารย์เวรรับทราบ 

 
ข้อปฏิบัตใินการรับ-ส่งเวรนอกเวลาราชการสาํหรับแพทย์ประจาํบ้านทุกชัน้ปี 
 การรับเวร 
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 แพทย์ประจําบ้านท่ีอยูเ่วรนอกเวลาราชการในวนันัน้ทกุชัน้ปีจะต้องเร่ิมการรับเวรพร้อมกันทุกคน โดยมี
แพทย์ประจําบ้านท่ีเป็นหวัหน้าเวรเป็นผู้ นําทีม เร่ิมต้นตัง้แตเ่วลา 16.00 น. และจะต้องเดนิไปรับเวรด้วยตนเอง 
ทุกหอผู้ป่วย 
 การรับเวรจะต้องทราบข้อมลูคร่าวๆ ของผู้ ป่วยในหอผู้ ป่วยทัง้หมด และต้องทราบข้อมลูอยา่งละเอียดของ
ผู้ ป่วยท่ีต้องให้การดแูลรักษาอยา่งใกล้ชิด 
 การส่งเวร 
 แพทย์ประจําบ้านท่ีปฏิบตังิานท่ีหอผู้ ป่วยตา่งๆ จะต้องทําการสง่เวรให้กบัทีมแพทย์ประจําบ้านท่ีอยูเ่วร 
โดยจะต้องบอกข้อมลูอยา่งคร่าวๆ ของผู้ ป่วยท่ีรับผิดชอบอยูทุ่กราย ให้แก่ทีมแพทย์ประจําบ้านท่ีอยูเ่วร และบอก
ข้อมลูอย่างละเอียดของผู้ ป่วยท่ีต้องให้การดแูลรักษาอยา่งใกล้ชิด โดยเร่ิมการสง่เวรตัง้แตเ่วลา 16.00 น. 
 
การลา 
 แพทย์ประจําบ้านทกุชัน้ปี มีระเบียบการลาท่ีต้องปฏิบตัติามดงันี ้

1) การลารวมทัง้ ลากิจ, ลาป่วย ไมใ่ห้เกิน 10 วนัตอ่ปี โดยย่ืนใบลาท่ีธุรการภาควิชา
อายรุศาสตร์และต้องแจ้งคณะกรรมการการศกึษาหลงัปริญญาทกุครัง้ 

2) การลาป่วยอนญุาตให้แจ้งทางโทรศพัท์ให้อาจารย์แพทย์ประจําสายการทํางานทราบก่อน
และสง่ใบลาตามมาทีหลงัได้ 

3) การลากิจต้องลาลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 วนั และต้องได้รับอนญุาตจากอาจารย์แพทย์ประจํา
สายการทํางานก่อนพร้อมกบัต้องย่ืนใบลาท่ีธุรการภาควิชาอายรุศาสตร์  

4) การลาพกัร้อนกําหนดการลาพกัร้อนไว้ตามตารางการปฏิบตังิาน ต้องย่ืนใบลาท่ีธุรการ
ภาควิชาอายรุศาสตร์ลว่งหน้าอยา่งน้อย 2 สปัดาห์ 

 



 

  
 

ความผิดและบทลงโทษสาํหรับแพทย์ประจาํบ้านทุกชัน้ปี 
  

แพทย์ประจําบ้านท่ีมีความผิดท่ีสง่ผลกระทบตอ่การทํางานจะมีบทลงโทษตามระดบัความรุนแรง  กรณี
ความผิดด้านตา่งๆ ดงักลา่วได้แก่ 
1. การไม่ปฏบัิตติามแนวทางการปฏิบัตงิาน(เช่น การออกตรวจผู้ ป่วยนอกสาย เป็นต้น) 

อนึง่ หากมีความจําเป็นฉกุเฉินเร่งดว่นทําให้ไมส่ามารถปฏิบตัติามแนวทางท่ีกําหนดไว้เช่น การออก
ตรวจผู้ ป่วยนอกสาย เป็นต้น สามารถย่ืนบนัทกึข้อความในภายหลงัได้โดยไมถื่อเป็นการมาปฏิบติังานสาย 
ตวัอยา่งเช่น กําลงัอยูใ่นการปฏิบตักิารกู้ ชีพ (CPR) คณะกรรมการการศกึษาหลงัปริญญาจะทําการตรวจสอบ
และแจ้งผลการอนมุตัแิก่แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทนุเป็นราย ๆ ไปโดยการดแูลผู้ ป่วยในไมเ่สร็จก่อน 
9.00 น. จะไม่ถือเป็นข้อยกเว้นให้ออกตรวจผู้ ป่วยนอกสาย 

2. ความรับผิดชอบในการปฏิบัตงิานเช่น ขาดการปฏิบตังิานโดยไมแ่จ้งลว่งหน้า ขาดการปฏิบตัหิน้าท่ี

ตามท่ีมีการกําหนดไว้ (เช่น คณุภาพเวชระเบียนไม่ผา่นเกณฑ์และไมมี่การปรับปรุง) เป็นต้น 
3. ความผิดด้านจริยธรรมและขาดความรับผิดชอบในฐานะแพทย์ หรืv 

เหตอ่ืุนใดทีแสดงให้เห็นวา่มีความประพฤตบิกพร่องร้ายแรง เช่น ก่อการวิวาทกบัแพทย์สาขาวิชาอ่ืนหรือสาขา
วิชาชีพอ่ืน ขาดความรับผิดชอบในผู้ ป่วยทัง้ในและนอกเวลาราชการ การเมาสรุาขณะขึน้ปฏิบตังิาน เป็นต้น  
 

บทลงโทษ 
 กรณีไม่ปฏิบตัติามแนวทางการปฏิบัตงิาน(เช่น การออกตรวจผู้ ป่วยนอกสาย เป็นต้น) 

 - ตามแนวทางการปฏิบตังิาน/ เกณฑ์การประเมิน/ การลงโทษท่ีกําหนดไว้ 
กรณีความรับผิดชอบหรือจริยธรรม 

กรณีความผิดไม่รุนแรง 
- วา่กลา่วตกัเตือน  

  กรณีมีความผิดไม่รุนแรงตัง้แต่ 3 ครัง้ขึน้ไป 
- ไมอ่นญุาตให้เลือกวิชาเลอืกเสรี (Elective) นอกโรงพยาบาล 
- ไมผ่า่นการประเมินเพ่ือนเลือ่นชัน้ปี  จะต้องปฏิบตังิานเพิ่มเตมิเพ่ือพจิารณาซํา้อีกครัง้ 
- งดพกัร้อนและให้ขึน้ปฏิบตังิานแทน 

กรณีความผิดรุนแรง: ได้แก่ มีข้อบกพร่องทางจริยธรรมอนัสง่ผลเสียตอ่ผู้ ป่วยและ
ภาพลกัษณ์องค์กร 

1. ไมใ่ห้ผา่นขึน้ชัน้ปีใหม ่และ/หรือไมส่ง่ช่ือเข้าสอบประจําปีของราชวิทยาลยัอายรุแพทย์ 
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2. ให้ออกจากการฝึกอบรม 
กรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมิตกิารประเมินโดยราชวิทยาลัยฯ  
 ไมผ่า่นการประเมินเพ่ือนเล่ือนชัน้ปี  โดยจะต้องปฏิบตังิานเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาซํา้อีกครัง้ 

 
การพิจารณาความผิดจะทําโดยคณะกรรมการการฝึกอบรม โดยจะแจ้งโดยตรงแก่แพทย์ประจําบ้าน
และให้ลงนามรับทราบทกุครัง้ 
กรณีความผิดรุนแรง จะมีการนําเสนอตอ่ท่ีประชมุภาควชิาอายรุศาสตร์เพ่ือการพิจารณา และ
นําเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบราชวิทยาลยัอายรุแพทย์ 

 
 

CLINICAL PRACTICE GUIDELINE ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
 
 โรงพยาบาลศนูย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพฯ ได้รับการรับรองคณุภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดบั
ตตยิภมูิ (HOPITAL ACCRADITATION) ตัง้แตปี่ 2556 การดแูลรักษาผู้ ป่วยอายรุกรรมของภาควิชา
อายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ได้มีการกําหนดแนวทางการดแูลรักษาโรคหลายโรค เพ่ือให้การรักษา
ผู้ ป่วยแตล่ะโรคมีมาตรฐานและเป็นไปในแนวทางเดียวกนั โรคท่ีมีการจดัทําแนวทางการดแูลรักษาโรค ได้แก่ 
 1. ACUTE CORONARY SYNDROME 
 2. STROKE 
 3. COPD WITH ACUTE EXACERBATION 
 4. SEPSIS 
 5. GASTROINTESTINAL BLEEDING 
 6. ASTHMA ATTACK 
 แพทย์ประจําบ้าน/แพทย์ใช้ทนุเป็นสว่นหนึง่ในการดแูลรักษาผู้ ป่วย จงึมีความจําเป็นต้องรับทราบและ
ให้การดแูลรักษาโรคตา่งๆ ตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ โดยจะต้องบนัทกึเอกสารท่ีได้จดัทําไว้เป็นมาตรฐาน
กลางสําหรับการรักษาโรคแตล่ะชนิดทัง้ในระยะแรกท่ีเร่ิมให้การรักษา และระยะตอ่เน่ืองจนเสร็จสิน้การดแูล
รักษาโรคนัน้ๆ   เอกสารดงักลา่วจะจดัเตรียมพร้อมไว้ทัง้ท่ีแผนกฉกุเฉิน และหอผู้ ป่วยใน โดยให้ประสานงาน
กบัพยาบาล ณ จดุดงักลา่วเม่ือพบผู้ ป่วยโรคดงักลา่วข้างต้น 
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ระเบียบปฏบิัตทิั่วไปสาํหรับแพทย์ประจาํบ้าน/ แพทย์ใช้ทุน 
 
1. การประชุมวิชาการภายนอกโรงพยาบาล  

- การประชมุวิชาการประจําปีราชวิทยาลยัอายรุแพทย์ อนญุาตเฉพาะแพทย์ประจําบ้านปีท่ี 3/ แพทย์ใช้
ทนุปีท่ี 4เท่านัน้ 

- การประชมุวิชาการของสาขาวิชาตา่งๆ   อนญุาตเฉพาะแพทย์ประจําบ้าน/ แพทย์ใช้ทนุท่ีกําลงัผา่น
สาขาวิชาดงักลา่ว โดยจะต้องได้รับอนญุาตจากอาจารย์ประจําสาขาวิชาและจะต้องรับผิดชอบงาน
เม่ือมีปัญหาเกิดขึน้ 

- แพทย์ประจําบ้านชัน้ปีท่ี 1/ แพทย์ใช้ทนุปีท่ี 2 ไมแ่นะนําให้ลาไปประชมุวิชาการยกเว้นในวนัหยดุและ
จะต้องเป็นการประชมุในเขตกรุงเทพฯเท่านัน้แตจ่ะต้อง ROUND ผู้ป่วยให้เสร็จสิน้เรียบร้อยโดยไม่
ฝากแพทย์คนอ่ืน ROUND 

- ไมอ่นญุาตให้ไปประชมุวิชาการนอกเขตกรุงเทพมหานคร ยกเว้นกรณีเข้าหลกัการดงักลา่วข้างต้น  
 
2. บทลงโทษ 
 แพทย์ประจําบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุ ท่ีมีข้อร้องเรียนด้านพฤตกิรรม จริยธรรม เจตคต ิและความรู้ หาก
คณะกรรมการการศกึษาหลงัปริญญาทําการสอบสวนแล้วพบวา่  แพทย์ประจําบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุมีความผิด
จริง จะถกูลงโทษดงันี ้
 1. ความผิดไมรุ่นแรง: การตกัเตือน 

2. ความผิดไมรุ่นแรงแตมี่การกระทําซํา้หลายครัง้ หลงัได้รับคําตกัเตือนแล้ว คณะกรรมการการศกึษา
หลงัปริญญาอาจพิจารณา 
 - พิจารณางดอนมุติัเงินตอบแทน 
 - ไมอ่นญุาตให้เลือกวิชาเลอืกภายนอก ให้ขึน้ปฏิบตังิานภายใน 
 - ขึน้ปฏิบตังิานเพ่ิมเตมิ โดยใช้เวลาในช่วงวิชาเลือกและ หรือพกัร้อน และไมส่ามารถผา่นขึน้
ชัน้ปีตอ่ไปจนกวา่จะได้รับการแก้ไขและประเมินซํา้ 
3. ขาดความรู้และทกัษะทางการแพทย์: ปฏิบตังิานเพ่ิมเตมิ ไมส่ามารถผา่นขึน้ชัน้ปีตอ่ไปจนกวา่จะ
ได้รับการประเมินซํา้ 
4. ความผิดรุนแรงด้านจริยธรรม เจตคต ิพฤตกิรรม: สิน้สดุการฝึกอบรม 

 โดยคําตดัสนิท่ีผา่นท่ีประชมุคณะกรรมการการศกึษาหลงัปริญญา และหรือการประชมุภาควิชาถือ
เป็นท่ีสิน้สดุ 
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 รายละเอียดอ่ืนๆอยูใ่นหวัข้อ”ความผิดและบทลงโทษสําหรับแพทย์ประจําบ้าน” 
  
3. การอยู่เวรนอกโรงพยาบาล 
 แพทย์ประจําบ้านปีท่ี 1/ แพทย์ใช้ทนุปีท่ี 2: ไมอ่นญุาตให้อยูเ่วรนอกโรงพยาบาล ยกเว้นมีเหตอุนัควร
เท่านัน้ 
 แพทย์ประจําบ้านปีอ่ืน: สามารถอยูเ่วรนอกโรงพยาบาลได้ แตจ่ะต้องรับผิดชอบงานในหน้าท่ีจนเสร็จ
สิน้สมบรูณ์ 
 
4. วันออกตรวจผู้ป่วยนอกทั่วไปและแพทย์ประจาํบ้าน/ แพทย์ใช้ทุน ที่ผ่านสาขาวชิา 
 แพทย์ประจําบ้าน/ แพทย์ใช้ทนุท่ีต้องผา่นสาขาวิชาตา่งๆ ให้ตรวจสอบวนัท่ีต้องเข้าร่วมกิจกรรมของ
สาขาวิชา และวนัท่ีต้องออกตรวจผู้ ป่วยนอกทัว่ไปของตนเอง ในกรณีท่ีวนัดงักลา่วตรงกนั ให้ทําการเลื่อนนดั
ผู้ ป่วยไปตรวจในวนัอ่ืน โดยให้วางแผนลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 เดือน  
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สาขาวชิาโรคไต 
 
อาจารย์ประจาํหน่วย 
1. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริภา ช้างศิริกุลชัย  หวัหน้าสาขาวิชาโรคไต 
2. นายแพทย์จริายุทธ จันทร์มา 
3. นายแพทย์อรุณชัย แสงพานิช 
4. นายแพทย์ฉัตรชัย กรีพละ 

อาจารย์พเิศษประจาํหน่วย 
1. แพทย์หญิง นภธร มหามติร 

วัตถุประสงค์ตามเกณฑ์ประเมินของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ 
 แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทุนสาขาอายุรกรรมท่ีผ่านการฝึกอบรมจากสาขาวิชาโรคไตจะต้องมี
ความรู้ความสามารถในด้านตา่ง ๆ ตอ่ไปนี ้
1. โรคหรือภาวะทางอายุรศาสตร์ที่สาํคัญ  

แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทุนต้องสามารถวินิจฉยัและรักษาโรคหรือภาวะต่าง ๆ ตามหลกัสตูรท่ีกําหนด
โดยราชวิทยาลยัอายรุแพทย์ระดบัตา่ง ๆ ได้ดงัท่ีได้แสดงไว้ได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม . 
 

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

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

  

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

 Secondary malignant 
neoplasm of adrenal 
gland (C79.7)

 

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

  Monoclonal 
gammopathy 
of undetermine 
significant 
(D47.2) 

23. Anemia 
 

Anemia in chronic disease   

27. Allergic purpura 
 

  Henoch-Schonlein
purpura (D69.0) 

30. Other disease of blood 
forming orgas 
 

  Methemoglobinaemia 
(D74.-) 

32. Other immune 
mechanism disorder 

  Cryoglobulinemia 
(D89.1) 

47.Hyperaldosterionism 
 

 Hyperaldosteronism 
(E26.-) 
 

 

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

55. Obesity 
 

Obesity (E66.-)
 

 

62. Disorders of mineral 
metabolism 
 

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

  

63. Amyloidosis 
 

  Amyloidosis (E85.-)
 

64. Volume depletion 
 

Volume depletion (E86)
 

  

65. Fluid, Electrolyte, and acid-
base balance 
 

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

Hypernatremia (E87.0) 
 

 

66. Other metabolic 
disorder 
 

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

Tumor lysis syndrome 
(E88.3) 
 

 

89. Hypertensive diseases
 

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

Hypertension secondary 
to other renal disorders 
(I15.1) 
 

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

137. Systemic connective 
tissue disorders 
 

Systemic lupus
erythematosus (M32.-) 
 

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

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

143. Glomerular diseases 
 

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

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

Recurrent and 
persistent 
haematuria (N02.-) 
Glomerular disorders in 
infectious and parasitic 
disease (N08.0*) 
Glomerular disorders in 
neoplastic disorder 
(N08.1*) 
Glomerular disorders in 
blood diseases and 
disorders involving the 
immune mechanism 
(N08.2*) 
Glomerular disorders in 
other endocrine, 
nutrition and metabolic 
diseases 

144. Renal tubular 
interstitial diseases 

Acute pyelonephritis 
(N10) 

Obstructive and reflux 
uropathy (N13.- ยกเวน้ 

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

pyelonephritis (N11.0) 
Chronic obstructive 
pyelonephritis (N11.1) 
Chronic tubulo-
interstitial 
nephritis, unspecified 
(N11.9) 
Pyonephrosis (N13.6) 
Renal and perinephric 
abscess (N15.1) 
Renal tubulo-interstitial 
disorders in infectious 
andparasitic disease 
(N16.0*) 
Renal tubulo-interstitial 
diseases in neoplastic 
diseases (N16.2*) 
Renal tubulo-interstitial 
diseases in metabolic 
disease (N16.3*) 
Renal tubulo-interstitial 
disease in systemic 
connective tissue 
diseases(N16.4*) 
Renal tubulo-inertial 
disorder in transplant 
rejection (N16.5*)

145. Renal failure 
 

Acute renal failure (N17.-) 
Chronic kidney disease 
(N18.-) ยกเวน้ N18.5 
Chronic kidney disease 
stage 5 (N18.5)

  

146. Urolithiasis 
 

Calculus of kidney and 
ureter (N20.-) 
 

 Calculus of lower 
urinarytract (N21.-) 

147. Other disorders of 
kidney and ureter 
 

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

Renal osteodystrophy 
(N25.0) 
Nephrogenic diabetes 
insipidus (N25.1) 
Ischemic and infarction 
ofkidney (N28.0) 
Cyst of kidney, acquired 
(N28.1) 

148. Other diseases of the 
urinary system 
 

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

 Chronic cystitis (N30.1- 
N30.2) 
Bladder-neck 
obstruction 
(N32.0) 
Nonspecified urethritis 
(N34.1) 
Urethral stricture (N35.- 

149. Diseases of male 
genital organs 
 

Hyperplasia of prostate 
(N40) 
 

 Prostatitis (N41.-) 
Orchitis, epididymitis 
(N45.-) 
 

152. Pregnancy with 
abortive outcome 
 

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

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

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

154. Other maternal 
disorders 
predominantly 
related to pregnancy 
 

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

 

156. Complication 
predominanty 
related to the 
purperium 
 

  Urinary tract infection 
following delivery 
(O86.2) 
Post partum acute renal 
failure (O90.4)

160. Congenital 
malformations of the 
urinary system 
 

 Polycystic kidney disease, 
adult type (Q61.2) 
 

 

171. Poisoning by drugs, 
medicaments and 
biological substances 
 

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

172. Toxic effects of 
substances chiefly 
nonmedicinal as to 
sources 
 

  Toxic effect of organic 
solvents (T52.-) 
Toxic effect of metals 
(T56.-) 
Heatstroke and 
sunstroke 
(T67.0) 

174. Complications of 
surgical and medical 
care 
 

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

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

Mechanical 
complication 
of vascular dialysis 
catheter (T82.4)(Y47.1) 
Mechanical 
complication 
of other cardiac and 
vascular devices and 
graft(e.g. AV shunt, 
umbrella (device, 
balloon)(T82.5)(Y71.2) 
Mechanical 
complication 
of urinary (indwelling) 
catheter (T83.0)(Y73.1) 
Infection and 
inflammatory 
reaction due to 
prosthetic 
device implant and 
graftin urinary system 
(T83.5)(Y73.2) 
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Mechanical 
complication 
of other specified 
internal 
prosthetic device, 
implant 
and graft (e.g. 
intraperitoneal dialysis 
catheter) (T85.6) 
(Y73.1) 
Kidney transplant 
failure 
and rejection (T86.1) 
(Y83.0) 

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

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

182. Persons 
encountering health 
services for 
examinations and 
investigation 

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

185. Persons 
encountering health 
services in other 
circumstances 

 Dietary counseling and 
surveillance (Z71.3) 
 

 

186. Persons with 
potential health 
hazards 
 

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

  

187. Perioperative 
medicine 
 

-Perioperative 
management of medical 
diseases e.g. diabetes 
mellitus, renal failure, 
heart disease, 
hematological disease 
-Prevention and 
management of 
postoperative 
complication
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2. ทกัษะ หตัถการเพื่อการวินิจฉัยและการรักษา 
แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทุนต้องทราบข้อบ่งชี ้ประโยชน์ และโทษของหตัถการต่าง ๆ โดยจะต้องมี
ความสามารถดงันี ้
- หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนสามารถทําได้โดยไม่ต้องมีผู้กํากับดูแล และ
สามารถสอนนิสิต นักศึกษาแพทย์ให้ทาํหตัถการได้ ได้แก่ 

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

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

- หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนต้องทําได้ภายใต้การกํากับดูแลจนกระทั่ งมี
ความม่ันใจและสามารถสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์หรือแพทย์ประจาํบ้านให้ทาํหัตถการนัน้ได้
ด้วยได้แก่ 

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

- หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนควรมีประสบการณ์ทําด้วยตนเอง หรืออย่าง
น้อยเคยช่วยทาํ ได้แก่ 

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

- หตัถการที่แพทย์ประจาํบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนมีประสบการณ์ในการช่วยทาํหรือเคยเหน็  
ได้แก่ 

- Renal biopsy (55.23) 
3. การตรวจทางห้องปฏิบัตกิาร 

3.1สามารถตรวจ และแปลผลได้ตนเอง ได้แก่ 
- Urinalysis 
 

3.2 สามารถส่งตรวจ และแปลผลได้ด้วยตนเอง ได้แก่ 
3.2.1 รังสีวินิจฉัย 
Plain KUB 
Ultrasound of the abdomen 
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CT abdomen 
3.2.2 โลหติวิทยา 
Clotting time 
Complete blood count 
Hemoglobin analysis 
Iron studies (Serum iron, TIBC, ferritin) 
Screening coagulogram 
Protein electrophoresis 
Vitamin B12 level, and folic acid level 
3.2.3 ฮอร์โมน 
Parathyroid hormone 
Urinary metanephrine/nor metanephrine, VMA, catecholamine 
Water deprivation test 
3.2.4 จุลชีววิทยา 
Fresh specimen for culture/sensitivity from various specimens 
eg. Blood, Urine, Urethral discharge 
Profiles of viral hepatitis serology 
3.2.5 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 พษิวิทยา 
Therapeutic drug monitoring 
Toxic substance level 
3.2.8 อ่ืนๆ 
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 สามารถส่งตรวจ และนําผลไปประยุกต์ใช้ได้ ได้แก่ 
3.3.1 รังสีวินิจฉัย 
Bone scan 
IVP 
Renal angiography and venography 
Renal scan 
Retrograde pyelogram 
Voiding cystourethrography 
3.3.2 พยาธิวิทยา 
Pathology and cytology of tissue biopsy 
3.3.3 อิมมูโนวิทยา 
Autoantibody identification 
3.3.4 โลหติวิทยา 
Flow cytometry 
HLA typing 
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Platelet function test 
Serum erythropoietin 
Urine hemosiderin 
3.3.5 พันธุศาสตร์ 
Chromosome study/ Karyotyping 
DNA mutation testing/ Gene mutation testing 
3.3.6 อ่ืนๆ 
Cystoscopy 

 
4. การประเมินหรือดแูลรักษา 

4.1 การประเมินหรือดูแลรักษาผู้ ป่วยท่ีแพทย์ประจําบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนสามารถทําได้ด้วยตนเอง 
ได้แก่ 

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

4.2 การประเมินและดแูลรักษาท่ีแพทย์ประจําบ้านควรมีโอกาสได้ทําด้วยตนเองหรือช่วยทํา ได้แก่ 
- Hemodialysis 
- Peritoneal dialysis 

4.3 การประเมินและดแูลรักษาท่ีแพทย์ประจําบ้านควรมีประสบการณ์ช่วยทําหรือสงัเกตการณ์ ได้แก่ 
- Renal transplantation 
- Plasmapheresis 

 
ตารางการปฏิบัตงิานของแพทย์ประจาํบ้านและแพทย์ใช้ทุนสาขาวิชาโรคไต 
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 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ 

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

Grand round 
ward round ward round 

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

OPD med 

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

Renal clinic 

สปัดาห์ท่ี 1 
CAPD clinic 

สปัดาห์ท่ี 2-4 

Renal clinic 

สปัดาห์ท่ี 1 

CKD clinic 

สปัดาห์ท่ี 2-4 

OPD med 

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

Renal clinic 

สปัดาห์ท่ี 1 
CAPD clinic 

สปัดาห์ท่ี 2-4 

Renal clinic 

สปัดาห์ท่ี 1 

CKD clinic 

สปัดาห์ท่ี 2-4 

OPD med 

13.00 – 14.00 Admission Round Grand Round CAPD clinic 

สปัดาห์ท่ี 2-4 

Academic Activity Admission Round 

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

Book club 

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

 
กิจกรรมการศึกษา 
แพทย์ประจําบ้านท่ีฝึกอบรมในสาขาวิชาโรคไต จะมีกิจกรรมท่ีสง่เสริมการเรียนรู้ เพ่ือให้มีสมรรถนะในการ
ปฏิบตังิานเม่ือจบการฝึกอบรม โดยแบง่ประเภทกิจกรรมการศกึษาเป็น 3 กลุม่ใหญ่คือ 
1. กิจกรรมการศกึษาท่ีแพทย์ประจําบ้านต้องทาํอยา่งน้อย 1 ครัง้ ในระหวา่งการปฏิบตังิานในสาขาวิชาโรคไต 
ได้แก่ 

1.1 Journal Club 
1.2 Topic Review 
1.3. Interesting case conference 
1.4. Electrolyte case conference 
1.5 Renal nutrition round 
2. กิจกรรมการศกึษาท่ีแพทย์ประจําบ้านควรเข้าร่วม เพ่ือเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ได้แก่ 
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2.1 Weekly CKD-CAPD conference 
2.2 Renal pathology conference 
2.3 Renal Division Grand Round 
3.กิจกรรมการศกึษาด้วยตนเอง แตส่ามารถตดิตอ่ให้อาจารย์มาให้คําแนะนําเพิ่มเตมิ ได้แก่Book Club 
 
หน้าที่ของแพทย์ประจาํบ้านหรือแพทย์ใช้ทุน 
1. ให้การดแูลผู้ ป่วยโรคไตได้ตามสมรรถนะของอายรุแพทย์ทัว่ไปท่ีกําหนดไว้โดยราชวิทยาลยัอายรุแพทย์ ทัง้
ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 
2. ร่วมในการดแูลและแก้ปัญหาสําหรับผู้ ป่วยท่ีได้รับการบําบดัทดแทนไตได้ตามท่ีอาจารย์สาขาวิชาโรคไตให้
คําแนะนํา ทัง้ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 
3. ปฏิบตังิานด้านการดแูลผู้ ป่วยให้เข้ากบัระบบบริการวิชาการท่ีสาขาวิชาโรคไตกําหนดได้ 
4. เป็นพ่ีเลีย้งให้คําแนะนําด้านการดแูลผู้ ป่วยโรคไตแก่นิสติแพทย์ นิสติแพทย์เวชปฏิบตั ิแพทย์เพิ่มพนูทกัษะ 
ตามหวัข้อท่ีสาขาวิชาโรคไตกําหนด 
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หนังสือและแหล่งข้อมูล 
Text Book 
1. Harrison’s Principles of Internal Medicine 
2. Clinical Physiology of Acid-Base and Electrolyte Disorders (By Burton Rose) 
3. Fluid, Electrolyte and Acid-Base Physiology: A Problem-Based Approach (By Mitchell L. 
Halperin)  
4. Harrison’s Nephrology and Acid-Base Disorders 
Journal 
1. New England Journal of Medicine 
2. Lancet 
3.  Annual of Internal Medicine 
4.  Kidney International 
5.  Journal of the American Society of Nephrology 
6.  American Journal of Kidney Disease 
7. Nephrology Dialysis Transplantation  
Websites 
1. Up to date 
2. CPD – RCPT website 
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สาขาวชิาโรคตดิเชือ้ 
 
อาจารย์ประจาํสาขาวิชา 
 อ.นพ.พชัรสาร ลีนะสมิต 
 อ.นพ.ประสทิธ์ิ อพุาพรรณ 
 
อาจารย์พเิศษ 
 รศ.นพ.วรพจน์ ตนัตศิริิวฒัน์ (ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกนัและสงัคม) 

 
สาขาวิชาโรคตดิเชือ้ ภาควชิาอายรุศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ให้บริการตรวจรักษาผู้ ป่วยท่ี

มีปัญหาการตดิเชือ้ตา่ง ๆ ตลอดจนการควบคมุการตดิเชือ้ในโรงพยาบาลโดยมีการประสานความร่วมมือกบั
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกนัและสงัคม ซึง่จะรับปรึกษาผู้ ป่วยในทกุวนั และผู้ ป่วยนอกตามวนัและเวลาดงันี ้

 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหสั ศุกร์ 

9.00 – 12.00 พชัรสาร* ประสทิธ์ิ* พชัรสาร** วรพจน์** ประสทิธ์ิ* 
* คลนิิกอายรุกรรมชัน้ 2 
**คลนิิกโรคตดิเชือ้ (ห้องตรวจโรคหวัใจชัน้ 2) 

 
แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทนุท่ีพบผู้ป่วยมีปัญหาโรคตดิเชือ้ท่ีหอผู้ ป่วยนอก สามารถนําผู้ ป่วยมา

ปรึกษาอาจารย์ท่ีห้องตรวจได้ทนัที หากไมพ่บอาจารย์ท่ีหอผู้ ป่วยนอกหรือต้องการปรึกษาปัญหาของผู้ ป่วยใน
ให้แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทนุโทรศพัท์ตดิตอ่อาจารย์ท่ีรับปรึกษาในแตล่ะเดือนได้โดยตรง (ตรวจสอบท่ี
ห้องพกัภาควิชาอายรุศาสตร์) กรณีท่ีมีแพทย์ประจําบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุปฏิบตังิานอยูใ่นสาขาวชิา ให้ตดิตอ่
กบัแพทย์ประจําบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุผู้นัน้ก่อน 

 
วัตถุประสงค์ตามเกณฑ์ประเมินของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ 
 แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทนุสาขาอายรุกรรมท่ีผา่นการฝึกอบรมจากสาขาวิชาโรคตดิเชือ้ จะต้อง
มีความรู้ความสามารถในด้านตา่ง ๆ ตอ่ไปนี ้

5. โรคหรือภาวะทางอายุรศาสตร์ที่สาํคัญ  
แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทุนต้องสามารถวินิจฉัยและรักษาโรคหรือภาวะต่าง ๆ ตาม

หลกัสตูรท่ีกําหนดโดยราชวิทยาลยัอายรุแพทย์ระดบัตา่ง ๆ ได้ดงัท่ีได้แสดงไว้ได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม 
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ระดับ 1- โรคหรือภาวะท่ีพบบ่อย และมีความสําคญัซึ่งแพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทุน
สามารถเรียนรู้ได้จากผู้ ป่วยโดยตรง 

ระดับ 2- โรคหรือภาวะท่ีพบน้อยกว่าระดบั 1 และมีความสําคญัซึ่งแพทย์ประจําบ้านและ
แพทย์ใช้ทุนสามารถเ รียนรู้จากผู้ ป่วยแต่ไม่ไ ด้ดูแลผู้ ป่วยโดยตรง  เ ช่น  การร่วมดูแลในหอผู้ ป่วย
(wardround)ด้วยกนั เป็นต้น 

ระดับ 3- โรคท่ีพบน้อยแตมี่ความสําคญั ซึง่แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทนุสามารถเรียนรู้
โดยการศึกษาด้วยตนเอง หรือฟังบรรยาย และสถาบันฝึกอบรมควรจัดให้มีการเรียนรู้โรคในกลุ่มนีอ้ย่าง
พอเพียง 

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

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

- Other bacterial 
intestinal infections 
(A04.-) 

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

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

(A07.-) 
- Other specified intestinal infection 

(A08.-) 
2. Tuberculosis - Respiratory tuberculosis 

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

organs (A18.- A19.-) 

- Tuberculosis of 
nervous 
system(A17.-) 

 

3. Certain zoonotic 
bacterial diseases 

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

4. Other bacterial 
disease 

 - Other mycobacteria  
(A31.-) 

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

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

- Septicaemia (A41.9) 

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

- Streptococcal sepsis 
(A40.-) 

 

6. Other bacterial 
infection 

  - Actinomycosis (A42.-) 
- Nocardiosis (A43.-) 
- Bartonellosis (A44.-) 
- Erysipelas (A46) 

7. Infections with a 
predominantly sexual mode 
of transmission 

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

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

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

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

hemorrhagic fever (A90, 
91.-) 

  

11. Viral infections 
characterized by skin and 
mucous membrane lesion 

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

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

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

by skin and mucous membrane 
lesions (B08.-) 

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

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

- Unspecified HIV 
disease (B24) 

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

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

- Acute HIV infection syndrome 
(B23.0) 

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

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

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

- Candidiasis (B37.-) 

- Aspergillosis (B44.-) 
- Cryptococcosis  

(B45.-) 

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

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

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

17. Helminthiasis -  - Strongyloidiasis  
(B78.-) 

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

74. Inflammatory disorders 
of the central nervous 
system 

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

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

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

- Bacterial meningitis (G00.-) 

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

endocarditis (I33.0) 
 

106. Acute upper 
respiratory infection 

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

infections, unspecified 
(J06.9) 

- Acute sinusitis (J01.- 
- Acute tonsillitis 

(J03.-) 

- Acute laryngitis and tracheitis 
(J04.-) 

107. Influenza and 
pneumonia 

- Bacterial pneumonia, 
unspecified (J15.9) 

- Pneumonia, organism 
unspecified (J18.-) 

- Pneumonia due to 
Klebsiella 
pneumoniae(J15.0) 

- Pneumonia due to 
Pseudomonas 
(J15.1) 

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

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

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

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

pneumoniae (J13.-) 
- Pneumonia due to Haemophilus 

influenzae (J14.-) 
- Pneumonia due to Staphylococcus 

(J15.3) 
- Pneumonia due to other 

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

108. Other acute lower 
respiratory infections 

- Acute bronchitis (J20.-)   

110. Chronic lower 
respiratory diseases 

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

 

113. Suppurative and 
necrotic conditions 
of lower respiratory 
tract 

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

121. Disease of 
peritoneum 

- Acute peritonitis 
(K65.00) 

 - Secondary bacterial peritonitis 
(K65.01) 

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

 

125. Infectious of the skin 
and subcutaneous 
tissue 

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

- Cellulitis (L03.-) 

 - Staphylococcal scalded skin 
syndrome (L00) 

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

127. Dermatitis and 
eczema 

  - Infective dermatitis (L30.3) 

132. Other disorders of the 
skin and subcutaneous 
tissue 

- Decubitus ulcer (L89.-)   

133. Infectious 
arthropathies 

 - Pyogenic arthritis 
(M00.-) 

 

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

144. Renal tubular 
interstitial diseases 

- Acute pyelonephritis 
(N10) 

 - Nonobstructive reflux associated 
chronic pyelonephritis (N11.0) 

- Chronic obstructive pyelonephritis 
(N11.1) 

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

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

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

149. Diseases of male 
genital organs 

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

 - Infection of kidney in 
pregnancy (O23.0) 

- Infection of bladder 
in pregnancy 
(O23.1) 

- Herpes genitalis (O26.4) 

156. Complication 
predominanty related to the 
purperium 

  - Urinary tract infection following 
delivery (O86.2) 

157. Other Obstetric 
conditions 

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

 

168. General symptoms 
and signs 

- Fever, unspecified 
(R50.9) 

- Septic shock (R57.2) 

- Localized enlarged 
lymph nodes (R59.6) 

- Generalized 
enlarged lymph 
nodes (R59.1) 

- Abnormal weight 
loss (R63.4) 

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

syndrome (R65.-) 

171. Poisoning by drugs, 
medicaments and 
biological substances 

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

173. Certain early 
complications of 
trauma 

 - Post-traumatic 
wound infection 
(T79.3) 

 

174. Complications of 
surgical and medical care 

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

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

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

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

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

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

175. Provisional assignment 
of new diseases of 
uncertain etiology 

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

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

- Agent resistant to 
multiple antibiotics 
(U88) 

- Penicillin resistant 
agent (U80.0) 

- Methicillin resistant 
agent (U80.1) 

- Vancomycin resistant agent 
(U81.0) 

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

177. Other external causes 
of accidental injury 

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

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

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

 

181. Supplementary factors 
related to causes of 
morbidity and mortality 

- Nosocomial conditions 
(Y95) 

  

183. Persons with potential 
health hazards related to 
communicable diseases 

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

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

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

- Asymptomatic HIV 
infections (Z21) 

-  

185. Persons encountering 
health services in other 
circumstances 

 - HIV counseling 
(Z71.7) 

 

 
6. ทกัษะ หตัถการเพื่อการวินิจัยและการรักษา 

แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทนุต้องทราบข้อบง่ชี ้ประโยชน์ และโทษของหตัถการตา่ง ๆ โดยจะต้อง
มีความสามารถดงันี ้
 

- หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนสามารถทําได้โดยไม่ต้องมีผู้กํากับดูแล และ
สามารถสอนนิสิต นักศึกษาแพทย์ให้ทาํหตัถการได้ ได้แก่ 

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

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

 
7. การตรวจทางห้องปฏิบัตกิาร 

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

สามารถส่งตรวจ และแปลผลได้ด้วยตนเอง ได้แก่ 
- รังสีวินิจฉัย 

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

- โลหติวิทยา 
Complete blood count 
Cold agglutinin 
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- ฮอร์โมน 

Adrenal function test 
- จุลชีววิทยา 

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

- อิมมูโนวิทยา 
Serological test for infectious disease 
CD4 

- พษิวิทยา 
Therapeutic drug monitoring 

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

 
สามารถส่งตรวจ และนําผลไปประยุกต์ใช้ได้ ได้แก่ 

- รังสีวินิจฉัย 
MRI  
CT scan 

- พยาธิวิทยา 
Pathology and cytology of tissue biopsy 

- อิมมูโนวิทยา 
Autoantibody identification 
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8. การประเมินหรือดแูลรักษา 
- การประเมินหรือดแูลรักษาผู้ ป่วยท่ีแพทย์ประจําบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุสามารถทําได้ด้วยตนเอง ได้แก่ 
- Communication skill เช่น patient / family counseling, breaking bad news 

 
ตารางการปฏิบัตงิานของแพทย์ประจาํบ้านและแพทย์ใช้ทุนสาขาวิชาโรคตดิเชือ้ 
 
 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหสั ศุกร์ 
7.00 – 8.00 Round Round Round Round Round  
8.00 – 9.00 Round Round Round Round Round  
9.00 -  10.00 Round OPD (ประสทิธ์ิ) OPD (พชัรสาร) Consultation 

round 
Round  

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

Topic review 
Problem Case Lecture Interesting 

Case 
Lecture 

15.00 – 16.00 Round Round Round Round Round  
 
กิจกรรมการศึกษา 

แพทย์ประจําบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุจะต้องร่วมกิจกรรมเพ่ือการเรียนการสอนดงันี ้
 

Journal Club  
แพทย์ประจําบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุท่ีปฏิบตังิานในสาขาวิชาจะต้องเลอืกงานวจิยัประเภท original 

article มานําเสนอในท่ีประชมุสปัดาห์ละหนึง่เร่ือง สามารถอา่น วิเคราะห์ และวิจารณ์งานวิจยัดงักลา่วได้ ทัง้นี ้
การนําเสนอไมจํ่าเป็นต้องทํา powerpoint แตต้่องทําสําเนาให้กบัทกุคนในท่ีประชมุ 

 
Topic Review  
 ในสปัดาห์สดุท้ายก่อนสิน้สดุการปฏิบตังิาน  แพทย์ประจําบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุท่ีปฏิบตังิานใน
สาขาวิชาจะต้องเลือกหวัข้อท่ีสนใจ 1 เร่ือง เพ่ือนําเสนอในท่ีประชมุโดยต้องทํา powerpoint เพ่ือนําเสนอ 
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Problem Case 
 ให้แพทย์ประจําบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุท่ีปฏิบตังิานในสาขาวิชาปรึกษากบัอาจารย์เพ่ือเลือกผู้ ป่วยท่ีมี
ประเดน็ปัญหาในการวางแผนการรักษา สปัดาห์ละหนึง่ครัง้ มานําเสนอในท่ีประชมุเพ่ือร่วมกนัแก้ปัญหาให้กบั
ผู้ ป่วย โดยอาจทําหรือไมทํ่า powerpoint ก็ได้ 
 
Interesting Case  

ให้แพทย์ประจําบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุท่ีปฏิบตังิานในสาขาวิชา เลือกผู้ ป่วยท่ีมีความน่าสนใจในแง่ใดแง่
หนึง่ มานําเสนอในท่ีประชมุ สปัดาห์ละหนึง่ครัง้ โดยไมจํ่าเป็นต้องทํา powerpoint ก็ได้ อย่างไรก็ตาม ควรมี
การสรุปสัน้ ๆ เก่ียวกบัแง่มมุท่ีนา่สนใจนัน้ด้วย 

 
Consultation round 

เป็นกิจกรรมของนิสติแพทย์ชัน้ปีท่ีหก ในการเตรียมผู้ ป่วยเพ่ือปรึกษาและเรียนจากอาจารย์ แพทย์
ประจําบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุอาจให้คําปรึกษากบันิสติแพทย์ในการเลือกผู้ ป่วยก่อนการนําเสนอได้ 

 
Lecture 

อาจารย์สาขาวิชาโรคตดิเชือ้จะจดัการเรียนการสอน และการบรรยายตามเกณฑ์ของราชวิทยาลยั
อายรุแพทย์ อนึง่แพทย์ประจําบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุสามารถขอให้อาจารย์สอนในหวัข้อท่ีสนใจได้ 
 
หน้าที่ของแพทย์ประจาํบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนที่ปฏิบัตงิานในสาขาวชิา 

1) รับปรึกษาผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอก ท่ีมีปัญหาโรคตดิเชือ้ ตามท่ีมีการปรึกษาจากทัง้ในและนอก
แผนกอายรุศาสตร์ 

2) รับปรึกษาและอนมุตักิารใช้ยาปฏิชีวนะท่ีมีการควบคมุการใช้ภายในโรงพยาบาล โดยต้องรายงาน
การตดัสินการอนมุตัใิห้อาจารย์ทราบภายใน 24 ชัว่โมง 

3) สอนนิสติแพทย์ แพทย์ประจําบ้าน และแพทย์ใช้ทนุ ท่ีปฏิบติังานประจําหอผู้ ป่วย 
4) เขียน progress note บนัทกึ การเปล่ียนแปลง หรือ แผนการรักษา อยา่งสมํ่าเสมอ 
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หนังสือและแหล่งข้อมูล 
 
Text Book 

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

Journal 
Clinical Infectious Diseases 
The Lancet Infectious Diseases 
Infectious Disease Clinics of North America 

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

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

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

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

สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย http://www.thaiaidssociety.org/ 
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สาขาวชิาโลหติวิทยา 

 
วัตถุประสงค์ เม่ือจบการฝึกอบรมจากสาขาวิชาโลหิตวิทยา แพทย์ประจําบ้านควรมีความรู้ความสามารถ
ดงันี ้

1. ซกัประวตั ิและตรวจร่างกายผู้ ป่วยโรคทางโลหิตวิทยาได้อยา่งถกูต้อง 

2. วางแผนสืบค้น รักษา และให้คําแนะนําผู้ ป่วยโรคทางโลหิตวิทยาได้อยา่งถกูต้อง 

3. บอกพยาธิสภาพ และพยาธิกําเนิดพืน้ฐานของโรคทางโลหิตวทิยาได้ถกูต้อง 

4. อธิบายถึงข้อบง่ชีข้องการตรวจทางห้องปฏิบตักิารตา่ง ๆ เก่ียวกบัโรคทางโลหิตวิทยา และสามารถ

แปลผลการตรวจได้อย่างถกูต้องเช่น blood smear, bone marrow examination, iron study, 

screening coagulogram, Hemoglobin analysis เป็นต้น 

5. สามารถสืบค้น อา่น แปลความ และวิจารณ์ บทความทางวิชาการของสาขาวิชาโลหิตวิทยาได้

โดยสงัเขป รวมทัง้สามารถนํามาประยกุต์ใช้ในการดแูลรักษาผู้ ป่วยและงานวิจยัได้ 

หลักสูตรและเกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรมเพื่อหนังสืออนุมัตแิละวุฒบิัตรแสดงความรู้ความ
ชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์ตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยอายุร
แพทย์แห่งประเทศไทยสาํหรับสาขาวชิาโลหติวิทยา ปี 2557 
ระดบัที่ 1 โรคหรือภาวะท่ีพบบอ่ย และมีความสําคญัซึง่สามารถเรียนรู้ได้จากผู้ ป่วยโดยตรง 
ระดบัที่ 2 โรคหรือภาวะท่ีพบน้อยกวา่ระดบั 1 และมีความสําคญัซึง่สามารถเรียนรู้จากผู้ ป่วยแตไ่ม่ได้ดแูล
ผู้ ป่วยโดยตรง ได้แก่ การร่วมดแูลในหอผู้ ป่วย (wardround) ด้วยกนั เป็นต้น 
ระดบัที่ 3 โรคท่ีพบน้อย ซึง่สามารถเรียนรู้โดยการศกึษาด้วยตนเอง หรือฟังการบรรยาย และสถาบนั
ฝึกอบรมควรจดัให้มีการเรียนรู้โรคในกลุม่นีอ้ยา่งพอเพียง 
 
 
 
 
 
 



 

61 
 

 
 

เนือ้หา 1. Disorders of red blood cell 
ระดบัที่ 1 ระดบัที่ 2 ระดบัที่ 3 

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

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

-G6PD deficiency (D55.0) 
 

 
เนือ้หาที่ 2. White blood cell abnormality 

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

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

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

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

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

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

 
เนือ้หา 5. Coagulation defect 

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

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

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

 
 

 

 
เนือ้หาที่ 7 Other disease of blood forming organs 

ระดบัที่ 1 ระดบัที่ 2 ระดบัที่ 3 
 
 

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

 
เนือ้หาที่ 8.  Manual procedures 
ระดบั 1ขหตัถการท่ีแพทย์ประจําบ้านต้องทําได้ภายใต้การกํากบัดแูล จนกระทัง่มีความ   
     มัน่ใจและสามารถสอน นิสตินกัศกึษาแพทย์หรือแพทย์ประจําบ้านให้ทําหตัถการนัน้ได้ด้วย 
     -Bone marrow aspiration/biopsy (41.31) 
เนือ้หาที่ 9 Investigations  
ระดบัที่ 1สามารถ ตรวจ และแปลผลได้ด้วยตนเอง 
ระดบัที่ 2สามารถสัง่ตรวจ แปลผล และนําผลไปประยกุต์ใช้ 
ระดบัที่ 3สามารถสง่ตรวจ และนําผลไปประยกุต์ใช้ได้ 
 
 
 
 
 
 



 

64 
 

 
ระดบัที่ 1 ระดบัที่ 2 ระดบัที่ 3 

-Bone marrow aspiration 
interpretation 
-Peripheral blood smear 

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

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

 
เนือ้หาที่ 10 การประเมินหรือดแูลรักษา 
กลุ่มที่ 1 การประเมินหรือดแูลรักษาผู้ ป่วยท่ีแพทย์ประจําบ้านทําด้วยตนเอง 
-การดแูลรักษาผู้ ป่วยท่ีได้รับเคมีบําบดั 
กลุ่มที่ 3 การประเมินและดแูลรักษาท่ีแพทย์ประจําบ้านควรมีประสบการณ์ช่วยทํา หรือเคยเห็น 
-Bone marrow/Stem cell transplantation 
-Renal transplantation 
-Plasmapharesis 
อาจารย์ประจาํสาขาผู้ดแูลและรับผิดชอบ 

(1) พญ.นิศา มะเครือสี 

กิจกรรมของสาขาวชิาโลหติวิทยา 
 แพทย์ประจําบ้านท่ีมาปฏิบตังิานของสาขาโลหิตวิทยาเป็นเวลา 1 เดือน มีหน้าท่ีคือรับปรึกษาผู้ ป่วย
โรคทางโลหิตวิทยาทัง้ในและนอกภาควิชาอายรุศาสตร์ ร่วมกบัมีกิจกรรมดงันี ้
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ตารางการปฏิบัตงิานสาขาวิชาโลหติวทิยา 
 7-9 9-10 10-12  13-14 14-15 
จนัทร์ Hematology round + blood smear/ bone 

marrow interpretation 
Lunch Admission round Hematology 

round 
องัคาร Hematology 

round 
Hematology clinic Lunch Grand round 

(extern) 
Hematology 
round 

พธุ Hematology 
round 

Hematology clinic Lunch กิจกรรมกลางภาควิชา 

พฤหสับดี Hematology 
round 

Lecture Consult/Grand 
round 

Lunch Interesting case/Journal/topic 
review 

ศกุร์ Hematology round+blood smear/bone 
marrow interpretation 

Lunch Admission round Hematology 
round 

-Hematology round and blood smear/bone marrow interpretation  
**แพทย์ประจําบ้านมีหน้าท่ีรับผู้ ป่วยใหมด้่วยตนเอง และดแูลผู้ ป่วยร่วมกบั attending staff  
**แพทย์ประจําบ้านต้องอา่น blood smear และ bone marrow aspiration ด้วยตวัเองก่อนทกุครัง้ หลงัจากนัน้
ให้นํามาอา่นร่วมกบั attending staff อีกครัง้ 
-Weeks 1,3: Hb typing interpretation, blood smear and bone marrow quiz(โดย attending staff) 
-Weeks 2,4: interesting case, journal (โดยแพทย์ประจําบ้าน) 
-Lecture 1 ครัง้/สปัดาห์โดยอาจารย์ประจําสาขาวิชาโลหิตวทิยา 
หวัข้อการบรรยาย Topic review/Core lecture in Hematology สาํหรับแพทย์ประจาํบ้าน 

1. Anemia and polycythemia 

2. Thalassemia and hemoglobinopathies 

3. Bleeding disorder (Abnormal platelet and coagulation) 

4. Venous thromboembolism 

5. Lymphoproliferative disorder (NHL, HD) 

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

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

9. Myelodysplastic syndrome 

10. Hemophagocytic syndrome 

การประเมินผล มีเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

1. การปฏิบตังิาน    60 คะแนน 

2. กิจกรรมทางวชิาการ 

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.ตําราโลหิตวิทยา: การวนิิจฉยัและการรักษาโรคเลือดท่ีพบบอ่ยในประเทศไทย. วิชยั ประยรูวิวฒัน์ แสงสรีุย์ 
จฑูา ถนอมศรี ศรีชยักลุ ฉบบัเรียบเรียงครัง้ท่ี 3, 2550 
7.เวชปฏิบตัทิางโลหิตวทิยา.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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สาขาวชิาตจวิทยา 
 
อาจารย์ประจาํสาขาวิชา 

พญ.ปิยกานต์  ลมิธญัญกลู 
นพ.ฤทธี   สมิทธ์ิฤทธี 

 
 สาขาวิชาตจวทิยา ภาควิชาอายรุศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒให้บริการตรวจรักษาผู้ ป่วยโรค
ผิวหนงัและปัญหาผิวพรรณ โดยสาขาวิชาตจวิทยารับปรึกษาผู้ ป่วยในทกุวนัตามประกาศของภาควิชา
อายรุศาสตร์ และตรวจผู้ ป่วยนอกในวนัและเวลาดงันี ้
 

 จนัทร์ องัคาร พธุ พฤหสั ศกุร์ 

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

พญ.ปิยกานต์* 
นพ.ฤทธี* 

 

13.00 – 15.00    พญ.ปิยกานต์**  

* คลนิิกอายรุกรรม ชัน้ 2  
**คลนิิกสขุภาพและความงาม ชัน้ 1 

 สาขาวิชาตจวทิยามีหน้าท่ีดแูลผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาโรคผิวหนงัทัว่ไป แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทนุท่ี
พบผู้ ป่วยมีปัญหาโรคผิวหนงัท่ีหอผู้ ป่วยนอก สามารถนําผู้ ป่วยมาปรึกษาอาจารย์ประจําสาขาวิชาได้ทนัทีใน
วนัท่ีมีอาจารย์ประจําสาขาวิชาออกตรวจผู้ ป่วยนอก สําหรับผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาโรคผิวหนงัท่ีมารับบริการในวนั 
และเวลาท่ีอาจารย์ประจําสาขาวิชาไมไ่ด้ออกตรวจผู้ ป่วยนอก แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทนุสามารถนดั
พบอาจารย์ประจําสาขาได้ โดยไมต้่องแจ้งอาจารย์ในสาขาวิชาลว่งหน้า อาจารย์ประจําสาขาวิชาตจวิทยาไม่
แนะนําให้แพทย์ประจําบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุดแูลผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาโรคผิวหนงัด้วยตนเอง แพทย์ประจําบ้านและ
แพทย์ใช้ทนุสามารถนําผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาโรคผิวหนงัมาปรึกษาและร่วมดแูลกบัอาจารย์ประจําสาขาวิชาตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ตามเกณฑ์ประเมินของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ 
 แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทนุสาขาอายรุกรรมท่ีผ่านการฝึกอบรมจากสาขาวิชาตจวิทยาจะต้องมี
ความรู้ความสามารถในด้านตา่ง ๆ ตอ่ไปนี ้
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โรคหรือภาวะทางอายุรศาสตร์ที่สาํคัญ  

แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทนุต้องสามารถวินิจฉยัและรักษาโรคหรือภาวะตา่ง ๆ ตาม 
หลกัสตูรท่ีกําหนดโดยราชวิทยาลยัอายรุแพทย์ระดบัตา่ง ๆ ได้ดงัท่ีได้แสดงไว้ได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม  

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

organs (A18.-A19.-) 
  

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

Leprosy (A30.-) 

6. Other bacterial infection   Erysipelas (A46) 

7. Infections with a 
predominantly sexual mode of 
transmission 

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

11. Viral infections 
characterized by skin 
and mucous 
membrane lesion 

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

 Chickenpox (B01.-) 
Measles (B05.-) 
Rubella (B06.-) 
Other viral infections characterized by 
skin and mucous membrane lesions 
(B08.-) 
Unspecified viral infection characterized 
by skin and mucous membrance lesion 
(B09) 

18. Pediculosis acariasisand other 
infestations 

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

27. Allergic purpura   Henoch-Schonleinpurpura (D69.0) 
54.Malnutrition Protein-energy 

Malnutrition (E40 – E46) 
 Vitamin A deficiency (E50.-) 

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

59. Disorders of 
lipoprotein metabolism 

Hypercholesterolemia 
(E78.0) 
Hypertriglyceridemia 
(78.1) 

 Hyperchylomicronemia 
(E78.3) 

61. Disorders of porphyrin  and 
bilirubin metabolism 

  Porphyria (E80.0 - .2) 

125.Infectious of the skin and 
subcutaneous 
tissue 

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

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

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

Dermatitis herpetiformis(L13.0) 

127.Dermatitis and 
eczema 

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

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

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

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

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

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

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

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

130.Radiation-related 
disorders of the skin and 
subcutaneoustissue 

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

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

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

132.Other disorders ofthe skin 
andsubcutaneous tissue 

Decubitus ulcer (L89.-) Vitiligo (L80) 
Post inflammatory 
hyperpigmentation 
(L81.0) 
Discoid lupus 
erythematosus (L93.0) 
Vasculitis limited to 
skin(L95.) 
Febrile neutrophilic 
dermatosis (L98.2) 

Chloasma (L81.1) 
Seborrhoeic keratosis (L82) 
Acanthosisnigricans (L83) 
Corns and callosities (L84) 
Pyodermagangrenosum(L88) 

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

161.Other congenital 
malformations 

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

165.Symptoms and signs involving 
the skin and subcutaneous 
tissue 

  Flushing (R23.2) 

172.Toxic effects of 
substances chiefly 
nonmedicinal as to 
sources 

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

177.Other external 
causes of accidental 
injury 

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

แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทุนต้องทราบข้อบ่งชี ้ประโยชน์ และโทษของหตัถการต่าง ๆ โดย
จะต้องมีความสามารถดงันี ้

- หัตถการที่แพทย์ประจาํบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนสามารถทาํได้โดยไม่ต้องมีผู้กาํกับดูแล และ
สามารถสอนนิสิต นักศึกษาแพทย์ให้ทาํหตัถการได้ ได้แก่ 

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

การตรวจทางห้องปฏิบัตกิาร 
สามารถตรวจ และแปลผลได้ตนเอง ได้แก่ 

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

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

สามารถส่งตรวจ และนําผลไปประยุกต์ใช้ได้ ได้แก่ 
:พยาธิวิทยา 
Pathology and cytology of tissue biopsy 
:อิมมูโนวิทยา 
Autoantibody identification 
Delayed type hypersensitivity 

 
 
การประเมินหรือดแูลรักษา 

- การประเมินและดแูลรักษาท่ีแพทย์ประจําบ้านควรมีประสบการณ์ช่วยทําหรือสงัเกตการณ์ ได้แก่ 
- Plasmapheresis 
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ตารางการปฏิบัตงิานของแพทย์ประจาํบ้านและแพทย์ใช้ทุนสาขาตจวิทยา 
 

 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหสั ศุกร์ 

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

อายรุกรรม/ 
Self-Study 

OPD 
โรคผวิหนงั 

OPD 
โรคผวิหนงั 

OPD 
โรคผวิหนงั 

OPD  
อายรุกรรม/ 
Self-Study 

10.00 – 11.00 

11.00 – 12.00 
13.00 – 14.00 Academic activity (ตามประกาศของภาควชิาฯ) 
14.00 – 15.00 Academic activity ของสาขาวิขา/ภาควิชาฯ 
15.00 – 16.00 Consult Round Consult Round Consult Round Consult Round Consult Round 

 
กิจกรรมการศึกษา 
 แพทย์ประจําบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุจะต้องร่วมกิจกรรมเพ่ือการเรียนการสอนดงันี ้

Journal Club  
แพทย์ประจําบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุจะต้องเลือกงานวิจยัประเภท original article มานําเสนอ

แก่อาจารย์ประจําสาขาวิชา จํานวน 1 งานวิจยั และสามารถอ่าน วิเคราะห์ และวิจารณ์งานวิจยั
ดงักลา่วได้ 
Topic Review 

แพทย์ประจําบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุจะต้องเลือกหวัข้อการศกึษาท่ีตนเองสนใจ จํานวน 1 หวัข้อ 
แล้วทําการรวบรวมข้อมลู เพ่ือนําเสนอตอ่อาจารย์ประจําสาขาวิชาตอ่ไป 
Lecture/Core Lecture  

สาขาวิชาตจวทิยาจะจดัการเรียนการสอน และ การบรรยายตามเกณฑ์ของราชวทิยาลยัอายรุ
แพทย์ ซึง่ แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทนุสามารถตดิตามได้จากประกาศของภาควิชาอายรุศาสตร์ 
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หน้าที่ของแพทย์ประจาํบ้านหรือแพทย์ใช้ทุน 

1) รับปรึกษาผู้ ป่วยใน ท่ีมีปัญหาโรคผิวหนงั ตามท่ีแพทย์ประจําบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุอ่ืน ๆ ปรึกษา 
แพทย์ประจําบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุต้องซกัประวตั ิตรวจร่างกาย และนําเสนอข้อมลู การวนิิจฉยั การ
วินิจฉยัแยกโรค ตลอดจนการวางแผนการรักษาตอ่อาจารย์ประจําสาขาวิชาท่ีรับปรึกษาในเดือนนัน้ ๆ 

2) สงัเกตการซกัประวตั ิตรวจร่างกาย และการดแูลรักษาผู้ ป่วยของอาจารย์ประจําสาขาวิชา ในวนัท่ี
กําหนดให้ออกตรวจผู้ ป่วยนอกในช่วงสปัดาห์ท่ี 1-3 

3) ซกัประวตั ิตรวจด้วยตนเอง และนําเสนอตอ่อาจารย์ประจําสาขาวิชาในวนัท่ีออกตรวจผู้ ป่วยนอก 
พร้อมทัง้อภิปรายและวางแผนการรักษาผู้ ป่วยด้วยตนเองในสปัดาห์ท่ี 4 

4) สงัเกตการซกัประวตั ิการตรวจร่างกาย และการดแูลรักษาผู้ ป่วยของอาจารย์ประจําสาขาวิชา สําหรับ 
cosmetic dermatology ในสปัดาห์ท่ี 3 และ 4  
 

หนังสือและแหล่งข้อมูล 
Text Book 
 Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine 

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

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

Websites 
 http://www.eblue.org 

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

 http://www.uptodate.com/home 
 
 



 

73 
 

 
สาขาวชิาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซมึ 

 
อาจารย์ประจาํหน่วย รศ. พ.ญ.  สมลกัษณ์ จงึสมาน  

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

 
วัตถุประสงค์ตามเกณฑ์ประเมินของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ 
 แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทนุสาขาอายรุศาสตร์ท่ีผา่นการฝึกอบรมจากสาขาวิชาตอ่มไร้ท่อและเม
แทบอลซิมึ จะต้องมีความรู้ความสามารถในด้านตา่ง ๆ ตอ่ไปนี ้
โรคหรือภาวะทางอายุรศาสตร์ที่สาํคัญ  

แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทนุต้องสามารถวินิจฉยัและรักษาโรคหรือภาวะต่าง ๆ ตามหลกัสตูรท่ี
กําหนดโดยราชวิทยาลยัอายรุแพทย์ระดบัตา่ง ๆ ได้ดงัท่ีได้แสดงไว้ได้อยา่งถกูต้องเหมาะสมโดย 

โรคหรือภาวะในระดบัท่ี 1 หมายถึง โรคหรือภาวะท่ีพบบ่อย และมีความสําคญัซึ่งแพทย์ประจําบ้าน 
แพทย์ใช้ทนุ สามารถเรียนรู้ได้จากผู้ ป่วยโดยตรง 

โรคหรือภาวะในระดบัท่ี 2หมายถึงโรคหรือภาวะท่ีพบน้อยกว่าระดบัท่ี 1 และมีความสําคญัซึ่งแพทย์
ประจําบ้าน แพทย์ใช้ทุนสามารถเรียนรู้จากผู้ ป่วยแต่ไม่ได้ดูแลผู้ ป่วยโดยตรง เช่นการร่วมดูแลในหอผู้ ป่วย
ด้วยกนัเป็นต้น 

โรคหรือภาวะในระดบัท่ี 3หมายถึงโรคท่ีพบน้อยแต่มีความสําคญั ซึ่งแพทย์ประจําบ้าน แพทย์ใช้ทุน
สามารถเรียนรู้โดยการศกึษาด้วยตนเอง หรือฟังบรรยาย 

 
โรคหรือภาวะ ระดบัที่ 1 ระดบัที่ 2 ระดบัที่ 3 

33. Iodine deficiency 
disorders and alliod 
condition 

  Iodine deficiency goiter 
(E00.—E02) 

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

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

  

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

Thyrotoxicosis with 
toxic 
multinodular goiter 
(E05.2) 

Thyrotoxicosis with 
single 
thyroid nodule (E05.1) 
Thyrotoxicosis factitia 
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(E05.4) 
Thyroid crisis (E05.5) 

37. Thyroiditis  Autoimmune thyroiditis
(E06.3) 

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

38. Other disorders of 
thyroid 

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

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

Diabetes mellitus type 
1with or without 
chroniccomplication 
(E10.2 ถงึ10.9) 
Diabetes mellitus type 
2with coma and 
ketoacidosis 
(E11.0-E11.1) 

Other specified diabetes 
mellitus (eg pancreatic 
diabetes steroid 
induced)(E13.-) 
Diabetes mellitus type 1 
with coma and 
ketoacidosis 
(E10.0 ถงึ E10.1) 

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

 Nondiabetic 
hypoglycemic 
coma (E15) 

41. Hypoparathyroidism   Hypoparathyroidism 
(E20.-) 

42. Hyperparathyroidism  Hyperparathyroidism 
(E21.-) 

 

43. Hyperfunction of 
pituitary gland 

 Syndrome of 
inappropriate secretion 
ofADH (E22.2) 

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

44. Hypofunction of 
pituitary gland 

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

 

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

46.Adrenogenital 
disorders 

  Adrenogenital syndrome 
(E25.-) 

47.Hyperaldosterionism  Hyperaldosteronism 
(E26.-) 

 

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

 Addisonian crisis 
(E27.2) 

49. Adrenomedullar 
hyperfunction 

  Pheochromocytoma 
(E27.5) 

50. Ovarian dysfunction   Polycystic ovarian 
syndrome (E28.2) 
Primary ovarian failure 
(E28.3) 

51.Testicular 
dysfunction 

  Testicular 
hypogonadism 
(E29.-) 
Delayed puberty 
(E30.0) 
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52. Polyglandular 
dysfunction 

  Autoimmune 
polyglandular failure 
(E31.0) 

53. Other endocrine 
disorders 

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

55.Obesity Obesity (E66.-)  
59. Disorders of 
lipoprotein metabolism 

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

Low HDL cholesterol 
(E78.6) 

Hyperchylomicronemia 
(E78.3) 

62. Disorders of mineral 
metabolism 

Hypercalcemia (E83.5)  

66. Other metabolic 
disorder 

Metabolic syndrome 
(E88.4) 

  

67. Postprocedoral 
endocrine disorders 

Postprocedural 
hypothyroidism (E89.0) 

 Other postprocedural 
endocrine disorder 
(E89.1-9) 

154.Other maternal 
disorders 
predominantly 
related to pregnancy 

Diabetes mellitus 
arising 
in pregnancy (O24.4) 

  

156.Complication 
predominantly 
related to the 
purperium 

  Postpartum thyroiditis 
(O90.5) 

161.Other congenital 
malformations 

  Thyroglossal duct cyst 
(Q89.21) 

162.Chromosomal
abnormalities 

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

187.Perioperative 
medicine 

Perioperative 
management of 
medical 
diseases e.g. diabetes 
mellitus 

  

 
ทกัษะ หตัถการเพื่อการวินิจฉัยและการรักษา 

แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทนุต้องทราบข้อบง่ชี ้ประโยชน์ และโทษของหตัถการตา่ง ๆ โดย 
จะต้องมีความสามารถดงันี ้

- หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนควรมีประสบการณ์ทําด้วยตนเอง หรืออย่าง
น้อยเคยช่วยทาํ ได้แก่ 

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

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

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

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

จันทร์ Ward round/ 
รับเคสใหม ่

Endocrineconsultation 
round 

- Admission 
round* 

Endocrinegrand 
round 

อังคาร Ward round/ 
รับเคสใหม ่

OPD Endocrine - Medical grand 
round* 

Endocrine lecture 

พุธ Ward round/ 
รับเคสใหม ่

OPD กลาง - Lecture กลางของ 
resident * 

Endocrine lecture 

พฤหสับด ี Ward round/ 
รับเคสใหม ่

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

SDL 

ศุกร์ Ward round/ 
รับเคสใหม ่

OPD Endocrine - Admission 
round* 

SDL 

 
*หมายเหตุกิจกรรมกลางของภาควิชาอายรุศาสตร์  
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กิจกรรมการศึกษา 
1. ออกตรวจผู้ป่วยนอกร่วมกับอาจารย์สาขาวชิาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซมึ 
ณ ห้องตรวจสาขาวิชาโรคตอ่มไร้ท่อและเมแทบอลซิมึ(คลนิิกผู้ ป่วยอายรุกรรม)เวลา 8.30-12.00 น. 

วันอังคาร อ.รัชพร 
วันพฤหสับด ี อ.กญัชนา 
วันศุกร์  อ.ไบรอนั 

 
2. Journal Club  

ดําเนินการโดยแพทย์ประจําบ้านท่ีผา่นหน่วย 1 คนตอ่วารสาร 1 เร่ืองตอ่เดือนโดยเลือกเร่ืองท่ีมีระเบียบวิธีวิจยั
ชดัเจน ห้ามเลอืก topic review หรือ case series/ report และเลือกจากวารสารตามเอกสารอ้างอิงข้างท้าย 
โดยปรึกษาอาจารย์ภายในสาขาวิชาก่อนทํา Journal club อยา่งน้อย 1 สปัดาห์ 
อาจารย์ผู้ รับปรึกษาคือ อาจารย์ท่ีรับปรึกษาผู้ ป่วยรายใหมข่องเดือนถดัไป 
 

3. Interesting Case 
เลือกเคสท่ีน่าสนใจ โดยต้องมีการทบทวนความรู้จากตํารา และหรือวารสารในหวัข้อท่ีเก่ียวกบัปัญหาของ
ผู้ ป่วยโดยตรง โดยปรึกษาอาจารย์ภายในสาขาวิชาก่อนทํา Interesting caseอยา่งน้อย 1 สปัดาห์ 
อาจารย์ผู้ รับปรึกษาคือ อาจารย์ท่ีรับปรึกษาผู้ ป่วยรายใหมใ่นเดือนนัน้ๆ 
 

4. หวัข้อการบรรยาย Endocrine lecture สาํหรับแพทย์ประจาํบ้าน 
 

Topic 

Adrenal insufficiency       กญัชนา 
Cushing’s syndrome       กญัชนา 
Endocrine hypertension      กญัชนา 
Pituitary dysfunction and related diseases    กญัชนา 
Acromegaly/ Prolactinoma      กญัชนา 
Diabetes insipidus and water metabolism    กญัชนา 
Osteoporosis        กญัชนา 
Calcium metabolism       รัชพร 



 

80 
 

Thyroid function test       ไบรอนั 
Thyroid physiology & disorders in pregnancy    รัชพร 
DM in pregnancy       รัชพร 
Dyslipidemia        ไบรอนั 
หมายเหตุ ในกรณีท่ีเวลาจํากดั หวัข้อการบรรยายเร่ือง Acromegaly/ Prolactinoma, DI and water 
metabolism, และ Osteoporosis อาจนําไปบรรยายในวนัพธุสว่นท่ีเป็น lecture กลางของแพทย์ประจําบ้าน 
 
หน้าที่ของแพทย์ประจาํบ้านหรือแพทย์ใช้ทุน 
หน้าท่ีแพทย์ประจําบ้านหนว่ยโรคตอ่มไร้ท่อและเมแทบอลซิมึในการออกตรวจผู้ ป่วยนอก 

1) ให้แพทย์ประจําบ้านตรวจผู้ ป่วยใหม ่อยา่งน้อย 3 ราย โดยซกัประวตัร่ิวมกบัตรวจร่างกายโดยละเอียด 
จากนัน้นําเสนอพร้อมอภิปรายร่วมกบัอาจารย์ท่ีออกตรวจ OPD ในวนันัน้ๆ 

2) กรณีมีผู้ ป่วย OPD ท่ีน่าสนใจ ทัง้ในแง่ของการตรวจร่างกาย, ผลตรวจวินิจฉยัเพ่ิมเติม หรือ ผล
ภาพถ่ายรังสีอาจารย์เจ้าของไข้สามารถเรียกให้แพทย์ประจําบ้านไปร่วมเรียนรู้ได้ 

3) ให้เลือกผู้ ป่วยเบาหวาน 1 รายตอ่สปัดาห์ท่ีมีปัญหาในการควบคมุระดบันํา้ตาลในเลือดมาอภิปรายกบั
อาจารย์ (โดยสบัเปล่ียนหมนุเวียนกนั) และนกัโภชนาการหรือพยาบาลสอนสขุศกึษา โดยใช้ความรู้
เก่ียวกบัโภชนบําบดั การใช้ยาลดระดบันํา้ตาลในเลือดและอินซลูนิ และการแปลผลการตรวจระดบั
นํา้ตาลในเลือดด้วยตนเองของผู้ ป่วยมาประกอบ พร้อมทัง้ให้สขุศกึษาแก่ผู้ ป่วยด้วยตนเอง 

หน้าท่ีแพทย์ประจําบ้านหนว่ยโรคตอ่มไร้ท่อและเมแทบอลซิมึในการรับปรึกษาผู้ ป่วยในหอผู้ ป่วย 
1) ทบทวนประวตั ิการตรวจร่างกาย และผลการตรวจทางห้องปฏิบตักิาร พร้อมเขียนบนัทกึข้อมลู

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

และเวลาท่ีอาจารย์กําหนด 
3) กรณีเป็นผู้ ป่วยท่ีฉกุเฉินหรือมีภาวะวิกฤตสิามารถโทรศพัท์ตดิตอ่อาจารย์ผู้ รับผิดชอบได้ทนัที โดยไม่

ต้องรับเคสให้แล้วเสร็จ 
4) ติดตามผู้ ป่วยท่ีอยูใ่นความดแูลทกุวนั ไมเ่ว้นวนัหยดุราชการ พร้อมทัง้เขียนบนัทกึลงใน progress 

note ทกุครัง้ท่ีผู้ ป่วยมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาศยัหลกัการดแูลผู้ ป่วยแบบองค์รวมร่วมด้วย 
5) ห้ามนําใบบนัทกึข้อมลูของผู้ ป่วยออกจากหน้าป้ายโดยเดด็ขาด 
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การประเมินผล ตามมิตท่ีิ 1 ของหลกัสตูรราชวิทยาลยัอายรุแพทย์ฯ ซึง่อ้างอิงจากการสงัเกตจากการ
ปฏิบตังิานท่ีคลนิิกผู้ ป่วยนอก การดแูลผู้ ป่วยใน และการมีสว่นร่วมใน consultation round/ Grand round 
และ กิจกรรมวิชาการJournal club และ Interesting case conference 
 
 
แหล่งความรู้อ้างอิงที่แนะนํา 

 
หนังสือ 

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

Journal 
1. New England Journal of Medicine 
2. Journal of the American Medical Association 
3. The Lancet 
4. Journal of Clinical Endocrinology 
5. Diabetes care 
6. Endocrine review 
7. Endocrinology and Metabolism Clinics of North America 
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หน่วยโรคมะเร็ง 
 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 แพทย์ใช้ทนุชัน้ปีท่ี 3 และ แพทย์ประจําบ้านชัน้ปีท่ี 2 ภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีหมนุเวียนผา่นหน่วยโรคมะเร็ง 
 
อาจารย์ประจาํหน่วย 

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

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

2. อ.นพ.ชาญชยั เจริญพงศ์สนุทร      วว. อายรุศาสตร์ทัว่ไป     
 
วัตถุประสงค์ 
 เม่ือผา่นการฝึกอบรมจากหน่วยโรคมะเร็งแล้ว แพทย์ใช้ทนุและแพทย์ประจําบ้านสาขาอายรุศาสตร์
ต้องมีความรู้ทัง้ในด้านทฤษฎีและด้านปฏิบตั ิสามารถให้การวินิจฉยั รักษา รวมไปถึงการดแูลผู้ ป่วยภาวะ
ฉกุเฉินทางมะเร็งวิทยา ตลอดจนให้คําแนะนําในการป้องกนัโรค การรักษาโรค ผลค้างเคียง การพยากรณ์โรค
และการให้คําปรึกษาเก่ียวกบัโรคมะเร็งท่ีพบบอ่ยในประเทศไทย ตลอดจนสามารถสง่ตอ่ผู้ ป่วยได้อยา่งถกูต้อง
และเหมาะสม ตามเกณฑ์หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านท่ีกําหนดโดยแพทยสภา โดยเนือ้หาจะ
ครอบคลมุหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

1. เรียนรู้พยาธิกําเนิด หลกัการวินิจฉยั หลกัการรักษาโรคทางมะเร็งวทิยาได้ 

2. เรียนรู้ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัโรคมะเร็งท่ีพบบอ่ย เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งลําไส้ใหญ่ 

มะเร็งตบัและระบบท่อทางเดนินํา้ดี เป็นต้น และสามารถให้คําแนะนําเก่ียวกบัโรค แผนการรักษา 

และการพยากรณ์โรคได้ 

3. เรียนรู้ความรู้เก่ียวกบัยาเคมีบําบดัเบือ้งต้น  ยาพุง่เป้า(Targeted therapy) เบือ้งต้น และสามารถ

ให้ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัยาเคมีบําบดัและยาพุง่เป้าได้ 

4. เรียนรู้ความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัและการตรวจสขุภาพในการป้องกนัการเกิดโรคมะเร็งได้ 
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5. เรียนรู้การรักษาแบบประคบัประคองในผู้ป่วยโรคมะเร็ง และให้คําแนะนําในการดแูลผู้ ป่วยระยะ

สดุท้ายได้ 

กิจกรรมของหน่วยโรคมะเร็ง 
1. ออกตรวจผู้ ป่วยนอกร่วมกบัอาจารย์ในหนว่ยโรคมะเร็ง ในวนัจนัทร์ และ วนัพธุ เวลา 8.00 – 

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

สยามบรมราชกมุารี  

2. รับปรึกษาผู้ ป่วยใน ทัง้ผู้ ป่วยในและนอกภาควิชาอายรุศาสตร์ ในวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ และนําเสนอ

ผู้ ป่วยให้กบัอาจารย์ประจําหน่วยเพ่ือให้การวนิิจฉยั การรักษา และให้คําแนะนําแก่ผู้ ป่วยและ

ผู้ดแูลตอ่ไป 

3. กิจกรรมการศกึษา (Academic activity) ดงันี ้

วนั เวลา การปฏิบตังิาน 
จนัทร์ 7.00-8.00 น. 

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

- แพทย์ใช้ทนุ/แพทย์ประจําบ้านรับผู้ ป่วยใหม่และ service 
round 
- OPD Onco 
- Admission round (กิจกรรมภาควิชาอายรุศาสตร์) 
- Oncologic consultation round 

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

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหต:ู 1. ในชว่งเวลา special topic จะเป็นการบรรยายในแตล่ะหวัข้อท่ีนา่สนใจโดยอาจารย์ประจํา 
หนว่ยโรคมะเร็ง ขึน้กบัผู้ ป่วยท่ีทําการดแูลรักษาในขณะนัน้ 

       2. แพทย์ใช้ทนุ/แพทย์ประจําบ้าน เป็นผู้ นําเสนอ 
   - OPD new case conference ทกุวนัองัคารและวนัพฤหสั 
   - oncology journal club (สปัดาห์ท่ี2) 
   - oncology interesting case (สปัดาห์ท่ี3) 
   - Tumor broad conference (ในกรณีท่ีมี case เข้าร่วมปรึกษา) 
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การประเมินผล 
1. การปฏิบตังิาน     60  คะแนน 

2. ความรู้ (ข้อสอบ MCQ 40 ข้อ)                            20  คะแนน 

3. oncology journal club    10  คะแนน 

4. oncology interesting case   10  คะแนน 

 
Recommended textbooks 

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

Philadelphia,n Churchill Livingstone, 2004. 

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

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

medicine, 17th ed, McGrawhill, 2008. 

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

Churchill Livingstone, 2004. 

Recommendedjournals 
1. Journal of Clinical oncology (JCO) 

2. Annals of oncology 

3. New England Journal of Medicine 

4. The oncologist 

5. Lancet of oncology 
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สาขาประสาทวิทยา 
 

อาจารย์ประจาํหน่วย 
 ผศ.พญ. กลุธิดา เมธาวศนิ 

พญ. นฤมล คงสาคร 
นพ. มณฑล วอ่งวนัดี 
 

หลักการและเหตุผล 
เน่ืองจากโรคทางประสาทวิทยา เป็นสาขาหนึง่ท่ีมีความสําคญัในการปฏิบติังานของอายรุแพทย์ทัว่ไป 

รวมทัง้ในประเทศไทยมีผู้ ป่วยด้วยโรคทางระบบประสาทเป็นจํานวนมาก แตแ่พทย์เฉพาะทางด้านประสาท
วิทยามีจํานวนจํากดัและไมเ่พียงพอตอ่การให้การรักษา  อายรุแพทย์ทัว่ไปจึงจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ทัง้ในด้านรายละเอียดของโรค ความชกุ ความรุนแรง ความรีบดว่น หลกัในการวนิิจฉยั การตรวจร่างกายท่ี
ถกูต้อง แปลผลได้ การรักษาท่ีถกูต้องภาวะแทรกซ้อน รวมไปถึง การพยากรณ์โรค การตดิตามอาการ และการ
ป้องกนั 
 
วัตถุประสงค์ตามเกณฑ์ประเมินของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ 
 แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทนุสาขาอายรุศาสตร์ท่ีผา่นการฝึกอบรมจากสาขาประสาทวทิยา 
จะต้องมีความรู้ความสามารถในด้านตา่ง ๆ ตอ่ไปนี ้
 
โรคหรือภาวะทางอายุรศาสตร์ที่สาํคัญ  

แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทนุต้องสามารถวินิจฉยัและรักษาโรคหรือภาวะต่าง ๆ ตามหลกัสตูรท่ี
กําหนดโดยราชวิทยาลยัอายรุแพทย์ระดบัตา่ง ๆ ได้ดงัท่ีได้แสดงไว้ได้อยา่งถกูต้องเหมาะสมโดย 

โรคหรือภาวะในระดบัท่ี 1 หมายถึง โรคหรือภาวะท่ีพบบ่อย และมีความสําคญัซึ่งแพทย์ประจําบ้าน 
แพทย์ใช้ทนุ สามารถเรียนรู้ได้จากผู้ ป่วยโดยตรง 

โรคหรือภาวะในระดบัท่ี 2หมายถึงโรคหรือภาวะท่ีพบน้อยกว่าระดบัท่ี 1 และมีความสําคญัซึ่งแพทย์
ประจําบ้าน แพทย์ใช้ทุนสามารถเรียนรู้จากผู้ ป่วยแต่ไม่ได้ดูแลผู้ ป่วยโดยตรง เช่นการร่วมดูแลในหอผู้ ป่วย
ด้วยกนัเป็นต้น 

โรคหรือภาวะในระดบัท่ี 3หมายถึงโรคท่ีพบน้อยแต่มีความสําคญั ซึ่งแพทย์ประจําบ้าน แพทย์ใช้ทุน
สามารถเรียนรู้โดยการศกึษาด้วยตนเอง หรือฟังบรรยาย 
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โรคหรือภาวะ ระดบัที่ 1 ระดบัที่ 2 ระดบัที่ 3 
68. Organic mental 
disorders 

- Senile dementia (F03.-) - Dementia in Alzheimer’s 
and other diseases 
(F00.-* และ F02.-*) 
- Vascular dementia 
(F01.-) 
- Delirium (F05.-) 

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

69. Mental and 
behavioral 
disorders due to 
psychoactive 
substances use 

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

 -Mental and behavioral 
disorder due to use of 
opioids (F11.-) 
- Cannabinoid (F12.-) 
- Sedatives or hypnotics 
(F13.-) 
- Amphetamine (F15.-) 
- Tobacco (F17.-) 
- Volatile solvents (F18.-) 
- Multiple drug use and use 
of other psychoactive 
substances (F19.-) 

70. Schizophrenia and 
delusional disorders  -Schizophrenia (F20.-) - Acute and transient 

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

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

72. Neurotic, 
stressrelated 
and 
somatoform 
disorders 

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

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

73. Behavioral 
syndromes 
associated with 
physiological 
disturbances and 
physical factors 

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

74. Inflammatory 
disorders of the 
central nervous 
system 

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

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

75. Systemic atrophies 
primarily affecting 
the central nervous 
system 

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

76. Extrapyramidal and 
movement 

- Parkinsons’ disease 
(G20.-) 

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

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

in basal ganglia (G23.-)

77. Other degenerative 
diseases of the 
nervous system 

- Alzheimer’s disease 
(G30.-) 

 - Other degenerate 
diseasesof nervous system 
(G31.-) 

78. Demyelinating 
diseases of the 
central nervous 
system 

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

- Other acute disseminated 
demyelination (G36.-) 

79. Episodic and 
paroxysmal 
disorders 

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

- Status epilepticus (G41.-
) 

 

80. Nerve, nerve root 
and plexus 
disorders 

- Facial nerve disorders 
(G51.-) 

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

- Disorder of other cranial 
nerves (G52.-) 
- Cranial nerve disorders in 
diseases classified 
elsewhere (G53.-*) 
- Nerve root and plexus 
disorders (G54.-, G55.-*) 
- Mononeuropathies of 
lowerlimb (G57.-) 
- Mononeuropathies in 
diseasesclassified 
elsewhere (G59.-) 

81. Polyneuropathies - Other polyneuropathies
(G62.-) 

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

- Hereditary and idiopathic
neuropathies (G60.-) 

82. Diseases of 
myoneural 
disorders 

- Myasthenia Gravis and 
othermyoneural disorders 
(G70.-) 

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

83. Cerebral palsy and 
other paralytic 
syndromes 

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

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

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

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

99. Cerebrovascular 
disease 

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

- Subdural haemorrhage 
(acute) (nontraumatic) 
(I62.0) 
- Occlusion and stenosis 
ofprecerebral and 
cerebralarteries, not 
resulting incerebral 
infarction (I65.- 
ถงึ I66.-) 

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

 
ทกัษะหตัถการเพื่อการวินิจฉัยและการรักษา 

แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทนุต้องทราบข้อบง่ชี ้ประโยชน์ และโทษของหตัถการตา่ง ๆ โดย 
จะต้องมีความสามารถดงันี ้

กลุ่มที่ 1 ข. หตัถการที่แพทย์ประจาํบ้านต้องทาํได้ภายใต้การกาํกับดแูล จนกระทง่ั มีความ
มัน่ ใจและสามารถสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์หรือแพทย์ประจาํบ้านให้ทาํ 
 - Lumbar puncture (03.31) 
กลุ่มที่ 2 หตัถการที่แพทย์ประจาํบ้านควรมีประสบการณ์ได้ทาํด้วยตนเอง หรืออย่างน้อย 
ช่วยทาํ 
 - Prostigmine test 
 

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

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

  :พษิวทิยา 
  - Therapeutic drug monitoring of antiepileptic drug 
 ระดบัที่ 3 สามารถส่งตรวจ และนําผลไปประยุกต์ใช้ได้ได้แก่ 

: รังสีวนิิจฉัย 
- Carotid doppler ultrasound 
- MRA brain 
- MRI spinal cord 
- Transcranial carotid ultrasound 
:ประสาทวทิยา 

  - EEG 
  - EMG and NCV 

- Evoked potential 
: อืน่ๆ 

  - Erythrocyte transketolase activity 
  - Thiamin pyrophosphate effect 
 
เม่ือผา่นการฝึกอบรมจากสาขาวิชาประสาทวิทยา แพทย์ประจําบ้านควรมีความรู้ความสามารถดงันี ้
1. ซกัประวตัแิละตรวจร่างกายผู้ ป่วยโรคทางระบบประสาทได้เป็นอยา่งดี 
2. วางแผนการสืบค้นเพ่ือให้การวนิิจฉยัผู้ป่วยท่ีมาด้วยอาการของโรคทางระบบประสาทได้ถกูต้อง 
3. อธิบายถึงข้อบง่ชีข้องการตรวจทางห้องปฏิบตักิารรวมทัง้รังสีวนิิจฉยัตา่ง ๆ เก่ียวกบัโรคทางระบบประสาท 
แปลผลการตรวจได้อยา่งถกูต้อง  
4. ให้การรักษาและทราบถึงข้อบง่ชีแ้ละข้อห้ามในการเลือกใช้ยาในการรักษา พร้อมทัง้ให้คําแนะนํา ตดิตาม
อาการ และการป้องกนั ผู้ ป่วยโรคทางระบบประสาทท่ีพบบอ่ยได้ถกูต้อง  
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กิจกรรมของสาขาวชิาประสาทวิทยา 
แพทย์ประจําบ้านท่ีเวียนมาอยูป่ฏิบตังิานเป็นแพทย์ประจําบ้านของสาขาประสาทวทิยาเป็นเวลา 1 

เดือน หน้าท่ีหลกัคือรับปรึกษาผู้ ป่วยโรคระบบประสาททัง้ในภาควิชาอายรุศาสตร์ และนอกภาควิชา
อายรุศาสตร์ ร่วมกบักิจกรรมการเรียนและการสมัมนาวชิาการของหนว่ยตามแผนงานดงันี ้
 
ตารางการปฏิบัตงิาน 
 

วัน เวลา การปฏิบัตงิาน 
จันทร์ 7.00-9.00น. 

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

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

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

แพทย์ประจําบ้านรับผู้ ป่วยใหมแ่ละservice round 
OPD อ.กลุธิดา 
Grand round med 

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

แพทย์ประจําบ้านรับผู้ ป่วยใหมแ่ละservice round 
OPD อ.นฤมล และ OPD แพทย์ประจําบ้าน 
Neurology grand round  
Service round 

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

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

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

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

-นําเสนอ journal 1 ฉบบั ทกุสปัดาห์ท่ี 2, Neurology topic review 1 ครัง้ ทกุสปัดาห์ท่ี 4 
-Neurology grand round ทกุวนัพธุ เวลา 12.00-13.00 น. โดยแพทย์ประจําบ้านต้องรับผิดชอบคดัเลือก
ผู้ ป่วยทางระบบประสาทท่ีนา่สนใจ 1 ราย ซกัประวตัแิละตรวจร่างกายเพ่ือนํามาอภิปรายร่วมกบัอาจารย์ 
-การราวด์เคสผู้ ป่วยในกบัอาจารย์ท่ีรับปรึกษา ถือเป็น priority ท่ีมาก่อนการออก OPD กบัอาจารย์ท่านอ่ืน 
-ในเวลาราชการ เคสเก่าให้ปรึกษาอาจารย์เจ้าของไข้เดมิ เคสใหมใ่ห้ปรึกษากบัอาจารย์ท่ีรับปรึกษาในเดือนนัน้ 
อยา่งไรก็ตามถ้าเคสท่ีมา admit ใหมเ่ป็นเคสท่ี follow up กบัอาจารย์ท่านใดอยูเ่ดมิให้ปรึกษากบัอาจารย์ท่าน
นัน้ก่อน 
-นอกเวลาราชการ การปรึกษากรณีเร่งดว่นให้ปรึกษาอาจารย์ท่ีรับปรึกษา stroke fast track ในวนันัน้ๆ 
 
References: 
-Textbooks: 

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

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

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

พญ.  ธีรานนัท์ องัคณานาฏ  

   นพ. อาทิตย์   วงษ์เสาวศภุ 
   นพ. ณฐัพนัธ์  รัตนจรัสกลุ 
อาจารย์พเิศษ  นพ. สรุเชษฐ์  เลศิถิรพนัธ์ุ 
วัตถุประสงค์ 
 เม่ือผา่นการฝึกอบรมจากสาขาวิชาโรคหวัใจและหลอดเลือดแพทย์ประจําบ้านควรมีความรู้ดงันี ้
1. ซกัประวตัแิละตรวจร่างกายผู้ ป่วยโรคระบบโรคหวัใจและหลอดเลือดได้เป็นอยา่งดี 
2. วางแผนการสืบค้นเพ่ือให้การวนิิจฉยัผู้ป่วยท่ีมาด้วยอาการของโรคระบบหวัใจและหลอดเลือดได้ถกูต้อง 
3. อธิบายถึงข้อบง่ชีข้องการตรวจทางห้องปฏิบตักิารรวมทัง้รังสีวนิิจฉยัตา่ง ๆ เก่ียวกบัโรคระบบหวัใจและ 
หลอดเลือด อีกทัง้สามารถแปลผลการตรวจได้อยา่งถกูต้อง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการแปลผลคล่ืนไฟฟ้าหวัใจใน 
ผู้ ป่วยภาวะฉกุเฉิน รวมถงึภาพถ่ายรังสีทรวงอกในภาวะฉกุเฉินได้อยา่งถกูต้อง 
4. ให้การรักษาพร้อมทัง้ให้คําแนะนําผู้ ป่วยโรคระบบหวัใจและหลอดเลือดท่ีพบบอ่ยได้ถกูต้องตามหลกัพยาธิ 
สรีรวิทยา 
5. ทราบถึงข้อบง่ชีแ้ละข้อห้ามในการเลือกใช้ยาท่ีจําเป็นในการรักษาผู้ ป่วยโรคระบบหวัใจและหลอดเลือดได้ 
เป็นอยา่งดี 
6. สามารถทําหตัถการพืน้ฐานท่ีจําเป็นในการรักษาผู้ป่วยโรคระบบหวัใจและหลอดเลือดได้อยา่งถกูต้อง 
รวมทัง้มีประสบการณ์ในการเข้าช่วยทําหตัถการเฉพาะทางของโรคระบบหวัใจและหลอดเลือดได้ 
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หตัถการทางระบบหวัใจและหลอดเลือดสาํหรับแพทย์ประจาํบ้านอายุรศาสตร์ 
(ตลอดช่วงระยะเวลาการฝึกอบรมอายุรศาสตร์) 

 

Procedure 
ลงมือปฏิบติั 

ดว้ยตนเอง (case) 
สงัเกต หรือ 
ช่วยทาํ (case) 

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

 
หตัถการประเภท manual procedure ตามเกณฑ์ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ 

ระดบัที่ 1 ก: ต้องสามารถทาํได้ โดยไม่ต้องมีผู้กาํกับดแูลและสามารถสอนนิสิตแพทย์ให้ทาํหตัถการ
ดงักล่าว 

-Arterial blood gas 
-Basic life support 

ระดบัที่ 1 ข: ต้องสามารถทาํได้ภายใต้การกาํกับดแูล จนกระทั่งมีความม่ันใจในการสอนนิสิตแพทย์
หรือแพทย์ประจาํบ้านให้ทาํหตัถการดงักล่าว 

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

ระดบัที่ 2: หตัถการที่แพทย์ประจาํบ้านควรมีโอกาสได้ทาํได้ด้วยตนเองหรืออย่างน้อยช่วยทาํ 
-Insertion of balloon tipped pulmonary catheter 
-Insertion of temporary pacemaker 
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ระดบัที่ 3: หตัถการที่แพทย์ประจาํบ้านควรมีประสบการณ์ในการช่วยทาํหรือเคยเหน็ 
-Pericardial tapping 
-CAG, EPS, EST, Insertion of intraaortic balloon pump 
-Tilt table test, Stress echocardiography 
 

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

 
วันจันทร์ อ.อาทิตย์, อ.ณฐัพนัธ์ 
วันอังคาร อ.วรวฒิุ, อ.อาทิตย์ 
วันพุธ  อ.ธีรานนัท์, อ.ณฐัพนัธ์ 
วันพฤหสับด ี อ.สรุเชษฐ์ 
วันศุกร์  อ.วรวฒิุ, อ.ธีรานนัท์ 

 
หน้าที่แพทย์ประจาํบ้านหน่วยโรคหวัใจและหลอดเลือดในการออกตรวจผู้ป่วยนอก 
1. ให้แพทย์ประจําบ้านตรวจผู้ ป่วยใหม ่อยา่งน้อย 3 ราย โดยซกัประวตัร่ิวมกบัตรวจร่างกายโดยละเอียด 
จากนัน้นําเสนอพร้อมอภิปรายร่วมกบัอาจารย์ท่ีออกตรวจ OPD ในวนันัน้ๆ  
2. กรณีมีผู้ ป่วย OPD ท่ีน่าสนใจ ทัง้ในแง่ของการตรวจร่างกาย, ผลตรวจวินิจฉยัเพ่ิมเตมิ หรือ ผล 
echocardiography อาจารย์เจ้าของไข้สามารถเรียกให้แพทย์ประจําบ้าน ไปร่วมเรียนรู้ได้
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                            กจิกรรมทางวชิาการกลางของภาควชิาอายุรศาสตร์และ ของหน่วยโรคหัวใจและหลอดเลอืด 
 

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

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

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

พธุ Cardiac consultation round/Cardiology clinic - Admission round# 

Topic review/Core lecture in Cardiology 

โดย อาจารยแ์พทย์@ 

 

พฤหัสบด ี Cardiac consultation round/Cardiology clinic 
Cardio-ER Conference 

ทุกพฤหสัที่ 3 ของเดือน* 

Interesting case / 

Medicine-radio conference# 

Journal Clubสปัดาห์ที่ 2 
Case conference in cardiology สปัดาห์ที่ 4 

โดย แพทยป์ระจาํบา้น@ 

ศุกร์ 
Physical examination and Cardiology clinic 

 
- Admission round# Cardiology-CVT conference 

 

*** สามารถนดัอาจารย ์consultation round ไดเ้พิ่มเติมตลอดทั้งวนั 
ตามความเหมาะสม 
*** ถา้มี case consult ด่วนสามารถปรึกษาอาจารยท์่านใดกไ็ด ้

 
 

 

: Activity กลางของภาควชิาอายรุศาสตร์ 
 
 

@ ณ หอ้งประชุมอายรุศาสตร์ชั้น 10 
#ณ หอ้งเรียนรวมอายรุศาสตร์ชั้น 11 

* ณหอ้งประชุมหน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 



 

  
 

หวัข้อการบรรยาย Topic review/Core lecture in Cardiology สาํหรับแพทย์ประจาํบ้าน 
ทกุวนัพธุเวลา 14.00-15.00 น. 

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

 
โรคหรือภาวะทางอายุรศาสตร์ที่สาํคัญ ตามเกณฑ์ราชวทิยาลัยอายุรแพทย์ 

ระดบัที่ 1: โรคหรือภาวะท่ีพบบอ่ย และมีความสําคญัซึง่แพทย์ประจําบ้านสามารถเรียนรู้ได้จากผู้ ป่วย
โดยตรง 

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

ระดบัที่ 2: โรคหรือภาวะท่ีพบน้อยกวา่ระดบั 1 และมีความสําคญัซึง่แพทย์ประจําบ้านสามารถเรียนรู้จาก
ผู้ ป่วยแตไ่มไ่ด้ดแูลผู้ ป่วยโดยตรง ได้แก่ การร่วม round 

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

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

มีการประเมนิแพทย์ประจําบ้านหลงัเสร็จสิน้การฝึกอบรมครบ 1 เดือนโดยมีเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
1. การปฏิบตังิาน       60 คะแนน 

2. กิจกรรมวิชาการ 

Journal club       20 คะแนน 
 Case conference      20 คะแนน 

รวม        100 คะแนน 
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แหล่งความรู้อ้างองิที่แนะนํา 
 
หนังสือ 

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

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

 
Journal 

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

1. ซกัประวตัแิละตรวจร่างกายผู้ ป่วยโรคระบบทางเดนิอาหารได้เป็นอยา่งดี 
2. วางแผนการสืบค้นเพ่ือให้การวินิจฉยัผู้ ป่วยท่ีมาด้วยอาการของโรคระบบทางเดนิอาหารได้ถกูต้อง 
3. ให้การรักษาพร้อมทัง้ให้คําแนะนําผู้ ป่วยโรคระบบทางเดนิอาหารท่ีพบบอ่ยได้ถกูต้องตามหลกั

พยาธิสรีรวิทยา 
4. อธิบายถึงข้อบง่ชีข้องการตรวจทางห้องปฏิบตักิารตา่ง ๆ เก่ียวกบัโรคระบบทางเดนิอาหารและ

สามารถแปลผลการตรวจได้อยา่งถกูต้อง 
5. ทราบถงึข้อบง่ชีแ้ละข้อห้ามในการเลือกใช้วิธีการตรวจพเิศษทาง endoscopy ของโรคระบบ

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

6. สามารถอา่นภาพรังสีของโรคระบบทางเดนิอาหารท่ีพบบอ่ยได้ 
7. สามารถทํา proctoscopy และ ultrasonography of hepatobiliary tract ได้ 
8. ทราบถงึหลกัการของการตรวจ/การรักษาพิเศษบางอยา่งในโรคระบบทางเดนิอาหารเช่น non-

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

กิจกรรมของสาขาวชิาโรคระบบทางเดนิอาหาร 
 7-9 9-10 10-12  

 
L 
U 
N 
C 
H 

13-14 14-15 

จนัทร ์ Service 
round 

Lecture  
อ.ปิยนนัท ์

Endoscopic room 
or liver biopsy* 

Admission 
round 

Endoscopic 
conference** 

องัคาร Service 
round 

Lecture  
อ.ชชัวาลย ์

Consultation round Grand round 
(นสพ. ปี 6) 

GI-Radiology 
conference** 

พธุ Service 
round 

Lecture Consultation round Grand round 
(หน่วย) 

GI: I/T/J 

พฤหสับด ี Service 
round 

GI clinic 
 

I/T/J GI-Pathology 
conference** 

ศุกร ์ Service 
round 

Radiology 
Lecture 

Radiology Lecture Admission 
round 

MCQ สปัดาหท์ี ่4 

* สาํหรบัผูส้นใจเป็นพเิศษ ** กจิกรรมทีม่ ี1 ครัง้/เดอืน 

I/T/J = interesting case, topic review, journal 
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Service round 7.00-9.00 น. วนัจนัทร์ถงึศกุร์ 
1. รับ consult จาก ward พร้อมเขียนรับผู้ ป่วย 
2. round กบัอาจารย์ attending 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Recommended Journals 
Gastroenterology 

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

Hepatology 
1. Hepatology 
2. Journal of Hepatology 

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

 
Websites 
1. www.thaigastro.org website ของสมาคมแพทย์ระบบทางเดนิอาหารแห่งประเทศไทย 
2. www.thailiverfoundation.org มลูนิธิโรคตบั 
3. www.thaitage.com website ของสมาคมแพทย์สอ่งกล้องทางเดนิอาหารไทย 
4. www.liversocietythialand.org website ของสมาคมโรคตบัแห่งประเทศไทย  
5. www.gastrohep.com website ของบริษัท Blackwell ซึง่มีขา่วเก่ียวกบัโรคทางเดนิอาหารและ 

text book และสามารถเช่ือมตอ่ไปยงั website หรือ journal ตา่ง ๆ ท่ี
เก่ียวกบัโรคระบบทางเดนิอาหารได้ 

6. www.omed.org website ของ World Organization of Gastroenterology มี guideline 
เก่ียวกบั GI และ GI endoscopy 
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สาขาวชิาโรคระบบการหายใจและเวชบาํบัดวกิฤต 
 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทนุท่ีผา่นการหมนุเวียนผา่นสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวช
บําบดัวิกฤต 
 
อาจารย์ประจาํหน่วย 
 ผศ.น.พ.มนะพล กลุปราณีต 
 ผศ.น.พ.สทุศัน์ รุ่งเรืองหิรัญญา 
 พญ.พชิญา เพชรบรม 
 พญ.สริภทัร  ตลุาธรรมกิจ  
 
วัตถุประสงค์ 
 เม่ือผ่านการฝึกอบรมจากสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบําบดัวิกฤตแล้ว แพทย์ประจํา
บ้านและแพทย์ใช้ทุนสาขาอายุรกรรมต้องมีความรู้ทัง้ในด้านทฤษฎีและในด้านปฏิบตัิ สามารถให้การ
วินิจฉัยรักษาตลอดจนให้คําแนะนําในการป้องกันโรค การรักษา การพยากรณ์โรคและการให้คําปรึกษา
เก่ียวกบัโรคระบบการหายใจและเวชบําบดัวิกฤต ตลอดจนสามารถส่งต่อผู้ ป่วยได้อย่างถกูต้องเหมาะสม 
ตามเกณฑ์หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทนุท่ีกําหนดโดยแพทยสภาดงันี ้
 
มีความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับระบบการหายใจ 

 Structure and function 

 Pathology and pathogenesis of disease 
 
สามารถวินิจฉัยและรักษาโรคที่เก่ียวข้องกับระบบการหายใจดงัต่อไปนี ้

โรคหรือภาวะ ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 
Tuberculosis  Respiratory tuberculosis 

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

  

Malignant neoplasm 
(primary) 

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

Secondary malignant 
Neoplasm of lung (78.0) 

Secondary malignant 
neoplasm of pleura 
(C78.2) 

 

Pulmonary heart 
disease and diseases 
of pulmonary 
circulation 

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

  

Other acute lower 
respiratory infections 

Acute bronchitis (J20.-)   

Other disease of upper 
respiratory tract 

Vasomotor and allergic 
rhinitis (J30.-) 

  

Chronic lower respiratory 
diseases 

Chronic obstructive 
pulmonary disease with 
acute exacerbation 
(J44.1) 
Chronic obstructive 
pulmonary disease, 
unspecified (J44.9) 
Asthma (J45.-) 
Bronchiectasis (J47) 

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

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

Lung diseases due to 
external agents 

Aspiration pneumonia 
(J69.0) 

 Pneumoconiosis  
(J60-J65) 
Airway disease due to 
specific organic dust (J66.-) 
Hypersensitivity 
pneumonitis due to 
organic dust (J67.-) 
Respiratory conditions 
due to inhalation of 
chemical, gases, fumes and 
vapours (J68.-) 
Pneumonitis due to oils and 
essence (J69.1) 
Radiation pneumonitis 
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(J70.0) 
Chronic and other 
Pulmonary manifestation 
due to radiation (J70.1) 
Acute drug-induced 
interstitial lung disorders 
(J70.2) 
Chronic drug-induced 
interstitial lung disorder 
(J70.3) 

Other respiratory 
diseases principally 
affecting the interstitium 

 Adult respiratory distress 
syndrome (J80) 
Interstitial pneumonia 
(J84.9) 

 

Non cardiogenic pulmonary 
edema (J81) 
Pulmonary eosinophilia 
(J82) 
Alveolar proteinosis (J84.0) 
Idiopathic pulmonary 
fibrosis (J84.1) 

Suppurative and necrotic 
conditionsof lower 
respiratory tract 

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

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

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

Other diseases of the 
respiration system 

Acute respiratory failure 
(J96.0) 

Atelectasis (J98.1) Tracheostomy malfunction 
(J95.0) 
Acute pulmonary 
insufficiency following 
surgery (J95.1, J95.2) 
Mendelson’s syndrome 
(J95.4) 
Postprocedural subglottic 
stenosis (J95.5) 
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Chronic respiratory failure 
(J96.1) 
Interstitial emphysema 
(subcutaneous, mediastinum) 
(J98.2) 
Disorders of diaphragm 
(J98.6) 
Upper airway obstruction 
(J98.8) 

Symptoms and signs 
involving circulatory 
and respiratory systems 

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

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

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

  

Persons encountering 
health services in other 
circumstances 

 Tobacco abuse 
counseling (Z71.6) 
 

 

 
รู้ข้อบ่งชี ้ประโยชน์ และภาวะแทรกซ้อนของการทาํหตัถการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับโรคระบบการ
หายใจ ดงัต่อไปนี ้

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

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

 ระดบัท่ี 3 : ควรมีประสบการณ์ในการชว่ยทําหรือเคยเห็น 
- Bronchoscopy including bronchoalveolar lavage and bronchial or 

transbronchial biopsy 
 
สามารถส่งตรวจ แปลผล และนําผลของการตรวจทางห้องปฎบัิตกิารไปประยุกต์ใช้ได้ 

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

 AFB and modified AFB stain for microscopic examination 

 Chest X-ray and CT scan thorax 

 Ventilation/perfusion lung scan 

 Pulmonary function test 

 Arterial blood gas 

 Cytology of body fluid and needle aspiration 

 Sleep study 
การประเมินและดแูลรักษา 

 ระดบัท่ี 1 : สามารถประเมินและดแูลรักษาได้โดยไมต้่องมีผู้ กํากบัดแูล 
- Mechanical  ventilation and respiratory monitoring 

 ระดบัท่ี 2 : ควรมีโอกาสประเมินและดแูลรักษาได้ด้วยตนเอง หรืออยา่งน้อยช่วยทํา 
- Non-invasive ventilation 
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ตารางการปฎิบัตงิานแพทย์ประจาํบ้านสาขาวิชาโรคระบบทางเดนิหายใจและเวชบาํบัดวิกฤต  

  จันทร์ อังคาร  พุธ พฤหสั ศุกร์ 

7.00‐

9.00 

Service 

round 
Service 

round 

Service 

round 

 

Service 

round 

Service 

round 

 9.00‐

10.00 

 

Chest 

clinic 10.00

‐

11.00 

Grand 

Round 

ช่วยหตัถการ

Bronchoscop

y 

11.00

‐

12.00 

Self study   Journal club/ 

topic review/ 

CXR  

Self study 

12.00

‐

13.00 

         

13.00

‐

14.00 

Smoking 

cessation 

clinic 

กจิกรรมกลาง 

ภาควิชา 

กจิกรรมกลางภาควิชา Lecture กจิกรรมกลางภาควิชา 

14.00

‐

15.00 

 

Attendingroun

d  +  

PFT 

 

Attendingroun

d + 

PFT 

 

Attending 

round +  

PFT 

 

Attendingroun

d + 

PFT 15.00

‐

16.00 

Attendin

g round  

+ PFT 

 
คาํอธิบายการปฎิบัตงิาน 

‐ Formative examination: วนัจนัทร์แรกของการปฎิบตังิาน 

‐ Final examination: ศกุร์สดุท้ายของการปฎิบตังิาน 

‐ Service round: รับปรึกษาปัญหาโรคระบบการหายใจท่ีหอผู้ ป่วยสามญัและ ICU ด้วยตนเอง 

‐ Attending round: ดแูลผู้ ป่วยท่ีรับปรึกษาไว้แล้วร่วมกบั attending staff 
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‐ Grand round: นําเสนอผู้ ป่วยท่ีน่าสนใจในหอผู้ ป่วยสามญัอยา่งน้อย 1 ราย และ ICU 1 ราย 

‐ PFT: นําผลการตรวจสมรรถภาพปอดท่ีมีการตรวจในวนันัน้มาแปลผลร่วมกบั attending staff 

‐ Journal, topic review, CXR : ทกุวนัพฤหสั 
สปัดาห์ท่ี 1 และ 3: สอนการอา่น CXR  
สปัดาห์ท่ี 2: นําเสนองานวิจยัจากวารสาร 1 เร่ือง 
สปัดาห์ท่ี 4: นําเสนอ topic review หรือ interesting case1 เร่ือง 

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

 สปัดาห์ท่ี 2: Asthma, COPD, Acute lung injury and ARDS 
 สปัดาห์ท่ี 3: Pleural disease, methemoblobinemia, congenital lung disease 
 สปัดาห์ท่ี 4: sleep-disordered breathing, Burn and smoke inhalation,  
      -    Lecture: สปัดาห์ละ 1 ครัง้ โดย attending หนว่ย 
 
Recommended books 
1. Fishman AP: Pulmonary disease and disorder. 5th McGraw Hill Book company, New York, 
2015. 
2. Lange S: Radiology in chest disease. Thieme Medical Publishers, Inc New York, 1990. 
3. Light RW: Pleural diseases. 4th edition William & Wilkins, 2007. 
4. Murray JF, Nadel JA: Textbook of respiratory medicine. 5thedition W.B. Saunders company, 
Philadelphia,2010 
5. Seaton A, Leitch AG, Seaton D: Crofton and Douglas’s respiratory diseases. 5th edition 
Blackwell Scientific Publications, Oxford, 2000 
6. Shapiro BA: Clinical application of respiratory care. Mosby Year Book. St. Louis, 1991 
7. Tobin MJ: Principles and practice of mechanical ventilation. McGraw Hill Book company, New 
York,1994 
8. West JB: Pulmonary pathophysiology : the essential, 2012. 
9. ตําราโรคระบบการหายใจ (นิธิพฒัน์ เจียรกลุ) ห้างหุ้นสว่นจํากดั 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    สมาคมอรุเวชช์แห่งประเทศไทย 
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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แบบประเมนิตนเองแพทย์ประจาํบ้านอายุรศาสตร์ สาขาโรคระบบการหายใจและเวชบาํบัดวกิฤต 

ช่ือแพทย์ประจาํบ้าน.............................................ชัน้ปีที่...................ช่วงเวลาที่ปฎิบัตงิาน.............................. 

 

หวัขอ้การเรยีนรู ้

สปัดาหแ์รก สปัดาห์
สดุทา้ย 

ผา่น ไม่
ผา่น 

ผา่น ไม่
ผา่น

ความรูพ้ ืน้ฐาน : Structure and function 
                        Pathology and pathogenesis of 
disease 

    

Tuberculosis      

Malignant neoplasm  (primary)     

Malignant neoplasm of 
ill-defined, secondary 
and unspecified sites 

    

Pulmonary heart 
disease and diseases 
of pulmonary 
circulation 

    

Other acute lower respiratory infections     

Other disease of upper respiratory tract     

Chronic lower respiratory diseases     

Lung diseases due to 
external agents 

    

Other respiratory 
diseases principally affecting the interstitium 

    

Suppurative and necrotic conditions 
of lower respiratory tract 

    

Other diseases of pleura     

Other diseases of the 
respiration system 

    

Symptoms and signs 
involving circulatory 
and respiratory systems 

    

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

    

Persons encountering health services in other 
circumstances 
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รู้ข้อบ่งชี ้ ประโยชน์ และภาวะแทรกซ้อนของการทาํหัตถการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับโรคระบบการ

หายใจ 

ระดับที่ 1 ก : สามารถทาํได้โดยไม่ต้องมีผู้กาํกับดูแล 

Endotracheal intubation and initiation of mechanical ventilation 

Basic cardiac life support, ABG 

Peak flow measurement 

ระดับที่ 1 ข : สามารถทาํได้ภายใต้การกาํกับดูแลจนกระทั่งมีความม่ันใจ 

Thoracentesis 

Advanced cardiac life support 

Central venous line placement 

Placement of arterial lines 

ระดับที่ 2 : ควรมีโอกาสทาํได้ด้วยตนเอง หรืออย่างน้อยช่วยทาํ 

Pleural biopsy 

Needle decompression of tension pneumothorax 

Chest tube placement 

Fine needle aspiration biopsy 

Insertion of balloon tipped pulmonary catheter 

ระดับที่ 3 : ควรมีประสบการณ์ในการช่วยทาํหรือเคยเหน็ 

Bronchoscopy  

       

สามารถส่งตรวจแปลผลและนําผลของการตรวจทางห้องปฎบัิตกิารไปประยุกต์ใช้ได้

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

Chest X‐ray and CT scan thorax 

Aterial blood gas 

Pulmonary function test 

Ventilation/perfusion lung scan 

Cytology of body fluid and needle aspiration, Sleep study 
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สาขาวชิาโรคข้อและรูมาตสิซ่ัม 
 

วัตถุประสงค์ 
 เม่ือจบการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านมีความรู้ความสามารถดงันี ้
 1.  ซกัประวตัแิละตรวจร่างกายผู้ ป่วยท่ีมีอาการปวดข้อ ปวดหลงั ปวดกล้ามเนือ้ ตา่งๆได้ถกูต้อง 
 2.  ให้การวินิจฉยั  ดแูลรักษา และให้คําแนะนําแก่ผู้ ป่วยโรครูมาตกิ (Rheumatic diseases) ท่ี
สําคญัได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม ตามหลกัสตูรและเกณฑ์มาตราฐานการฝึกอบรมเพ่ือหนงัสืออนมุตัิ
และวฒุิบตัรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขาวชิาอายรุศาสตร์ตามเกณฑ์
ของราชวทิยาลยัอายรุแพทย์แห่งประเทศไทยสําหรับสาขาวิชาโรคข้อและรูมาตสิซัม่ 
 3.  บอกพยาธิสภาพ และพยาธิกําเนิด พืน้ฐานของโรครูมาตกิท่ีพบบอ่ยได้ 
 4.  สามารถเลือกสง่ตรวจ และแปลผลทางห้องปฏิบตักิารท่ีใช้บอ่ยสําหรับผู้ ป่วยโรครูมาตกิ เชน่ 
การตรวจทางรังสีวินิจฉยัของข้อและกระดกู การตรวจนํา้ไขข้อ  การตรวจทาง serology ได้อยา่งถกูต้อง
และเหมาะสม 
 5.  สามารถสืบค้น อา่น แปลความ และวิจารณ์ บทความทางวิชาการสาขาวิชาโรคข้อและรูมาตสิ
ซัม่ ได้โดยสงัเขป และสามารถนํามาประยกุต์ใช้ในการดแูลรักษาผู้ ป่วยและงานวิจยัได้ 
 
หลักสูตรและเกณฑ์มาตราฐานการฝึกอบรมเพื่อหนังสืออนุมัตลิและวุฒบัิตรแสดงความรู้ความ
ชาํนาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขาวิชาอายุรศาสตร์ตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยอายุร
แพทย์แห่งประเทศไทยสาํหรับสาขาวชิาโรคข้อและรูมาตสิซ่ัม 
 
เนือ้หา  1.  General 
ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 
- Approach to arthritis and arthralgia 
- Pain and inflammation 
- NSAIDs 
- Disease modifying antirheumatic drugs 
- Corticosteroid 
- Hypouricemic agents 
- Common physical therapy and 
rehabilitation 

- Immunosuppressive 
drugs 

- Immunotherapy 

 



 

117 
 

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

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

- Fungal 
 
 
- Felty’s syndrome 
 
 
 
- Intermittent 
hydrathrosis 

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

- Sjogren’s syndrome 
- Systemic vasculitides 
- Panniculitis 

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

- Reflex sympathetic 
dystrophy 
- Costochondritis 
- Bone metastasis 

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

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

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

 

 
 
วัตถุประสงค์เฉพาะหวัข้อที่สาํคัญ 
ก. โรคข้อเส่ือม (Degenerative joint disease) 
 1.  บอกการเปล่ียนแปลงหรือพยาธิสภาพของโรคข้อเส่ือมรวมทัง้อบุตักิารปัจจยัตา่งๆท่ีทําให้ข้อ
เส่ือมก่อนวยั 
 2.  บอกตําแหน่งของข้อตา่งๆ ท่ีพบภาวะข้อเส่ือมบอ่ยได้ 
 3.  แปลผลการตรวจทางห้องปฏิบตักิารท่ีเก่ียวข้องกบัโรค และการเปล่ียนแปลงของข้อในภาพรังสี
วินิจฉยัระยะตา่งๆได้อยา่งถกูต้อง 
 4.  ให้การรักษาโดยใช้ยาและแนะนํากายภาพบําบดัท่ีถกูต้อง 
 5.  แก้ไขภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึน้จากตวัโรคเองและจากวิธีการรักษาได้ 
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ข.  โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis) 
 1.  บอกพยาธิสภาพพืน้ฐานของโรค และความสมัพนัธ์ระหวา่งความผิดปกตทิางระบบภมูิ
ต้านทานกบัพยาธิสภาพของโรคได้ 
 2.  ให้การวินิจฉยัได้ถกูต้อง โดยอาศยัการซกัประวตัแิละตรวจร่างกายผู้ ป่วย 
 3.  แปลผลการตรวจทางห้องปฏิบตักิารท่ีเก่ียวข้องกบัโรค และการเปล่ียนแปลงของข้อในภาพรังสี
วินิจฉยัระยะตา่งๆได้อยา่งถกูต้อง 
 4.  ให้การรักษาได้ถกูต้อง 
 5.  แก้ไขภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึน้จากตวัโรคเองและจากวิธีการรักษาท่ีพบบอ่ย 
 
ค. โรคเก๊าท์ (Gout) 
 1.  บอกสาเหตคุวามผิดปกตขิัน้พืน้ฐานของกรดยริูคในร่างกาย และความสมัพนัธ์ของกรดยริูคกบั
การเกิดพยาธิสภาพของข้ออกัเสบชนิดนี ้และภาวะแทรกซ้อนจากไตวายได้ 
 2.  แปลผลคา่กรดยริูคในคนปกต ิและผิดปกตไิด้ 
 3.  ให้การวินิจฉยัโรคได้ถกูต้อง โดยอาศยัการซกัประวตั ิตรวจร่างกาย และการตรวจทาง
ห้องปฏิบตักิารง่ายๆ เช่น การดผูลกึยเูรทโดยใช้กล้องจลุทรรศน์ 
 4.  บอกหลกัในการรักษา กลไกการออกฤทธ์ิ และผลข้างเคียงของยาท่ีใช้ในการรักษาได้ 
 5.  ให้การรักษาท่ีถกูต้องทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
 
ง. โรคลูปุส (Systemic lupus erythematosus) 
 1.  บอกความผิดปกตทิางระบบภมูิต้านทานขัน้พืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกบัพยาธิสภาพของโรคได้ 
 2.  บอกอาการสําคญัท่ีเกิดขึน้แก่ระบบอวยัวะตา่งๆ รวมทัง้หลกัการรักษาขัน้พืน้ฐานได้ถกูต้อง 
 3.  แปลผลการตรวจทางห้องปฏิบตักิารตา่งๆ ท่ีมีประโยชน์ในการช่วยวินิจฉยั และ/หรือ ช่วย
ตดิตามการดําเนินโรค เชน่ การตรวจนบัเม็ดเลือด, ESR, antinuclear antibodies, anti-phospholipid 
antibodies, anti-DNA, complements  
 4.  เลือกใช้ยาชนิดตา่งๆในการรักษา และหลีกเล่ียงหรือแก้ไขผลข้างเคียงของยานัน้ๆได้ถกูต้อง 
 
จ.  Ankylosing spondylitis, Reiter’s syndrome, Psoriatic arthropathy, Reactive arthritis, 
Arthropathy associated with inflammatory bowel diseases. 
 1.  บอกสาเหตแุละพยาธิสภาพพืน้ฐานท่ีเป็นสว่นร่วม และท่ีแตกตา่งกนัของแตล่ะโรคได้ 
 2.  วินิจฉยัโรคทัง้ระยะแรกเร่ิม และระยะท้ายได้ถกูต้อง โดยการอาศยั ประวตั ิการตรวจร่างกาย 
และภาพรังสีวนิิจฉยั 
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 3.  บอกหลกัในการรักษา และให้การรักษาแตล่ะโรคได้ถกูต้อง 
 4.  บอกการดําเนินโรค และป้องกนัความพิการของโรคตา่งๆได้ 
ฉ.  Nonarticular rheumatism 
 1.  แยกภาวะเหลา่นีอ้อกจากโรคข้ออกัเสบชนิดตา่งๆ โดยอาศยัการซกัประวตั ิและตรวจร่างกาย 
 2.  บอกอาการ และให้การวนิิจฉยัโรคท่ีพบบอ่ยในกลุม่นี ้เชน่ carpal tunnel syndrome, frozen 
shoulder, trigger finger , bursitis, tendinitis ตา่งๆ 
 3.  บอกวิธีรักษาโรคท่ีพบบอ่ยดงักลา่วได้ถกูต้อง 
 
ช.  Drug uses for rheumatic diseases 
 1.  บอกยาท่ีใช้รักษาโรคข้อชนิดตา่งๆ ได้ เช่น ยากลุม่ NSAIDs, DMARD, steroids, cytotoxic 
drugs, hypouricemic agents เป็นต้น 
 2.  บอกวิธีบริหารยา ผลดี และผลเสียของยาแตล่ะชนิดได้ 
 3.  บอกกลไกการออกฤทธ์ิ เหตผุลของการเลือกใช้ยาแตล่ะชนิดสําหรับแตล่ะโรคได้ 
 4.  บอกผลข้างเคียงท่ีสําคญัของยา และวิธีแก้ไข ป้องกนัผลข้างเคียงได้ 
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กิจกรรมของสาขาวชิาโรคข้อและรูมาตสิซ่ัม 
วัน เวลา กิจกรรม 

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

Rheumatology round 
Admission round 
Core lecture or topic/journal 

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

OPD MED (resident) 
Grand round extern 
Rheumatology round 

พธุ 9.00-12.00  น. 
13.00-15.00 น.  

Rheumatology round 
Core lecture or topic/journal 

พฤหสับดี 9.00-12.00  น. 
13.00-15.00 น. 

Rheumatology clinic 
Rheumatology round 

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

Rheumatology round 
Admission round 
Core lecture or topic/journal 

 
*Core lecture (อาจารย์ประจําหนว่ย) 
 1. Approach to arthritis 
 2. Physical examination in rheumatology 
 3. Lab investigation in rheumatology 
 4. Rheumatoid arthritis 
 5. Connective tissue disease (SLE, scleroderma, myositis) 
 6. Spondyloarthritis 
 7. Gouty arthritis 
 8. Osteoarthitis 
**Topic & journal(resident อยา่งละ 2 ครัง้) 
***เวลาท่ีเหลือดแูลรักษาผู้ ป่วยใน & self study 
ตารางกิจกรรม Core lecture, Topic/journal วนั-เวลาท่ีแนน่อนจะแจ้ง resident เม่ือผา่นหน่วย  
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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 

 
 

 
 
 
 
 
 
  



 

  
 

ตารางปฏบิัตงิานแพทย์ประจาํบ้านปีที่ 1/ แพทย์ใช้ทุนปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
 

Rotation 
2Jun- 
29Jun 

30Jun- 
27Jul 

28Jul- 
24Aug 

25Aug- 
21Sep 

22sep-
19Oct 

20Oct-
16Nov 

17Nov-
14Dec 

15Dec-
11Jan 

12Jan-
8Feb 

9Feb- 
7Mar 

8Mar- 
4Apr 

5Apr- 
2May 

3May- 
31May 

1Jun- 
30Jun 

10A ปิติราษฏร์ ธีราภรณ์ นพกฤษฎิ์ อธิษฐาน พรกมล ชตุินาถ ธีราภรณ์ พรปวีร์ ธนญัญา ปิติราษฏร์ ชตุินาถ นพกฤษฎิ์ สพล   

10B พรกมล ชตุินาถ พรปวีร์ สพล ธนญัญา ปิติราษฏร์ นพกฤษฎิ์ สพล อธิษฐาน พรกมล ธีราภรณ์ พรปวีร์ อธิษฐาน   

11A นพกฤษฎิ์ อธิษฐาน ธนญัญา ชตุินาถ ธีราภรณ์ พรปวีร์ ธนญัญา พรกมล ธีราภรณ์ นพกฤษฎิ์ สพล ธนญัญา ปิติราษฏร์   

11B พรปวีร์ สพล พรกมล ปิติราษฏร์ นพกฤษฎิ์ สพล อธิษฐาน ปิติราษฏร์ ชตุินาถ พรปวีร์ อธิษฐาน พรกมล ชตุินาถ   

ICU พฤฒิ ปิติราษฏร์ ธีราภรณ์ พรกมล พรปวีร์ ธนญัญา ชตุินาถ อธิษฐาน นพกฤษฎิ์ สพล ปิติราษฏร์ ธีราภรณ์ นพกฤษฎิ์   

C/ER ศศิวิมล ธนญัญา ชตุินาถ พรปวีร์ อธิษฐาน ธีราภรณ์ พรกมล นพกฤษฎิ์ ปิติราษฏร์ ชตุินาถ พรกมล สพล พรปวีร์ ธีราภรณ์ 

OPD พิมพ์ชนก พรกมล ปิติราษฏร์ ธีราภรณ์ สพล พรกมล ปิติราษฏร์ ธนญัญา พรกมล ธนญัญา นพกฤษฎิ์ ชตุินาถ ธีราภรณ์ อธิษฐาน 

OPD2 สพล นพกฤษฎิ์ อธิษฐาน ธนญัญา ชตุินาถ นพกฤษฎิ์ พรปวีร์ ธีราภรณ์ สพล อธิษฐาน พรปวีร์ ปิติราษฏร์ ธนญัญา   
Research/ 
Vacation     สพล นพกฤษฎิ์ ปิติราษฏร์     ชตุินาถ พรปวีร์ ธีราภรณ์ ธนญัญา อธิษฐาน พรกมล   

OPD3 ชตุินาถ พรปวีร์                         

Consult ธนญัญา         อธิษฐาน สพล               
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ตารางปฏบิัตงิานแพทย์ประจาํบ้านปีที่ 2/ แพทย์ใช้ทุนปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
 

Rotations 
2Jun- 
29Jun 

30Jun- 
27Jul 

28Jul- 
24Aug 

25Aug- 
21Sep 

22sep- 
19Oct 

20Oct- 
16Nov 

17Nov- 
14Dec 

15Dec- 
11Jan 

12Jan- 
8Feb 

9Feb- 
7Mar 

8Mar- 
4Apr 

5Apr-
2May 

3May-
31May 

1Jun-
30Jun 

Neuro ศภุพิชญา ศศิวิมล     พิมพ์ชนก ธนาภรณ์ ศภุกร   พฤฒิ     ณฐัวฒุิ อรณิชชา   

Cardio ณฐัวฒุิ พฤฒิ   ศภุกร   พิมพ์ชนก   ศภุพิชญา     ศศิวิมล อรณิชชา ธนาภรณ์   

GI     ศศิวิมล ณฐัวฒุิ   ศภุพิชญา อรณิชชา     ศภุกร ธนาภรณ์ พฤฒิ พิมพ์ชนก   

Chest   อรณิชชา ศภุกร   ณฐัวฒุิ     พิมพ์ชนก ธนาภรณ์ ศศิวิมล ศภุพิชญา   พฤฒิ   

Nephro   ธนาภรณ์ ศภุพิชญา อรณิชชา พฤฒิ ศศิวิมล     ศภุกร ณฐัวฒุิ พิมพ์ชนก       

Endocrine ศภุกร   อรณิชชา ศภุพิชญา       ธนาภรณ์ ณฐัวฒุิ พิมพ์ชนก พฤฒิ ศศิวิมล     

Hemato   ศภุพิชญา ณฐัวฒุิ ธนาภรณ์ ศภุกร อรณิชชา พิมพ์ชนก พฤฒิ ศศิวิมล           

ID อรณิชชา   พฤฒิ ศศิวิมล     ศภุพิชญา ณฐัวฒุิ   ธนาภรณ์   พิมพ์ชนก ศภุกร   

Rheumato   ศภุกร พิมพ์ชนก   ศศิวิมล   พฤฒิ   ศภุพิชญา อรณิชชา   ธนาภรณ์ ณฐัวฒุิ   

Onco ธนาภรณ์ พิมพ์ชนก       ศภุกร ศศิวิมล อรณิชชา   พฤฒิ ณฐัวฒุิ   ศภุพิชญา   

Consult อธิป/- ณฐัวฒุิ ธนาภรณ์ พฤฒิ 
อรณิชชา/
ศภุพิชญา ณฐัวฒุิ/- ธนาภรณ์/- 

ศศิวิมล/
ศภุกร พิมพ์ชนก ศภุพิชญา อรณิชชา ศภุกร ศศิวิมล 

พิมพ์ชนก/
พฤฒิ 

Elective ภควตั     พิมพ์ชนก ธนาภรณ์ พฤฒิ ณฐัวฒุิ   อรณิชชา   ศภุกร ศภุพิชญา   ศศิวิมล 
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ตารางปฏบิัตงิานแพทย์ประจาํบ้านปีที่ 3/ แพทย์ใช้ทุนปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 
 

Rotation 2Jun- 
29Jun 

30Jun- 
27Jul 

28Jul- 
24Aug 

25Aug- 
21Sep 

22sep- 
19Oct 

20Oct- 
16Nov 

17Nov- 
14Dec 

15Dec- 
11Jan 

12Jan- 
8Feb 

9Feb- 
7Mar 

8Mar- 
4Apr 

5Apr- 
2May 

3May- 
31May 

1Jun- 
30Jun 

ward 10 จิโรจ  อธิป  ภควตั  ศภุมงคล  ภทัรภณ  กนัตรัตน์ นิธิวฒัน์  จิโรจ  ภควตั  นิธิวฒัน์  อธิป  ภทัรภณ  กนัตรัตน์ ศภุมงคล  
ward 11 ภทัรภณ  กนัตรัตน์ นิธิวฒัน์  จิโรจ  ภควตั  ศภุมงคล  อธิป  ภทัรภณ  ศภุมงคล  กนัตรัตน์ ภควตั  จิโรจ  อธิป  นิธิวฒัน์  
ICU กนัตรัตน์ 

ภควตั  จิโรจ  อธิป  
ศภุมงคล  

ภทัรภณ  ศภุมงคล  
นิธิวฒัน์  

กนัตรัตน์ อธิป  
ภทัรภณ  นิธิวฒัน์  จิโรจ  

จิโรจ  
C/ER 

นิธิวฒัน์  
กนัตรัตน์ ภควตั  ศภุมงคล  กนัตรัตน์ ศภุมงคล  

consult ภทัรภณ  กนัตรัตน์ นิธิวฒัน์  จิโรจ  ภควตั  ภทัรภณ  ศภุมงคล  อธิป  ภควตั  จิโรจ  อธิป  นิธิวฒัน์  กนัตรัตน์ 
OPD ศภุมงคล  จิโรจ  อธิป  ภทัรภณ  อธิป  นิธิวฒัน์  ภควตั  กนัตรัตน์ จิโรจ  ภทัรภณ  นิธิวฒัน์  ศภุมงคล  ภควตั  ภทัรภณ  
รพท. 
(นครนายก) 

  ศภุมงคล  ภทัรภณ  ภควตั    อธิป  จิโรจ    นิธิวฒัน์    กนัตรัตน์       

Elective   นิธิวฒัน์  ศภุมงคล  กนัตรัตน์           จิโรจ      ภทัรภณ  ภควตั, อธิป 
Vacation/ 
Research 

        นิธิวฒัน์  จิโรจ  กนัตรัตน์ อธิป  ภทัรภณ  ศภุมงคล    ภควตั      

 
 

 



 

  
 

 
ตารางอาจารย์ที่ปรึกษาแพทย์ประจาํบ้าน/แพทย์ใช้ทุน 

 
แพทย์ประจาํบ้าน/แพทย์ใช้ทุน อาจารย์ เบอร์โทรศัพท์ E-mail 

ปีการศึกษา 2562    

พญ.พรกมล  ตริณะประกิจ ดษิรุจ 089-1352894 Boss_tovikkai@hotmail.com 
พญ.พรปวีณ์  ปัญจะ ปิยกรณ์ 086-1296573 silverfalx@gmail.com 
พญ.ธนญัญา  เมธาภาคย์ ภานณุฏัฐ์ 086-6885001 Panu_jump@hotmail.com 
พญ.ชตุนิาถ  ชินอดุมพร พิชญา 081-6152772 Turn_turn@hotmail.com 
นพ.ปิตริาษฎร์  พนัธุ์เปร่ือง จิรายทุธ 089-4360749 jirayutjan@yahoo.com 
นพ.สพล  วิวฒัน์พฒันกลุ ศริิลกัษณ์ 096-9979651 Tob_part2@hotmail.com 
นพ.นพกฤษฎ์ิ  จิระวรกสญจน์ มณฑล 081-9856550 Monton.med@gmail.com 
พญ.ธีราภรณ์  อินธน ู ภาสกร 081-9940605 lekrheuma@gmail.com 
พญ.อธิษฐาน  ตัง้เตมิพงษ์ ไบรอนั 089-6871840 brianleemed@gmail.com 

ปีการศึกษา 2561    
พญ.ศภุพิชญา  ภิรมย์ ณฐัพนัธ์ 086-7592517 nattapun@gmail.com 
นพ.ศภุกร  หวงัทรัพย์ทวี ธีรานนัท์ 081-7344743 Theeranat89@yahoo.com 
นพ.ณฐัวฒุ ิ เหลา่อาภาสวุงศ์ มนะพล 089-6683584 mkswu@yahoo.com 
พญ.ธนาภรณ์  แสงสวุรรณ กลุธิดา 089-4595785 doctorkul@gmail.com 
พญ.อรณิชชา  ฐิตถิากลุ ชาญชยั 081-6183334 charonpongsunton@gmail.com 
พญ.ศศวิิมล  รักหาญ ปิยนนัท์ 085-3477909 Piyanant_n@yahoo.co.th 
พญ.พมิพ์ชนก  ปาละวิสทุธ์ิ อาทิตย์ 081-6144815 Arthit_med@hotmail.com 
นพ.พฤฒิ  สร้อยเพชรเกษม นฤมล 081-6276159 nksakorn@yahoo.com 

ปีการศึกษา 2560  
นพ.นิธิวตัร   ตัง้ชมพ ู นิศา 086-4664251 Nick61_6@yahoo.com 
นพ.จิโรจ พละเลศิ นพรัตน์ 085-3445427 Nop_xa@hotmail.com 
พญ.กนัตรัตน์  วฒันวนิิจฉยั พชัรสาร 081-9365650 Paul_lin_md@yahoo.com 
นพ.ศภุมงคล  ภพูฒันะ รัชพร 089-8919905 bbbbell@gmail.com 
นพ.ภทัรภณ  ยศธแสนย์ สริภทัร 081-3984070 Sirapat.medicine@gmail.com 
นพ.ภควตั กฤษณงักรู อรุณชยั 081-6838084 aroonchais@hotmail.com 
นพ.อธิป  กฤตยสงิห์ ฉตัรชยั 081-9283800 Chatchai_kree@yahoo.com 



 

127 
 

รายช่ือคณะกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจาํบ้าน 
 

รายช่ือกรรมการกลาง    หน้าที่ 
1. ผศ.นพ.มนะพล กลุปราณีต   ประธานหลกัสตูร 
2. ผศ.นพ.มณฑล วอ่งวนัดี   การประเมนิผล 
3. ผศ.พญ.กลุธิดา เมธาวศนิ   สนบัสนนุการวิจยั 
4. นพ.พชัรสาร ลีนะสมิต    การบนัทกึเวชระเบียนและสารสนเทศน์   
5. นพ.ฉตัรชยั กรีพละ    พฒันาข้อสอบกลางและการประเมินศกัยภาพ 
6. นพ.อาทิตย์ วงษ์เสาวศภุ   พฒันาข้อสอบภาคปฎิบตัแิละการประเมินผล 
7. นพ.นพรัตน์ ฤชากร    สนบัสนนุกิจกรรมวิชาการ 
8. นพ.ณฐัพนัธ์ รัตนจรัสกลุ   พฒันาข้อสอบภาคทฤษฎี สวสัดกิาร และเลขานกุาร 
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รายช่ืออาจารย์ภาควชิาอายุรศาสตร์ มศว 
 

หวัหน้าภาควชิา       เบอร์โทรศัพท์ 
รศ.นพ.สทุศัน์  รุ่งเรืองหิรัญญา     089-4413959 

 
สาขาอายุรศาสตร์โรคไต 

อ.นพ.อรุณชยั แสงพานิชย์     081-6838084  
รศ.พญ.สริิภา ช้างสริิกลุชยั     081-9078819 
อ.นพ.จิรายทุธ จนัทร์มา      089-4360749 
อ.นพ.ฉตัรชยั กรีพละ       081-9283800 

 
สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อ 

อ.นพ.ภาสกร แสงสวา่งโชต ิ     081-9940605 
 อ.นพ.นพรัตน์  ฤชากร      085-3445427 
 
สาขาอายุรศาสตร์ระบบทางเดนิหายใจและเวชบาํบัดวิกฤต ิ

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

 
สาขาอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อ 

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

  
สาขามะเร็งวทิยา 
 อ.นพ.ภานณุฏัฐ์ มว่งน้อย     086-6885001  
 อ.นพ.ชาญชยั  เจริญพงศ์สนุทร      081-6183334 
 
สาขาโลหติวทิยา 
 อ.พญ.นิศา มะเครือสี           086-466-4251 
 อ.พญ.ศริิลกัษณ์ สทุธินนท์     096-9979651  
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สาขาอายุรศาสตร์ระบบทางเดนิอาหาร 

อ.พญ.ปิยนนัท์ ชนไมตรี      085-3477909 

อ.นพ.อศัวนิ สดุเจริญ (ลาศกึษาตอ่)    084-1601102  
 อ.นพ.ปิยกรณ์ พลูแย้ม           086-1296573  
 
สาขาประสาทวิทยา 

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

 
สาขาอายุรศาสตร์โรคตดิเชือ้ 

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

 อ.นพ.ดษิรุจ  โตวิกกยั       089-1352894 
 
สาขาอายุรศาสตร์โรคหวัใจ 

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

  
  
 


