2564

คู่มือแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สารบัญ
วัตถุประสงค์การฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านอายุรศาสตร์ ............................................................................................. 4
กําหนดการฝึกอบรม ...................................................................................................................................................... 6
1. ระยะเวลาการฝึกอบรม ........................................................................................................................................ 6
2. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ............................................................................................................................ 6
2.1 การปฎิบัติงาน ................................................................................................................................................ 6
2.2 กิจกรรมทางวิชาการส่วนกลางของภาควิชา ................................................................................................... 7
2.3. กิจกรรมเพื่อสร้างเสริมการทํางานสหสาขาและดูแลผู้ป่วยอย่างองค์รวม .................................................... 11
3 การวิจัย/ วิจัยวารสารเพื่อเป็นส่วนประกอบในการสอบวุฒิบัตร......................................................................... 12
การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม การเลื่อนชั้นปี การยุติการฝึกอบรม....................................................... 13
การประเมินระหว่างการฝึกอบรม (In-training evaluation) ................................................................................ 13
เกณฑ์การเลื่อนชั้นปี............................................................................................................................................ 22
การประเมินเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์
ประกอบด้วยการผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร การสอบ และ งานวิจัย .......................................................... 23
แนวทางการปฏิบัติงานแพทย์ประจําบ้านปีที่ 1........................................................................................................... 25
แนวทางการปฏิบัติงานแพทย์ประจําบ้านปีที่ 2, 3 ...................................................................................................... 28
ข้อปฏิบัติการอยู่เวรนอกเวลาราชการ พจบ./พชท. ..................................................................................................... 33
ความผิดและบทลงโทษสําหรับแพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปี ........................................................................................... 36
Clinical practice guideline ภาควิชาอายุรศาสตร์ .................................................................................................. 38
ระเบียบปฏิบัติทั่วไปสําหรับแพทย์ประจําบ้าน/ แพทย์ใช้ทนุ ...................................................................................... 39
Course Syllabus ....................................................................................................................................................... 41
สาขาวิชาโรคไต ....................................................................................................................................................... 42
สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ................................................................................................................................................ 63
สาขาวิชาโลหิตวิทยา ............................................................................................................................................... 76
สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ..................................................................................................................... 88
หน่วยโรคมะเร็ง..................................................................................................................................................... 100
2

สาขาประสาทวิทยา .............................................................................................................................................. 104
หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด............................................................................................................................. 115
สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร ........................................................................................................................ 123
สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบําบัดวิกฤต ............................................................................................... 127
สาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซัม่ ............................................................................................................................. 137
ตารางปฏิบัติงานแพทย์ประจําบ้านปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 .................................................................................... 144
ตารางปฏิบัติงานแพทย์ประจําบ้านปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 .................................................................................... 145
ตารางปฏิบัติงานแพทย์ประจําบ้านปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 .................................................................................... 146
ตารางอาจารย์ที่ปรึกษาแพทย์ประจําบ้าน ................................................................................................................. 147
รายชื่อคณะกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจําบ้าน ....................................................................................... 149
รายชื่ออาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ มศว ................................................................................................................. 150

3

โครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขา
อายุรศาสตร์ โดยเริ่มการเปิดฝึกอบรมในปี 2552 ถึงปัจจุบัน
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ต้องผ่านการปฏิบัติงานตาม
โครงการเพิ่มพูนทักษะ สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีตน้ สังกัดต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนอย่างน้อย 1 ปี ผู้สมัครที่ไม่มี
ต้นสังกัด จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมไม่ต่ำกว่า 3 ปี
จำนวนปีการฝึกอบรม
หลักสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลา 3 ปี

วัตถุประสงค์การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านอายุรศาสตร์
แพทย์ที่จบการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์ต้องมีคุณสมบัตแิ ละความรู้ความสามารถตามขั้นต่ำ
ตามสมรรถนะหลัก 6 ด้าน ตามเกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรมตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
อายุรศาสตร์ฉบับปี 2557ดังนี้
1. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)
ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วย ทำหัตถการ และการรวบรวมข้อมูลสำหรับนํามาคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผลเพื่อนําไปสู่การตัดสินใจให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม
ข. วินิจฉัยบำบัดรักษาความผิดปกติทางอายรุศาสตร์ที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ำเสมอ
ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
2. ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน
(Medical knowledge and Skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจิตใจ
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์
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3. การพัฒนาตนเองและเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based Learning and Improvement)
ก. มีความคิดสร้างสรรตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ข. ดำเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ค. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ
4.ทักษะปฏิสมั พันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
ก. นําเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สื่อสารให้ขอ้ มูลแก่ญาติ และผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพการตัดสินใจ
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่แพทย์ และบุคลากรอืน่ โดยเฉพาะทางอายุรศาสตร์
5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผูร้ ่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (Continuous
Professional Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ง. คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
6.การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice)
ก. มีความรู้เกีย่ วกับระบบสุขภาพของประเทศ
ข. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
ค. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแล
รักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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กําหนดการฝึ กอบรม
การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒโดยมีแนวทางในการจัดฝึกอบรมดังนี้
1. ระยะเวลาการฝึ กอบรม

แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1: ระยะเวลาฝึกอบรม 12 เดือน
เป็นการศึกษาทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี โดยเน้นการปฏิบัติกับผู้ป่วยจริง เพื่อให้มคี วามรู้ความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางอายุรศาสตร์เป็นหลัก และเริ่มการศึกษาทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี ในด้านอายุรศาสตร์ทั่วไป
และในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2, 3: ระยะเวลาฝึกอบรม 24 เดือน
เป็นการศึกษาทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี ในด้านอายุรศาสตร์ทั่วไปและในสาขาวิชาต่างๆ ทางอายุรศาสตร์
เพื่อให้สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 และแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสาขาวิชาอื่นได้โดยเน้นให้
สามารถทำงานกับแพทย์ต่างสาขาได้อย่างปรองดอง เพื่อยังประโยชน์แก่ผู้ป่วยมากที่สดุ
2. การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้

2.1 การปฎิบตั ิงาน
แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1
ปฎิบัติงานที่ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
- หอผู้ป่วยสามัญรวมกับหอผู้ป่วยพิเศษ
24-28 สัปดาห์
- ห้องฉุกเฉิน
4-8 สัปดาห์
- หออภิบาล
4-8 สัปดาห์
- ตรวจผู้ป่วยนอก
10-12 สัปดาห์
- วิจัย
2
สัปดาห์
- พักร้อน
2
สัปดาห์
- รับปรึกษานอกแผนก (กรณีกำหนดหน้าที่)2
สัปดาห์
แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2, 3
- หมุนเวียนปฎิบัติงานตามสาขาวิชาต่างๆ เป็นเวลาทั้งหมด 42 สัปดาห์ ดังนี้
1. ปฎิบัติงานในสาขาต่าง ๆ ในภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นระยะเวลา 38
สัปดาห์
2. ปฎิบัติงานในสาขาต่าง ๆ ที่ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทย์อื่นตามความเหมาะสม เป็นระยะเวลา
4 สัปดาห์
- หอผู้ป่วยเวชบำบัดวิกฤต /ward chief และการปฎิบัติงานอายุรศาสตร์ทั่วไป 44-48 สัปดาห์
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- รับปรึกษานอกแผนก
4-8 สัปดาห์
- เลือกสาขาวิชาภายนอกภาควิชาหรือภายในภาควิชาเป็นเวลา
8 สัปดาห์โดยจะต้องเลือกสาขาวิชาที่
มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของราชวิทยาลัยเท่านั้น
- ปฎิบัติงานในด้านอายุรศาสตร์ ในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ หรือ โรงพยาบาลส่วนภูมิภาค 4 สัปดาห์
- พักร้อน 4 สัปดาห์
- วิจัย 2 สัปดาห์
2.2 กิจกรรมทางวิชาการส่วนกลางของภาควิชา
แพทย์ประจำบ้านทุกชั้นปีต้องร่วม / ดำเนินกิจกรรมทางวิชาการส่วนกลางของภาควิชา
ซึ่งมีดังต่อไปนี้
1.Admission round ทุกวันจันทร์, ศุกร์ เวลา 13.00-14.00 น.
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
เพื่อนำเสนอผู้ป่วยรับใหม่ที่มปี ระเด็นน่าสนใจในด้านประวัติ ตรวจร่างกาย การส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ และการจัดการรักษา
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุนที่ได้รับมอบหมาย คัดเลือกผู้ป่วยที่มปี ระเด็นน่าสนใจ และติดต่อ
ให้แพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนที่ดูแลผู้ป่วยแรกรับ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้านสาขาวิชาย่อย
ตลอดจนอาจารย์สาขาวิชาย่อยที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม
แพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนที่ดูแลผูป้ ่วยแรกรับ ทำหน้าที่นำเสนอ
แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน และอาจารย์แพทย์ท่านอื่น ๆ ร่วมอภิปราย
วิธีการ
แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 ที่ได้รับมอบหมาย ร่วมกับแพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 ที่เป็น ward chief จะทำ
การคัดเลือกผู้ป่วยรับใหม่ภายใน 72 ชั่วโมง ให้แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ที่รับผู้ป่วย นำเสนอต่อที่ประชุม
โดยมีแพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 ดังกล่าว และแพทย์ใช้ทุนทีผ่ ่านสาขาวิชาย่อยที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ความเห็นและ
อภิปรายด้วย โดยนำเสนอผู้ป่วยจำนวน 2 รายต่อครั้ง
วันเวลาที่จัดกิจกรรม
ทุกวันจันทร์และศุกร์ (ยกเว้นวันศุกร์สุดท้ายของเดือน) เวลา 13.00-14.00 น
2. Medical grand round
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
เพื่อให้นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ได้มีโอกาสฝึกการนำเสนอผู้ป่วยที่มีประเด็นที่น่าสนใจ ทั้งในด้านการ
วินิจฉัยและการรักษา และสามารถอภิปรายปัญหาได้อย่างถูกต้อง ภายใต้การดูแลของแพทย์พี่เลี้ยง ได้แก่
แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน
ส่งเสริมความสามารถในการสอนแพทย์รุ่นน้องของแพทย์ประจบ้านหรือแพทย์ใช้ทุน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
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นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่นำเสนอผู้ป่วย
แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุนที่อยู่สายการทำงานเดียวกัน ทำหน้าที่แพทย์พี่เลี้ยง
แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน และอาจารย์แพทย์ ร่วมอภิปราย
วิธีการ
นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม โดยมีแพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนในสายการ
ทำงานเดียวกันเป็นผู้เลือกผูป้ ่วยที่มีปัญหาหลายระบบที่ต้องให้การดูแลรักษา ให้นิสติ แพทย์ชั้นปีที่ 6
นำเสนอรายละเอียดและอภิปรายในที่ประชุม แพทย์ประจำบ้านในสายการทำงานเดียวกันจะต้องเป็นปฏิบัติ
ตนเป็นแพทย์พี่เลี้ยงให้แก่นสิ ิตแพทย์ดังกล่าวตลอดการดำเนินกิจกรรม โดยมีอาจารย์ในสาขาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
วันเวลาที่จัดกิจกรรม
วันอังคาร สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เวลา 13.00 –14.00 น.
3. Interdepartmental conferenceประกอบด้วย
3.1 X-ray conference
3.2 Interdepartmental conference กับภาควิชาอื่นๆ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน มีความรู้ความสามารถในการวินิจฉัย และการรักษาผู้ป่วย
ในสาขาวิชาอื่นที่มีปัญหาทางอายุรกรรมได้อย่างเหมาะสม
สามารถทำงานร่วมกับแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่นเหมาะสม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แพทย์ประจำบ้าน 3 ที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่ประสานงานกับภาควิชาอื่นๆ เพื่อคัดเลือกผู้ป่วยที่
มีปัญหาน่าสนใจ
แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน ภาควิชาอายุรศาสตร์และภาควิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
วิธีการ
แพทย์ประจำบ้านปี 3 อายุรศาสตร์ที่ได้รับมอบหมาย จะประสานงานกับแพทย์ประจำบ้านหรือ
แพทย์ใช้ทุน ภาควิชาอื่น เพื่อเลือกผู้ป่วยที่มปี ระเด็นน่าสนใจนำเสนอต่อที่ประชุม โดยผู้นำเสนอจะสลับกัน
ระหว่างภาควิชาอายุรศาสตร์และภาควิชาอื่น โดยมีแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ใช้ทนุ ของทั้งสองภาควิชา
และอาจารย์แพทย์ของทั้งสองภาควิชาเข้าร่วมกิจกรรม
วันเวลาที่จัดกิจกรรม
3.1 x-ray conference วันพุธสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน เวลา 13-14 น.
3.2 Interdepartmental conference จัดอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี ในเวลา13.00 – 14.00 น.กำหนด
วันแจ้งให้ทราบในภายหลัง
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4. Clinico-Pathological conference (CPC)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน สามารถเข้าใจผูป้ ่วยที่มีปัญหาทางอายุรกรรมที่จำเป็นต้อง
อาศัยผลการตรวจทางพยาธิวิทยาในการวินิจฉัย การวินจิ ฉัยแยกโรค ตลอดจนการรักษาได้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 ที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่ประสานงานและคัดเลือกผู้ป่วย
แพทย์ประจำบ้าน หรือแพทย์ใช้ทุนเจ้าของไข้ ทำหน้าที่นำเสนอผู้ป่วย
อาจารย์แพทย์ในภาควิชาอายุรศาสตร์ และภาควิชาพยาธิวิทยา
วิธีการ
อาจารย์แพทย์ในภาควิชาอายรุศาสตร์และพยาธิคลินิก อภิปรายรายผู้ป่วยที่มีลักษณะทางคลินิกและ
ผลการตรวจทางพยาธิวิทยาที่มีความน่าสนใจ แพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนที่เป็นเจ้าของไข้ ทำหน้าที่
นำเสนอข้อมูลทางคลินิก
วันเวลาที่จัดกิจกรรม
จัดอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีในช่วง 13.00-15.00นโดยติดตามวัน และเวลาได้ตามประกาศของภาควิชา
อายุรศาสตร์
5. Journal club, Interesting case, Topic review
Journal club
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุนสามารถอ่านและวิจารณ์วิจัยทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และสามารถใช้ข้อมูลจากงานวิจัยที่ได้มาตรฐานไปใช้กับผู้ป่วย
เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุนคุน้ เคยกับการอ่านงานวิจัยชนิด original article สามารถ
วิเคราะห์ วิจารณ์บทความทางการแพทย์ดังกล่าวได้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม:
แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 ทำหน้าที่นำเสนอ
แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุนปีอื่น ๆ และอาจารย์แพทย์ที่ได้รับมอบหมาย ร่วมอภิปราย
วันเวลาที่จัดกิจกรรม
วันพฤหัสบดี เดือนละ 1 ครั้ง เวลา 13.00–14.00 น.
Interesting case
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
เพื่อให้แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ใช้ทุนได้มีประสบการณ์ในการดูแลผูป้ ่วยที่มีอาการและอาการ
แสดงที่น่าสนใจ การวินิจฉัย และการรักษาโรคหรือภาวะดังกล่าวได้
เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุนได้เรียนรู้อาการและอาการแสดงที่ไม่ได้พบทั่วไปในโรคที่
นำเสนอ
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ผู้เข้าร่วมกิจกรรม:
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ หรือแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ทำหน้าที่นำเสนอ
แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุนปีอื่น ๆ และอาจารย์แพทย์ที่ได้รับมอบหมาย ร่วมอภิปราย
วันเวลาที่จัดกิจกรรม
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00–14.00 น. สลับกับ topic review ยกเว้นสัปดาห์ที่มี interdepartmental
conference ตามประกาศของภาควิชาอายุรศาสตร์
Topic review
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
เพื่อให้แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ใช้ทุน มีทักษะในการอ่านบทความทางการแพทย์ชนิด topic
review ได้
เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุนสามารถนำข้อมูลที่ได้จากวารสารทางการแพทย์มาใช้ใน
การรักษาผู้ป่วยได้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม:
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ หรือแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ทำหน้าที่นำเสนอ
แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุนปีอื่น ๆ และอาจารย์แพทย์ที่ได้รับมอบหมาย ร่วมอภิปราย
วันเวลาที่จัดกิจกรรม
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00–14.00 น. สลับกับ interesting case ยกเว้นสัปดาห์ที่มี interdepartmental
conference ตามประกาศของภาควิชาอายุรศาสตร์
6. Mortality& Morbidity conference
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน เรียนรู้จากข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยอายุ
รกรรม ที่มีผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตหรือทุพลภาพ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 ที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่ประสานงานและคัดเลือกผู้ป่วย
แพทย์ประจำบ้าน หรือแพทย์ใช้ทุนเจ้าของไข้ ทำหน้าที่นำเสนอผู้ป่วย
แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุนที่วนการปฏิบัตงิ านในสาขาย่อยที่เกี่ยวข้อง ร่วมอภิปราย
แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุนอื่น ๆ
อาจารย์แพทย์สาขาวิชาย่อยต่าง ๆ โดยเฉพาะสาขาวิชาย่อยที่เกี่ยวข้อง ร่วมอภิปราย
วิธีการ
แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้คัดเลือกผู้ป่วยที่มปี ระเด็นศึกษาในด้านการ
วินิจฉัย การจัดการการรักษาที่ไม่เหมาะสม ให้กับแพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนที่ดูแลผู้ป่วยรายนั้น
นำเสนอผู้ป่วยแก่ที่ประชุม โดยมีแพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนที่ผา่ นสาขาวิชาย่อยที่เกี่ยวข้อง และ
อาจารย์แพทย์ทำการอภิปราย
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วันเวลาที่จัดกิจกรรม
ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เวลา 13.00 – 14.00 น.
7. Interhospital conferenceร่วมกับภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลอื่นๆ (ตารางจะมีการแจ้งให้ทราบภายหลัง)
วิธีการ
นำเสนอผู้ป่วยที่มีความน่าสนใจของแต่ละสถาบันโดยสลับสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ
วันเวลาที่จัดกิจกรรม
ติดตามจากประกาศของภาควิชาฯ
8.การสอนบรรยายโดยอาจารย์ในภาควิชา
-core lecture วันพุธเวลา13.00-14.00 น. (ตามตารางแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
- สอนหัวข้อภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ ทุกวันใน 2 สัปดาห์แรกที่ขึ้นปฏิบัติงาน เวลา 12.00-13.00 น.
การประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ
แพทย์ประจำบ้านแต่ละคนจะต้องลงชื่อในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยมีเกณฑ์ในการประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรมดังนี้
1. เข้าร่วมกิจกรรม admission round ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
2. เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกิจกรรมทุกประเภทรวมกันต่อจำนวนครั้งของกิจกรรมที่จดั
สำหรับกิจกรรม 1-6: สัดส่วนการคิดคะแนนแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ กิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2-6 เป็น 3:1 โดยนับ
เฉพาะระยะเวลาที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในโรงพยาบาล และไม่รวมการขาดกิจกรรมที่ได้รบั อนุญาตหรือรับรองจาก
อาจารย์ในภาควิชา
3. เข้าร่วมกิจกรรมไม่สายกว่า 30 นาที ยกเว้น admission round ไม่สายกว่า 15 นาที ถ้าสายกว่านี้จะถือ
ว่าขาดกิจกรรมครั้งนั้น
4. ถ้าไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ให้แสดงเหตุผล และการรับรองจากอาจารย์หรือภาควิชา
2.3. กิจกรรมเพื่อสร้างเสริมการทำงานสหสาขาและดูแลผู้ป่วยอย่างองค์รวม
2.3.1 กิจกรรม Team Care Round
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุนมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับพยาบาลที่ร่วมดูแล
ผู้ป่วยให้มีความเข้าใจตรงกันในการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยเพื่อให้ทีมการดูแลผุ้ปว่ ยสามารถให้ข้อมูล
การรักษาแก่ผปู้ ่วยได้อย่างถูกต้องชัดเจน และตรงกัน
วิธีการ
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แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ที่เป็นหัวหน้าสายการทำงาน จะต้องออกดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในสายการดูแล
ร่วมกับพยาบาลประจำหอผู้ป่วยโดยร่วมปรึกษาถึงปัญหาการรักษา การวางแผนการรักษาและแนวทางใน
หารรักษา ตลอดจนวางแผนการกลับบ้านของผู้ป่วยทุกราย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีปัญหาการดูแลเป็นพิเศษ
วันเวลาที่จัดกิจกรรม
ทุกวันศุกร์หลังกิจกรรม Admission Round
2.3.2. กิจกรรม Quality Round
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุนมีความสามารถในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยแบบองค์รวม
(holistic heath care) สามารถตรวจพบปัญหาอื่น ๆ นอกจากปัญหาทางการแพทย์ และพัฒนาแนวคิดใน
การแก้ปัญหาได้ รวมถึงมีความเข้าใจถึงระเบียบวิธีทำงานของบุคลากรต่างสาขา และสามารถทำงานร่วมกับ
บุคลากรสาขาอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในอนาคต
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 ที่เป็นหัวหน้าสายการทำงาน
บุคลการทางการแพทย์ และบุคลากรสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พยาบาล นักกายภาพบำบัด นัก
สังคมสงเคราะห์ หรือเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นต้น
อาจารย์แพทย์ประจำหอผู้ป่วย
วิธีการ
แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ที่เป็นหัวหน้าสายการทำงาน เลือกผู้ป่วยที่มปี ัญหาทางการดูแลรักษาใน
ด้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดูแลทางการแพทย์เพื่อนำเสนอต่อคณะของบุคลกรทางการแพทย์และบุคลากร
สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รับทราบปัญหา และร่วมกันหาทางแก้ไข้ปัญหาดังกล่าว
วันเวลาที่จัดกิจกรรม
จัดกิจกรรม 1 ครั้งทุก 2 สัปดาห์ร่วมกับอาจารย์แพทย์ผู้ดแู ลหอผู้ป่วยแต่ละท่าน (1 ครั้งต่อรอบ
อาจารย์ attending)
3 การวิจัย/ วิจัยวารสารเพือ่ เป็ นส่ วนประกอบในการสอบวุฒิบัตร

ระหว่างการปฏิบัติงานเป็นแพทย์ประจำบ้าน จะต้องทำงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่องในระหว่างการปฏิบัติงาน
3 ปีลักษณะของงานวิจัยมีรูปแบบต่างๆ ได้แก่ งานวิจัยแบบ retrospective หรือ prospective โดยเป็นผู้วิจัยหลัก
หรือเป็นผู้นิพนธ์หลัก และมีอาจารย์ในภาควิชาเป็นผู้ควบคุมและให้คำปรึกษา เพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการ
สมัครสอบวุฒบิ ัตรผู้มีความรูค้ วามชำนาญในวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป
การยื่นผลงานการวิจัยจะต้องยื่นให้แก่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยภายในวันที่ 31 มีนาคม
ของปีที่สมัครสอบวุฒิบัตรพร้อมกับการสมัครสอบ งานวิจัยดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อหลักดังนี้
1. จุดประสงค์ของการวิจัยหรือวิจัยวารสาร
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2. วิธีการวิจัยหรือวิจัยวารสาร
3. ผลการวิจัย
4. การวิจารณ์ผลการวิจัยหรือวิจัยวารสาร
5. บทคัดย่อ

การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึ กอบรม การเลื่อนชั้นปี การยุติการฝึ กอบรม
การประเมินระหว่ างการฝึ กอบรม (In‐training evaluation)
ก) ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มศว จัดให้มีการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างการ
ฝึกอบรม ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย์ ในมิติต่างๆ ดังนี้
มิติที่ 1 ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์ (EPA 2, 3, 4)
มิติที่ 2 การตรวจเวชระเบียนผู้ป่วยใน (EPA ข้อ 2, 3, 4, 6)
มิติที่ 3 การตรวจเวชระเบียนผู้ป่วยนอก (EPA ข้อ 1, 5, 6)
มิติที่ 4 คะแนนสอบจัดโดยสถาบัน และส่วนกลางราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
มิติที่ 5 การร่วมกิจกรรมวิชาการส่วนกลาง
มิติที่ 6 การประเมินสมรรถนะโดยผูร้ ่วมงาน
มิติที่ 7 การประเมินสมรรถนะโดยผูป้ ่วย
- ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มศว จะบันทึกข้อมูลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมในมิติ
ต่างๆ ทั้งรายบุคคลและรายสถาบันผ่านระบบสารสนเทศ แล้วรายงานผลมายังคณะกรรมการฝึกอบรม
และสอบราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยตามที่กำหนด
ข) Achievable EPAs ในแต่ละชั้นปี
EPA:
1. Manage care of medical patients in the ambulatory setting
2. Manage care of medical patients in the in-patient setting
3. Manage care of medical patients in the emergency setting
4. Manage care of medical patients in the intensive/critically care setting
5. Providing age-appropriate screening and preventive care
6. Providing general internal medicine consultation to non-medical specialties
7. Providing palliative care
8. Demonstrating lifelong personal learning activities (e-portfolio)
9. Practicing patient safety
10. Working with interprofessional health care teams
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เกณฑ์ EPA:
 เมื่อผ่านการฝึกอบรม 12 เดือน
EPA 1, 2 level 3 (10 different cases for each EPA)
EPA 8 level 4 (50 credits and > 1 PDP)
EPA 10 level 3 (2 in-patient wards)
 เมื่อผ่านการฝึกอบรม 24 เดือน
EPA 1, 2 level 4 (10 different cases for each EPA)
EPA 3, 4 level 3 (10 different cases for each EPA)
EPA 5 level 3 (5 different cases)
EPA 6 level 3 (5 different cases)
EPA 7.1 level 3 (3 different cases)
EPA 8 level 4 (50 credits and > 1 PDP)
EPA 9 level 3 (3 different cases)
 เมื่อผ่านการฝึกอบรม 36 เดือน
EPA 1, 2 level 4 (10 different cases for each EPA)
EPA 3, 4 level 4 (10 different cases for each EPA)
EPA 5 level 4 (5 different cases)
EPA 6 level 4 (10 different cases)
EPA 7.1 level 4 (3 different cases)
EPA 7.2 level 4 (2 different cases)
EPA 8 level 4 (50 credits and > 1 PDP)
EPA 9 level 4 (3 different cases)
EPA 10 level 4 (2 different cases during chief ward rotations)
 แพทย์ประจำบ้านสามารถทำ EPA ให้ได้สงู กว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ตั้งไว้สำหรับแต่ละระดับของ
ชั้นปี ทั้งจำนวนและ level และ เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม 36 เดือน แพทย์ประจำบ้านทุกคน
ต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถทำ EPA ได้ด้วยตนเองดังนี้:
EPA 1 level 4 (20 different cases)
EPA 2 level 4 (20 different cases)
EPA 3 level 4 (20 different cases)
EPA 4 level 4 (20 different cases)
EPA 5 level 4 (5 different cases)
EPA 6 level 4 (10 different cases)
EPA 7.1 level 4 (3 different cases)
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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/ภาวะที่สำคัญซึ่งอายุรแพทย์ต้องให้การดูแลรักษาได้ด้วยตนเอง* (ประเมินโดย EPA)
Setting
โรคหรือภาวะ

OPD

ACLS

IPD

Emergency

Critical
care

/

/

/

/

/

/

/

/

/

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

/

/

/
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/
/

Setting
โรคหรือภาวะ

OPD

IPD

Bleeding related to anticoagulant and
antithrombotic therapy

Emergency

Critical
care

/

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

/

Diabetic nephropathy

/

Disseminated intravascular coagulation

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Drug allergy

/

/

Drug induced nephropathy

/

/

Dyspepsia / functional dyspepsia

/

Eczema

/

Endocarditis

/

/

/

/

Epilepsy

/

/

/

/

Essential hypertension

/

Essential tremor

/
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Setting
โรคหรือภาวะ

OPD

IPD

Emergency

Falls in the elderly

/

/

/

Fatty liver

/

Febrile neutropenia

/

/

/

Fibromyalgia / Myofascial pain syndrome

/

Gall stones and its complications
Gastroesophageal reflux diseases

Critical
care

/
/

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

/

/
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Setting
โรคหรือภาวะ

OPD

Liver abscess

IPD

Emergency

Critical
care

/

Maculopapular drug rash, DRESS, SJS/TEN

/

/

Melioidosis

/

/

Meningitis / encephalitis / brain abscess

/

Metabolic acidosis

/

Metabolic alkalosis

/

Metabolic syndrome

/

Migraine

/

Mixed connective tissue disease

/

/

Myasthenia Gravis

/

/

Nutrition in chronic kidney diseases

/

/

Nutrition in liver cirrhosis

/

/

Nutrition in metabolic syndrome

/

/

Nutritional anemias

/

Obesity

/

Obstructive uropathy

/

Osteoarthritis

/

Osteoporosis

/

Parkinson's disease

/

Peptic ulcer

/

Pericarditis

/

/

/

/

/

/

/
/

/

Peripheral vascular disease

/

Pleural effusions

/

/

/

Pneumonia, lung abscess, bronchiectasis

/

/

/

Pneumothorax

/

/

Principle of pre-operative evaluation

/

/

Protein-energy malnutrition

/
/

Pulmonary thromboembolism

/

/

/

Perioperative care for hip fracture

Pulmonary hypertension

/

/
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/

/
/

/

Setting
โรคหรือภาวะ

OPD

IPD

Emergency

Critical
care

Pyogenic arthritis

/

/

/

/

Reactive arthritis

/

/

Rheumatic valvular diseases

/

Rheumatoid arthritis

/

/

/

Rickettsial infections

/

/

/

Sepsis

/

/

/

Simple hypothyroidism / myxedema

/

/

/

/

Simple thyrotoxicosis / thyrotoxicosis crisis

/

/

/

/

Spinal cord compression

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Stroke
Subdural / subarachnoid hemorrhage

/

Superficial mycoses

/

SVC syndrome

/

Systemic lupus erythematosus

/

Tension headache

/

Thalassemia

/

Toxic venoms

/

/

/

Transient cerebral ischemic attacks

/

/

/

Tuberculosis and non-tuberculous
mycobacterial infection

/

/

/

/

/

/

/
/

/

Tumor lysis syndrome
Urticaria

/

UTI

/

/

/

Venous thromboembolism

/

/

/

Viral exanthem

/

Warts

/
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คําแนะนําในการประเมิน EPA ใน rotation ต่างๆ

EPA Setting

สถานที่/
กิจกรรม

ผู้ประเมิน*

เกณฑ์ เลือ่ นชั้นปี
ระยะเวลาที่อาจารย์สามารถประเมินได้ (L xจํานวนเคส)†
R1
R2

1

Ambulatory

OPD

Consulting 72 ชม. (3 วัน)
staff

2

In-patient

Ward, ICU

3

Emergency

Ward, ER,
ICU

4

Intensive/critically
care

Ward, ER,
ICU

5

Screening &
preventive

OPD, ward

6

Medical
consultation
(จากนอกแผนกอายุรศาสตร์)
Palliative care
7.1 Breaking bad
news

OPD,
ward, ER,
ICU

Consulting
staff/
attending
staff
Consulting
staff/
attending
staff
Consulting
staff/
attending
staff
Consulting
staff/
attending
staff
Consulting
staff

OPD,
ward, ICU

7.2 End-of-life
care

OPD,
ward, ICU

Lifelong personal
learning
Patient safety

E-portfolio

7

8
9

10

MM
conference,
quality
round,
occurrence
Interprofessional
Ward, ICU
health care
(Quality
round)
การประเมิน EPA และ E-portfolio

R3

L3
x10

L4
x10

L4
x10

168 ชม. (7 วัน)

L3
x10

L4
x10

L4
x10

72 ชม. (3 วัน)

-

L3
x10

L4
x10

168 ชม. (7 วัน)

-

L3
x10

L4
x10

72 ชม. (3 วัน)

-

L3 x5

L4 x5

168 ชม. (7 วัน)

-

L3 x5

L4
x10

Consulting 168 ชม. (7 วัน)
staff/
attending
staff
Consulting 168 ชม. (7 วัน)
staff/
attending
staff
Facilitator จนถึง 30 มิ.ย.

-

L3 x3

L4 x3

-

-

L4 x2

Consulting 168 ชม. (7 วัน)
staff/
attending
staff
Attending
staff

504 ชม. (3 สัปดาห์)

* Consulting staff คืออาจารย์ subspecialty ที่รับปรึ กษา
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50
50
50
credits credits credits
L3 x3 L4 x3

L3 x2

-

L4 x2

Attending staff คืออาจารย์ประจําสายการทํางาน
EPA 1,2,3,4,5,6,7,9,10 ประเมินผ่าน EPA application
EPA 8 ประเมินผ่าน E-portfolio application
† L = ระดับคะแนนของการประเมินที่ตอ้ งได้อย่างน้อย

ผลการประเมินนำไปใช้ในกรณี ต่อไปนี้
1. เพื่อเลื่อนระดับชั้นปี โดยเกณฑ์ผ่านตามทีค่ ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศกำหนดก่อน
การเข้าฝึกอบรม
2. เพื่อใช้พิจารณาประกอบการตัดสินผลสอบภาคปฏิบัติ (การสอบเมื่อจบการฝึกอบรมปีที่ 3)
การสอบ
ประกอบไปด้วยการสอบภายในสถาบัน และการสอบของราชวิทยาลัยฯ ดังตาราง

ตรวจ
ร่ างกาย

ปฏิบัติ

MCQ
Long
case

R1

R2

R3

ต.ค.

พ.ค.

เม.ย.

ธ.ค. (RCPT)
พ.ค.
มิ.ย.(RCPT)

เม.ย.

ธ.ค.
ธ.ค.
(RCPT)
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ASCE

มิ.ย.
ก.ค (RCPT)

เกณฑ์การเลื่อนชั้นปี

1. ปฏิบัติงานได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาที่กำหนด
2. ผ่านการประเมินตามมิติต่างๆ ที่กำหนดในหลักสูตร โดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของแต่ละมิติ
ยกเว้นการสอบตามมิติที่ 4 ให้ใช้เกณฑ์ของภาควิชาอายุรศาสตร์ มศว
3. ผ่านเกณฑ์การประเมิน EPA
4. บันทึกข้อมูลการเรียนรู้ด้วยตนเองใน RCPT revalidation electronic portfolio อย่างน้อย 50
เครดิต/ปี
5. ปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามข้อกำหนดของสถาบันฝึกอบรมไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบัน
ฝึกอบรม
(1) แนวทางการดำเนินการกรณีไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปี
1. ต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติมตามแนวทางที่ภาควิชาอายุรศาสตร์ มศวกำหนด แล้วจะทำการประเมินซ้ำ ถ้า
ผ่านการประเมินจึงสามารถเลื่อนชั้นปีได้
2. ถ้าไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปีซ้ำตามข้อที่ 1 หรือไม่ผ่านการประเมินเพื่อรับการเสนอชื่อเข้าสอบ
วุฒิบัตร ต้องปฏิบัติงานในระยะชั้นปีเดิมอีก 1 ปี
3. หลังจากปฏิบัติงานซ้ำในชั้นปีเดิมอีก 1 ปี แล้วยังไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปี ให้ยุติการฝึกอบรม
ทั้งนี้ภาควิชาอายุรศาสตร์ มศว จะส่งผลการประเมินแพทย์ประจำบ้าน ภายในวันที่ 30 มิถุนายนของทุกปี
เพื่อเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯราชวิทยาลัยฯและแพทยสภาตามลำดับ
(2) การดำเนินการสำหรับผู้ที่ไม่ผา่ นการประเมิน
1. แจ้งผลการประเมินให้แพทย์ประจำบ้านรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบประเมินผลของราช
วิทยาลัยฯ พร้อมแนวทางการพัฒนา รายละเอียดการปฏิบัติงานเพิ่มเติม การกำกับดูแล และการ
ประเมินผลซ้ำ
2. เมื่อแพทย์ประจำบ้านลงชื่อรับทราบ ภาควิชาฯจะส่งสำเนาผลการประเมินชุดหนึ่งให้อนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบราชวิทยาลัยฯ
(3) การดำเนินการเพื่อยุติการฝึกอบรม
1. การลาออก แพทย์ประจำบ้านต้องทำเรื่องชี้แจงเหตุผลก่อนพักการปฏิบัติงานล่วงหน้าอย่างน้อย 2
สัปดาห์ เพื่อให้สถาบันฝึกอบรมพิจารณา เมื่อสถาบันฝึกอบรมอนุมัติให้พักการปฏิบัติงานแล้วจะแจ้ง
ต่อคณะอนุ กรรมการฝึกอบรมและสอบฯเพือ่ เห็นชอบ และแจ้งต่อแพทยสภาพร้อมความเห็นประกอบ
ว่าสมควรให้พกั สิทธิ์การสมัครเป็นแพทย์ประจำบ้านเป็นเวลา 1 ปีในปีการศึกษาถัดไปหรือไม่ โดย
พิจารณาจากเหตุผลประกอบการลาออกและคำชี้แจงจากสถาบันฝึกอบรม การลาออกจะถือว่า
สมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากแพทยสภา
2. การให้ออก
2.1 ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสียร้ายแรงจนก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยหรือ
ต่อชื่อเสียงของสถาบันฝึกอบรม
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2.2 ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสีย ไม่มกี ารปรับปรุงพฤติกรรมหลังการ
ตักเตือน และกระทำซ้ำภายหลังการภาคทัณฑ์
เมื่อสถาบันฝึกอบรมเห็นสมควรให้ออก จะทำการแจ้งแพทย์ประจำบ้านรับทราบพร้อมให้พักการปฏิบัติงาน
แล้วทำเรื่องแจ้งต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ซึ่งจะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนจำนวน
5 คน ประกอบด้วยหัวหน้าสถาบันฝึกอบรมอื่นจำนวน 3 คน และกรรมการภายในสถาบันจำนวน 2 คน
เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์ภายหลังจากได้รับเรื่อง ผลการสอบสวนจะถูกนำเสนอต่อที่
ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อลงความเห็น ถ้าสมควรให้ออกจึงแจ้งต่อแพทยสภา
จนเมื่อได้รับการอนุมัติจึงถือว่าการให้ออกสมบูรณ์ ถ้าเห็นว่ายังไม่สมควรให้ออกจึงส่งเรื่องคืนให้สถาบัน
ฝึกอบรมพร้อมคำแนะนำ
การประเมินเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชํานาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์
ประกอบด้วยการผ่านการฝึ กอบรมตามหลักสูตร การสอบ และ งานวิจยั
 คุณสมบัติเพื่อรับการเสนอชื่อเข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรโดยสถาบันฝึกอบรม
1. ผ่านคุณสมบัตกิ ารประเมินเพื่อเลื่อนระดับชั้นปีครบทั้ง 5 ข้อ
2. มีพฤติกรรมตามวิชาชีพที่เหมาะสม
3. ส่งผลงานวิจัยภายในกำหนดเวลา
4. มีศักยภาพที่จะผ่านการฝึกอบรมในระดับแพทย์ประจำบ้านปีสุดท้ายตามหลักสูตร หรือปฏิบัติงานชดใช้
ทุน หรือปฏิบัติงานในโครงการจัดสรรแพทย์ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์แพทยศาสตร์คลินิกของ
กระทรวงสาธารณสุขที่ราชวิทยาลัยฯ รับรอง โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงานในสาขาอายุรศาสตร์หลังจาก
ผ่านการฝึกอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
วิธีการสอบ แนวทางการประเมินผลให้มีการทดสอบ ประกอบด้วย
- ภาคข้อเขียน ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ (multiple choice questions) และข้อสอบประเภทอื่นตามที่
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศกำหนดก่อนวันสอบอย่างน้อย 6 เดือน
- ภาคปฏิบัติ/ปากเปล่า สอบรายยาว (long case) และ การปฏิบัติทางคลินิกในสถานการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จำลอง (clinical encounter) โดยรูปแบบและระยะเวลาที่ใช้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯประกาศกำหนดก่อนวันสอบอย่างน้อย 6 เดือน
การจัดการสอบ
- การสอบภาคข้อเขียน และภาคปฏิบัติ/ปากเปล่า เมื่อสอบผ่านแต่ละส่วนสามารถใช้ได้อีก 3 ปี นับจากการ
สอบผ่าน ถ้าสอบผ่านไม่ครบตามกำหนดในอีก 3 ปี ต้องสอบใหม่
- ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ จัดการสอบภาคข้อเขียนโดยให้สิทธิในการสอบได้ตั้งแต่ฝึกอบรมครบ 23 เดือน
- สอบภาคปฏิบัติ/ปากเปล่า ในระหว่างปีที่ 3 และเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม
เกณฑ์การตัดสิน
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การผ่านการประเมินเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
อายุรศาสตร์ ต้องผ่านเกณฑ์ทั้งภาคข้อเขียน ภาคปฏิบัติ/ปากเปล่า และงานวิจัย
- เกณฑ์การตัดสินภาคข้อเขียน ใช้หลักอิงเกณฑ์ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศกำหนด
ก่อนวันสอบอย่างน้อย 6 เดือน
- เกณฑ์การตัดสินภาคปฏิบัติ/ปากเปล่า ใช้หลักอิงเกณฑ์ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศ
กำหนดก่อนวันสอบอย่างน้อย 6 เดือน
- เกณฑ์การตัดสินงานวิจัย ใช้หลักอิงเกณฑ์ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศกำหนดในปี
การศึกษาที่เริม่ เข้ารับการฝึกอบรม หากไม่ผ่านให้ทำการแก้ไขตามคำแนะนำของคณะอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบฯ ให้เสร็จสิ้นก่อนวันสอบภาคปฏิบัติเมื่อจบการฝึกอบรมปีที่ 3
ทั้งนี้ชนิดและจำนวนครั้งของการสอบภาคปฏิบัติ/ปากเปล่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบฯ เห็นเหมาะสม
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แนวทางการปฏิบตั ิงานแพทย์ประจําบ้านปี ที่ 1
แพทย์ประจําบ้านปี ที่ 1 ที่ปฏิบตั ิงานบนหอผูป้ ่ วยสามัญ(ชั้น 10, 11) และหอพิเศษ/หอนอก (ชั้นอื่น)
1) เริ่มการตรวจรักษาผู้ป่วยในความดูแลในภาคเช้าในเวลาไม่เกิน 7.00 น. และรายงานผู้ป่วยให้กับแพทย์
ประจำบ้านปีที่ 3 หัวหน้าสายทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จเรียบร้อยก่อน 9.00 น.ของทุกวัน
2) เข้าร่วมก่อนกิจกรรมวิชาการในภาคบ่ายของภาควิชา (ยกเว้นกรณีมีผู้ปว่ ยหนักที่จำเป็นต้องให้การดูแล
ทันที) หลังจากนั้น ให้การตรวจรักษาผู้ป่วยภาคบ่ายให้เสร็จเรียบร้อย
3) เขียนรายงานการรับผู้ป่วยด้วยตนเองทุกรายกรณีผู้ป่วยใหม่ให้เสร็จสิ้นทันทีและ on service note
ทันทีกรณีเป็นผู้ป่วยย้ายเข้ามารับการรักษาต่อจากหอผู้ป่วยอื่น ร่วมกับเขียนรายงานการเปลี่ยนแปลง
ของผู้ป่วย(progress note) อย่างละเอียดทุกวันใน 3 วันแรก และตามความเร่งด่วนของปัญหาหลัง
จากนั้นอย่างน้อยทุก 2-3 วัน พร้อมกับความคิดเห็นของอาจารย์ที่มาให้คำปรึกษา และเพื่อให้
สอดคล้องกับการประเมินแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทนุ มิติต่าง ๆ ไม่อนุญาตให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะ
ช่วยบันทึกรายงานผู้ป่วยโดยเด็ดขาด
4) เขียนสรุปเวชระเบียนให้เสร็จสิ้นภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากผู้ป่วยกลับบ้าน โดยเขียนตาม ICD 10, DRG
การบันทึกเวชระเบียนที่ไม่สมบูรณ์และการสรุปเวชระเบียนไม่เสร็จสิน้ ภายในเวลา ถือ
เป็นความรับผิดชอบแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทนุ และจะมีผลต่อการประเมินแพทย์ประจำ
บ้านและแพทย์ใช้ทุนตามหลักสูตรที่กำหนดโดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ และรวมถึงการมีบทลงโทษ
ในการพิจารณารายวิชาเลือกในปีถัดไป
5) เขียน off service note ให้เสร็จสิน้ ก่อนการส่งตัวผู้ป่วย ถ้ามีการส่งต่อผู้ป่วยให้แพทย์ใช้ทุนหรือแพทย์
ประจำบ้านคนอื่นดูแลหรือในกรณีย้ายผู้ป่วยไป ICU
6) ทำหัตถการหรือการตรวจทางห้องปฏิบัติการบนหอผู้ป่วยหรือควบคุมนิสิตแพทย์ทำหัตถการที่มีความ
เสี่ยงต่อผู้ป่วยต้องมีแพทย์พี่เลี้ยงควบคุมในการทำครั้งแรก และจะต้องบันทึกรายงานทางการแพทย์เมื่อ
มีการทำหัตถการทุกครั้ง
7) จ่ายผู้ป่วยเก่าและใหม่ให้นสิ ติ แพทย์ดูแลร่วมกับให้ความรูแ้ ละเป็นที่ปรึกษาของนิสิตแพทย์
8) ดำเนินกิจกรรม Team care round ร่วมกับพยาบาล โดยทบทวนข้อมูลผู้ป่วยร่วมกันทุกวันศุกร์ หลัง
admission round
9) ดำเนินกิจกรรม Quality round โดยประสานงานกับแพทย์หัวหน้าหอผู้ป่วย อาจารย์แพทย์ประจำสาย
การทำงาน เลือกรายผู้ป่วยที่ยังแก้ปัญหาในด้านต่างๆ ไม่ได้นอกเหนือจากการรักษาโรค เพื่อหาทาง
แก้ปัญหาร่วมกันกับสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง จะต้องดำเนินกิจกรรมดังกล่าว 1 ครัง้ / อาจารย์แพทย์
ประจำสายการทำงาน 1 คน โดยนัดวันดำเนินกิจกรรมร่วมกันกับทุกคนที่เกี่ยวข้อง ระหว่างการ
ดำเนินกิจกรรมจะต้องทำการบันทึกรายงานการดำเนินกิจกรรมทุกครั้ง
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10) รับ-ส่งเวรกับแพทย์ที่อยู่เวรโดยจะต้องทำหน้าที่รับ-ส่งเวรด้วยตนเอง ภายใต้ความดูแลของแพทย์ประจำ
บ้านหรือแพทย์ใช้ทุนรุ่นพี่ที่เป็นหัวหน้าสาย และร่วมกับแพทย์รุ่นพี่ที่เป็นหัวหน้าเวรของวันนั้นอย่างเป็น
ระบบ เริ่มทำการรับ-ส่งเวร 16.00 น.
11) ต้องมาดูแลผู้ป่วยในภาคเช้าด้วยตนเองทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
แพทย์ประจําบ้านปี 1 ที่ปฏิบตั ิงานหออภิบาลผูป้ ่ วยเวชบําบัดวิกฤต
1) เริ่มการตรวจรักษาผู้ป่วยในความดูแลในภาคเช้าในเวลาไม่เกิน 7.00 น. โดยดูแลผู้ป่วยของภาควิชา
อายุรศาสตร์ที่หอผู้ป่วยเวชบำบัดวิกฤติร่วมกับอาจารย์แพทย์ประจำหอผู้ป่วย
2) เขียนรายงานการรับผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาในหอผู้ป่วยฯด้วยตนเองทุกรายกรณีที่เป็นผู้ป่วยใหม่
เขียนonservice note ในกรณีผู้ป่วยรับย้ายมาจากหอผู้ป่วยสามัญ และเขียนรายงานการเปลี่ยนแปลง
ของผู้ป่วยทุกวัน ตามระบะ SOAP พร้อมกับความคิดเห็นของอาจารย์ที่มาให้คำปรึกษาด้วย
3) เขียนสรุปเวชระเบียนให้เสร็จสิ้นภายใน 48ชั่วโมงกรณีที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล โดยเขียนตาม
ICD 10, DRG
4) เขียน off service เมื่อมีการส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อที่หอผู้ป่วยสามัญ
5) การรับผู้ป่วยและการย้ายผู้ป่วยออกจากหอผู้ป่วยให้เป็นสิทธิขาดของอาจารย์ประจำหอผู้ป่วย จึงต้อง
แจ้งอาจารย์ประจำหอผู้ป่วยทุกครั้งที่จะย้ายผู้ป่วยออกจากหอผู้ป่วยเวชบำบัดวิกฤติ
6) การทำหัตถการมีแนวทางเช่นเดียวกับการปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยสามัญต้องมีการบันทึกรายงานทาง
การแพทย์เมื่อมีการทำหัตถการทุกครั้ง
7) ต้องทำการตรวจรักษาผู้ป่วยในภาคเช้าด้วยตนเองทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
8) เนื่องจากผู้ป่วยในหอผู้ป่วยเวชบำบัดวิกฤติ มีการเปลี่ยนแปลงอาการอย่างรวดเร็ว ไม่อนุญาตให้ทิ้งหอ
ผู้ป่วยในเวลาทำการเว้นช่วงพักรับประทานอาหาร และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการหรือในกรณีที่มี
เหตุจำเป็นจริงๆ เท่านั้น และจะต้องแจ้งให้พยาบาลรับทราบ และมีช่องทางติดต่อได้ตลอดเวลา
9) กิจกรรมวิชาการ
9.1 grand round ICU ทุกวันจันทร์ เวลา 12.30 น.
9.2 Interesting ICU case วันจันทร์สัปดาห์สุดท้ายของการ
ปฏิบัติงานในเดือนนั้น เวลา 12.30 น.
แพทย์ประจําบ้านปี ที่ 1 ที่ออกตรวจผูป้ ่ วยนอก

1)แพทย์ประจำบ้านที่ปฎิบัตงิ านทีห่ อผู้ป่วยนอกในเดือนนั้น ให้ออกตรวจช่วงเวลา8.00 -16.00 น.
แพทย์ประจำบ้านทีป่ ฎิบัติงานที่หอผู้ป่วย ให้ออกตรวจช่วงเวลา 9.00-12.00 น. โดยให้ออกตรวจวัน
เดียวกันของสัปดาห์ตลอดทั้งปี ห้ามเลื่อนวันออกตรวจเองโดยไม่ได้รับอนุญาตและให้ตรวจรักษาผู้ป่วยในหอผู้ป่วย
ให้เสร็จก่อนลงตรวจผู้ป่วยนอก
2) ทำการบันทึกเวชระเบียนอย่างเหมาะสม และที่จำเป็นอย่างครบถ้วน
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3) จะมีการสุ่มตรวจเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่ทำการบันทึกเสร็จสิ้น วันละ 1 ฉบับ หรืออย่างน้อยเดือนละ 4
ฉบับ โดยอาจารย์ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเวชระเบียนในวันนั้น และจะมีการแจ้งให้แพทย์
ประจำบ้านรับทราบและทำการปรับปรุง
5)หลักการสำหรับการตรวจผู้ป่วยนอก มีแนวทางดังนี้
ความตรงต่อเวลาถือเป็นความรับผิดชอบในหน้าที่ โดยจะมีการบันทึกเวลาที่ออกตรวจผู้ป่วยนอกซึ่งเป็น
หนึ่งในการประเมินการปฏิบัติงาน
- ถ้าออกตรวจสายเกิน 15 นาที ตั้งแต่ 3ครัง้ จะต้องออกตรวจชดเชย1 ครั้ง
- ถ้าออกตรวจสายเกิน 30 นาที 1 ครั้ง จะต้องออกตรวจชดเชย1 ครั้ง
การออกตรวจชดเชย จะให้ทำการออกตรวจในช่วงที่พักร้อน ช่วงที่วิชาเลือกเสรี (Elective)ก่อน หากไม่มี
ช่วงดังกล่าวแล้ว จะต้องมาออกตรวจซ้ำในวันถัดไป
จำนวนผู้ป่วยที่ต้องตรวจสำหรับแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1
-แพทย์ประจำบ้าน ที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย จะต้องตรวจผู้ป่วยอย่างน้อย 15 คนต่อวัน และใน
จำนวนนี้ จะต้องมีผู้ป่วยใหม่ร่วมด้วยอย่างน้อย 2 คนต่อวัน
- แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุนที่ปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจผู้ป่วยนอกในเดือนนั้น ต้องตรวจผู้ป่วย
จนกว่าจะเสร็จสิ้น
6) การสั่งยา โดยเฉพาะผู้ป่วยใหม่ทุกรายให้สั่งเฉพาะยาที่อยู่ในบัญชียาหลัก (ED) เท่านั้น ห้ามสั่งยานอก
บัญชียาหลักโดยเด็ดขาดยกเว้นยารักษาโรคพื้นฐานทั่วไปที่ไม่มียาในบัญชีเช่น ยาแก้ไอ เป็นต้น ส่วนยาในกลุ่มที่
ควบคุมการใช้เช่น ยาลดไขมัน ยาลดความดัน เป็นต้น จะต้องได้รับการอนุมัติการใช้ยาจากอาจารย์ที่ทำหน้าที่อนุมัติ
การใช้ยาในวันดังกล่าวกรณีที่ผู้ป่วยมารับการรักษาต่อเนื่องที่รพ.อยู่ก่อนแล้วและได้รับยาเดิมซึ่งเป็นยานอกบัญชียา
หลักมาตลอด ให้พิจารณาใช้ยาเดิมหรือปรับเปลี่ยนยาเป็นยาในบัญชียาหลักตามความเหมาะสมในผูป้ ่วยแต่ละราย
โดยจะต้องปรึกษาและได้รับขออนุมัติการใช้ยาดังกล่าวกับอาจารย์ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบความสมบูรณ์เวชระเบียนใน
วันนั้นทุกครั้ง (ตารางรายชื่ออาจารย์ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการอนุมัติยาอยู่ที่แผนกผู้ป่วยนอก)
แพทย์ประจําบ้านปี 1 ที่ปฏิบตั ิงานที่แผนกฉุกเฉิ น

1) เริม่ ปฏิบัติงานที่แผนกฉุกเฉินตั้งแต่ 7.00 น.-17.00 น.
2) ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวข้องทางอายุรศาสตร์ที่เข้ามาใช้บริการที่แผนกฉุกเฉิน ได้แก่
2.1) ผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ที่มาที่แผนกฉุกเฉินโดยตรง โดยเป็นผู้ป่วยที่ขอคำปรึกษาจากแพทย์
แผนกฉุกเฉินหรือการตรวจด้วยตนเองตั้งแต่แรก
2.2) ผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ที่ส่งมาเพื่อรับการดูแลรักษาระยะสั้น จากแผนกผู้ป่วยนอก
อายุรศาสตร์
2.3) ผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ที่ส่งมาเพื่อทำหัตถการทางอายุรศาสตร์ จากแผนกผู้ป่วยนอก
อายุรศาสตร์
2.4) การขอรับคำปรึกษาทางอายุรศาสตร์หรือการขอส่งตัวผู้ป่วยอายุรศาสตร์ จากรพ.อื่นๆ
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3) การดูแลรักษาทั้งหมดดังกล่าว ต้องอยู่ภายใต้การดูแลและตัดสินใจของแพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 ที่
ปฏิบัติงานร่วมอยู่ด้วยเท่านั้น
4) ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ให้จัดลำดับความเร่งด่วนของโรคที่ต้องให้การดูแลรักษาเป็นสำคัญ โรคที่ต้องดูแล
รักษาอย่างเร่งด่วนเป็นลำดับแรก เช่น สงสัยหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ภาวะช็อค ชัก เป็นต้น
5) ประสานงานแพทย์ประจำบ้านที่อยู่ในหอผู้ป่วยต่างๆ ในการรับผู้ปว่ ยเข้ารับการรักษาตัวต่อในโรงพยาบาล
6) ในการขอรับคำปรึกษาจากอาจารย์ ให้ปรึกษาอาจารย์ที่เป็น attending หอผู้ป่วยวิกฤตและปรึกษานอก
แผนกในเดือนนั้น หรือ อาจารย์ในสาขาวิชาโรคที่เกี่ยวข้องโดยตรง
7) ในการดูแลรักษาผู้ป่วย จะต้องทำการบันทึกเวชระเบียนทางการแพทย์อย่างครบถ้วน กรณีที่เป็นโรคที่มี
การจัดทำ clinical practice guideline และมีแบบบันทึกข้อมูลอยู่แล้ว ให้ทำการบันทึกให้ครบถ้วน
8) ในกรณีที่ตดั สินใจให้ผู้ป่วยกลับบ้านจะต้องมั่นใจว่ามีความปลอดภัยเพียงพอโดยการประเมินซ้ำ และ
บันทึกผลการประเมินก่อนพิจารณาให้กลับบ้าน และนัดผู้ป่วยเพื่อติดตามอาการภายในระยะเวลาอันสั้นกับแพทย์
แผนกอายุรศาสตร์ในกรณีที่ต้องติดตามการรักษา
การอยูเ่ วรนอกเวลาราชการ
ให้แพทย์ประจำบ้านปีที่1 อยู่เวรนอกเวลาราชการเป็นจำนวน 8-9 วันต่อเดือน วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เริ่มตั้งแต่
16.00 น. – 07.00 น. ของวันถัดไป วันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดราชการ เริ่มตั้งแต่ 07.00น.-07.00 น. ของวันถัดไป
โดยจะต้องทำการรับ-ส่งเวรพร้อมกับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่สูงกว่าที่เป็นหัวหน้าเวรในวันนั้นในเวลา 16.00 น.ใน
วันราชการ และ 7.00 น.ในวันหยุดราชการ
แพทย์ประจำบ้านที่อยู่เวรมีหน้าที่รับผิดชอบผู้ป่วยในของภาควิชาอายุรศาสตร์ทั้งหมด ในการอยู่เวรจะอยู่
ร่วมกับแพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 หรือ 3 (หรือแพทย์ใช้ทุนปี 3หรือปี 4)และอาจารย์ในภาควิชาทุกครั้ง
(ดูรายละเอียดใน “ข้อปฏิบัติการอยู่เวรนอกเวลาราชการแพทย์ประจำบ้าน”)

แนวทางการปฏิบตั ิงานแพทย์ประจําบ้านปี ที่ 2, 3
1) การปฏิบตั ิงานในสาขาวิชา

แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 จะปฎิบัติงานในสาขาวิชาต่างๆ หมุนเวียนทั้งภายในและภายนอกภาควิชา
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 จะปฎิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าหอผู้ป่วยต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ การรับปรึกษาจาก
นอกแผนกอายุรศาสตร์ การดูแลผู้ป่วยแผนกฉุกเฉิน
2) แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 และ 3 จะต้องทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาแก่แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 (แพทย์ใช้ทุน 2) ที่
ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยต่างๆ ในการปฏิบัติงานเมื่อผ่านสาขาวิชาต่างๆ ให้ยึดแนวทางของสาขาวิชานั้นๆ เป็นสำคัญ
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3) กรณีปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าหอผู้ป่วยต่างๆ มีแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ดังนี้
3.1) ควรตรวจรักษาผู้ป่วยด้วยตนเองทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเช่นเดียวกับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1
การขาดการทำงานในวันหยุดราชการถือเป็นการขาดความรับผิดชอบในฐานะแพทย์และควรเริ่มการปฏิบัติงานใน
เวลาไม่เกิน 7.00 น
3.2) กรณีเป็นหัวหน้าหอผู้ป่วยเวชบำบัดวิกฤติควรปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยตลอดเวลายกเว้นการรับปรึกษาจาก
แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ใช้ทุนชั้นปีต่ำกว่า การรับประทานอาหาร การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ โดยต้องแจ้งพยาบาล
ให้ทราบทุกครัง้
3.2) ตรวจสอบความสมบูรณ์ในการบันทึกเวชระเบียนของแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 และต้องบันทึก
ความเห็นในการรักษาลงในเวชระเบียนร่วมด้วย
3.3) รับผิดชอบดูแลให้แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ทำการสรุปเวชระเบียนให้เสร็จสิ้นภายใน 48 ชั่วโมง
การบันทึกเวชระเบียนที่ไม่สมบูรณ์และการสรุปเวชระเบียนไม่เสร็จสิน้ ภายในเวลา ถือเป็นความ
รับผิดชอบร่วมของแพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุ ทีเ่ ป็นหัวหน้าหอผู้ป่วย
3.4) ดำเนินกิจกรรม Quality roundโดยเป็นผู้นำกลุ่ม ร่วมกับ
แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ติดต่อประสานงานกับอาจารย์แพทย์ประจำสายการทำงานเลือกรายผู้ป่วยที่ยังแก้ปัญหาใน
ด้านต่างๆ ไม่ได้นอกเหนือจากการรักษาโรคโดยประสานงานกับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์อื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อหาทางแก้ปัญหาร่วมกันกับสหสาขาวิชาชีพ จะต้องดำเนินกิจกรรมดังกล่าว 1 ครั้ง/ อาจารย์แพทย์ประจำสาย
1 คน โดยนัดวันดำเนินกิจกรรมร่วมกันกับทุกคนที่เกี่ยวข้อง ระหว่างการดำเนินกิจกรรมจะต้องทำการบันทึก
รายงานการดำเนินกิจกรรมทุกครั้ง
3.5) แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 ต้องจัด Team CareRound โดยทำการดูแลผู้ป่วยร่วมกับ พยาบาลทุกวันศุกร์
หลังกิจกรรม admission round
4) ออกตรวจผูป้ ่วยนอกทั่วไปตามปกติสัปดาห์ละ 1 วัน แนวทางในการออกตรวจผู้ป่วยนอกเป็นแนวทางเดียวกับที่มี
การกำหนดไว้ในหัวข้อของแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1
ความตรงต่อเวลาถือเป็นความรับผิดชอบในหน้าที่ โดยจะมีการบันทึกเวลาที่ออก ตรวจผู้ป่วยนอกซึ่ง
เป็นหนึ่งในการประเมินการปฏิบัติงาน
- ถ้าออกตรวจสายเกิน 15 นาที ตั้งแต่ 3 ครั้ง จะต้องออกตรวจชดเชย1 ครั้ง
- ถ้าออกตรวจสายเกิน 30 นาที 1 ครั้ง จะต้องออกตรวจชดเชย1 ครั้ง
การออกตรวจชดเชย จะให้ทำการออกตรวจในช่วงที่พักร้อน ช่วงที่วิชาเลือกเสรี (Elective) ก่อนหากไม่มี
ช่วงดังกล่าวแล้ว จะต้องมาออกตรวจซ้ำในวันถัดไป
จำนวนผู้ป่วยที่ต้องตรวจสำหรับแพทย์ประจำบ้านปีที่ 2, 3
-แพทย์ประจำบ้าน ที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย จะต้องตรวจผู้ป่วยอย่างน้อย20คนต่อวัน และใน
จำนวนนี้ จะต้องมีผู้ป่วยใหม่ร่วมด้วยอย่างน้อย 2 คนต่อวัน
- แพทย์ประจำบ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจผู้ป่วยนอกในเดือนนั้น ต้องตรวจผู้ป่วยจนกว่าจะเสร็จ
สิ้น
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5) กรณี ที่เป็ นแพทย์ประจําบ้านปฏิบตั ิงานที่แผนกฉุกเฉิ น

5.1) เริ่มปฏิบัติงานที่แผนกฉุกเฉินตั้งแต่ 7.00 น.-17.00 น.
5.2) เป็นผู้ร่วมดูแลและให้คำปรึกษากับแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ในการดูแลผู้ป่วยทีม่ ีปัญหา
เกี่ยวข้องทางอายุรศาสตร์ที่เข้ามาใช้บริการที่แผนกฉุกเฉิน ได้แก่
5.2.1) ผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ที่มาที่แผนกฉุกเฉินโดยตรง โดยเป็นผู้ป่วยที่ขอคำปรึกษาจาก
แพทย์แผนกฉุกเฉินหรือการตรวจด้วยตนเองตั้งแต่แรก
5.2.2) ผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ที่ส่งมาเพื่อรับการดูแลรักษาระยะสั้น จากแผนกผู้ป่วยนอก
อายุรศาสตร์
5.2.3) ผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ที่ส่งมาเพื่อทำหัตถการทางอายุรศาสตร์ จากแผนกผู้ป่วยนอก
อายุรศาสตร์
5.2.4) การขอรับคำปรึกษาหรือการขอส่งตัวผู้ป่วยอายุรศาสตร์ จากรพ.อื่นๆ
5.3) ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ให้จัดลำดับความเร่งด่วนของโรคที่ต้องให้การดูแลรักษาเป็นสำคัญ
โรคที่ต้องดูแลรักษาอย่างเร่งด่วนเป็นลำดับแรก เช่น สงสัยหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ภาวะช็อค stroke เป็นต้น
5.4) ประสานงานแพทย์ประจำบ้านที่อยู่ในหอผู้ป่วยต่างๆ ในการรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวต่อ
ในโรงพยาบาล
5.5) ในการขอรับคำปรึกษาจากอาจารย์ ให้ปรึกษาอาจารย์ที่เป็น attending หอผู้ป่วยวิกฤตและ
ปรึกษานอกแผนกในเดือนนั้น (หรือ อาจารย์ในสาขาวิชาโรคที่เกี่ยวข้องโดยตรงในกรณีที่ติดต่ออาจารย์หอผู้ป่วยวิกฤติ
และปรึกษานอกแผนกไม่ได้)
5.6) ในการดูแลรักษาผู้ป่วย จะต้องทำการบันทึกเวชระเบียนทางการแพทย์อย่างครบถ้วน กรณี
ที่เป็นโรคที่มีการจัดทำ clinical practice guideline และมีแบบบันทึกข้อมูลอยู่แล้ว ให้ทำการบันทึกให้ครบถ้วน
5.7) ในกรณีทตี่ ัดสินใจให้ผู้ป่วยกลับบ้านจะต้องมั่นใจว่ามีความปลอดภัยเพียงพอโดยการ
ประเมินซ้ำ และบันทึกผลการประเมินก่อนพิจารณาให้กลับบ้าน และนัดผู้ป่วยเพื่อติดตามอาการภายในระยะเวลาอัน
สั้นกับแพทย์แผนกอายุรศาสตร์ในกรณีที่ต้องติดตามการรักษา
6) กรณีที่เป็นแพทย์ประจำบ้านรับปรึกษาผู้ป่วยจากหน่วยงานนอกภาควิชาอายุรศาสตร์

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ตระหนักและมุ่งเน้นให้แพทย์ประจำบ้านในหลักสูตรการ
ฝึกอบรมอายุรศาสตร์มศว มีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยและให้คำปรึกษาโรคหรือปัญหาทางอายุรศาสตร์ทั่วไปได้
เป็นอย่างดี จึงมีแนวทางที่จำเพาะสำหรับแพทย์ประจำบ้านที่ผ่านการปฎิบัติงานในช่วงดังกล่าวนี้ โดยจะต้องปฏิบัติ
ดังนี้
1. แพทย์ประจำบ้านจะต้องทำการประเมินตนเองด้านความสามารถในการให้คำปรึกษาอายุรศาสตร์ทั่วไป
เมื่อเริ่มขึ้นปฎิบัติงาน โดยขอเอกสารการประเมินตนเองได้ที่ภาควิชา
2. จะต้องเรียนรู้ภาคทฤษฏี โดยให้ศึกษาจากสื่อที่ภาควิชาอายุรศาสตร์ มศว ได้จัดทำไว้เกี่ยวกับการให้
คำปรึกษาโรค/ปัญหาทั่วไปทางอายุรศาสตร์
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โดยจะต้องผ่านกระบวนการดังกล่าวทุกคน
3. ทำการประเมินตนเองด้านความสามารถในการให้คำปรึกษาอายุรศาสตร์ทั่วไปอีกครั้ง เมื่อสิ้นสุดระยะการ
ปฏิบัติงานและส่งใบประเมินตนเองทั้งหมดได้ที่ภาควิชาอายุรศาสตร์
สำหรับแนวทางทั่วไปในการปฏิบัติงานในกรณีรับปรึกษาผู้ป่วยจากนอกแผนก มีแนวทางดังนี้
1)รับผิดชอบในการให้คำปรึกษาผู้ป่วยในหอผู้ป่วยอื่นๆ ภายนอกแผนกอายุรศาสตร์ ในกรณีที่มแี พทย์ประจำ
บ้านปีที่ 1อยู่ด้วยในเดือนเดียวกัน จะต้องทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 โดยจะต้องไปดูผู้ป่วย
เองทุกคนเพื่อประเมินและให้ความเห็นได้อย่างถูกต้อง
2) รับใบปรึ กษาที่ส่งมาจากหน่วยงานอื่นๆ ที่ภาควิชาอายุรศาสตร์ ต้ งั แต่ 8.00-16.00 น. ในวันราชการ โดยจะต้องลง

ลายมือชื่อในสมุดบันทึกการรับปรึ กษาทุกครั้ง
3) ดูแลผูป้ ่ วยภายในวันที่มีการส่ งใบปรึ กษามาจากต่างแผนก โดยเรี ยงลําดับตามความเร่ งด่วน ทําการตรวจรักษาด้วย
ตนเองก่อน หลังจากนั้นจะต้องปรึ กษาอาจารย์attendingในสายการทํางานของตน”ทุกราย”หรื ออาจารย์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
โดยจะต้องเขียนตอบกลับการให้คาํ ปรึ กษาในใบที่รับปรึ กษาทุกครั้ง

4) ติดตามการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยที่ไปให้คำปรึกษาอย่างสม่ำเสมอในกรณีที่ต้องให้การดูแลรักษาต่อเนื่อง
และจะต้องเขียนบันทึกทางการแพทย์ทุกครั้งที่ไปดูแลรักษาผู้ป่วย
5) ผู้ป่วยที่ไม่จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาด้วยปัญหาทางอายุรศาสตร์อีก ให้เขียนบอกระงับการรับปรึกษา
เป็นการชั่วคราว โดยจะต้องเป็นคำสั่งของอาจารย์ในภาควิชาอายุรศาสตร์ที่รับปรึกษาปัญหาดังกล่าว ในกรณีที่มีเหตุ
อันควรที่ต้องได้รับการดูแลรักษาอีกครั้งจะต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยตามที่ได้รับการปรึกษาในภายหลัง
6) กรณีที่มีภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์เกิดขึ้นที่ต่างแผนก ภาควิชาต่างๆ อาจใช้การสือ่ สารทางโทรศัพท์
โดยตรงมายังแพทย์ที่ปฎิบัติงานสายรับปรึกษานอกแผนกอายุรกรรม ก่อนที่จะมีการเขียนใบปรึกษาตามมาใน
ภายหลัง ในกรณีดังกล่าวจะต้องไปให้การดูแลรักษาผู้ป่วยก่อนและแจ้งอาจารย์ในภาควิชาที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาทุก
ครั้งในกรณีดังกล่าว จะต้องกลับมาทำการบันทึกลงสมุดรับการปรึกษาด้วยทุกครั้งเมื่อให้การรักษาเสร็จสิน้
9) เมื่อปฏิบัติงานสิ้นสุดลง จะต้องนำส่งใบรับปรึกษา รายชื่อผู้ป่วย และภาวะที่ได้รับคำปรึกษาให้ทาง
ภาควิชาอายุรศาสตร์ทุกครั้ง
การอยูเ่ วรนอกเวลาราชการ
ให้แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 และ 3 อยู่เวรนอกเวลาราชการเป็นจำนวน 6-8 วันต่อเดือน วันจันทร์ถึงวันศุกร์
เริ่มตั้งแต่ 16.00 น. –07.00 น. ของวันถัดไป วันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดราชการ เริ่มตั้งแต่ 07.00น.-07.00 น. ของ
วันถัดไป โดยมีหน้าที่รับผิดชอบผู้ป่วยในของภาควิชาอายุรศาสตร์ทั้งหมด ในการอยู่เวรจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาอย่าง
ใกล้ชิดแก่แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 โดยจะต้องทำการรับ-ส่งเวรพร้อมกับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 และแพทย์
ประจำบ้านที่เป็นหัวหน้าเวรในวันนั้นในเวลา 16.00 น.ในวันราชการ และ 7.00 น.ในวันหยุดราชการ โดยการอยู่เวร
จะอยู่ร่วมกับอาจารย์ในภาควิชาทุกครั้ง (ดูรายละเอียดใน “ข้อปฏิบัติการอยู่เวรนอกเวลาราชการแพทย์ประจำบ้าน”)
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ข้อปฏิบตั ิการอยูเ่ วรนอกเวลาราชการ พจบ./พชท.
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1
- ในกรณีทเี่ ป็นเวรที่ดูแลเฉพาะผู้ป่วยใน จะทำหน้าที่เป็นเป็น first callในการดูแลรักษาผู้ป่วยเก่าและทำ
หน้าที่รับผู้ป่วยใหม่ในหอผู้ปว่ ยสามัญ โดยมีแพทย์เพิ่มพูนทักษะเป็นผูช้ ่วย (แพทย์เพิ่มพูนทักษะไม่ใช่ first
call) ห้ามลงไปรับผู้ป่วยที่แผนกฉุกเฉิน
- ในกรณีทเี่ ป็นเวรรับปรึกษาจากแผนกฉุกเฉิน จะทำหน้าทีเ่ ป็น first call ในการรับคำปรึกษาจากการขอ
คำปรึกษาจากแผนกฉุกเฉิน
- ไม่อนุญาตให้สั่งการรักษาด้วยวาจาทางโทรศัพท์โดยไม่มีเหตุอันควร
- กรณีที่มีความจำเป็นที่ต้องสัง่ การรักษาทางโทรศัพท์ จะต้องเซ็นชื่อกำกับคำสั่งดังกล่าวภายในเวลา 24
ชั่วโมง
การขอคำปรึกษาจากแพทย์ประจำบ้านปีที่ 2/3
- กรณีผู้ป่วยเก่า ที่ไม่สามารถตัดสินใจให้การดูแลรักษาด้วยตนเองให้ปรึกษาแพทย์ประจำบ้านปีที่ 2หรือ 3
ที่เป็นหัวหน้าเวรในวันนั้น
- กรณีผู้ป่วยรับใหม่ในหอผู้ป่วย/หรือการรับปรึกษาผู้ป่วยแผนกฉุกเฉินจะต้องปรึกษาและรับผู้ป่วยพร้อมกับ
แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 ที่เป็นหัวหน้าเวรทุกราย
- ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อขอคำปรึกษาจากแพทย์ประจำบ้านปีที่ 2/3 ให้ปรึกษาอาจารย์แพทย์ที่อยูเ่ วรวัน
ดังกล่าว
แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2
-

เป็น first callในการดูแลรักษาผู้ป่วยเก่าและใหม่ในหออภิบาลผู้ป่วยเวชบำบัดวิกฤต
เป็น first call ในการให้คำปรึกษาจากการขอคำปรึกษาสำหรับผู้ป่วยในที่อยู่นอกแผนกอายุรศาสตร์
เป็น 2nd callในการดูแลรักษาผู้ป่วยเก่าในหอผู้ป่วยสามัญของแผนกอายุรศาสตร์
เป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดแก่แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 เฉพาะกรณีที่เวรวันนั้นไม่มีแพทย์ประจำบ้านปีที่ 3
ในกรณีผู้ป่วยรับใหม่ที่หออภิบาลผู้ป่วยเวชบำบัดวิกฤตให้ปรึกษาและรับผู้ป่วยพร้อมกับแพทย์ประจำบ้านปีที่
3 ที่เป็นหัวหน้าเวรทุกรายกรณีรับปรึกษาจากนอกแผนกอายุรกรรมให้ปรึกษาแพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 ที่อยู่
เวรร่วมทุกราย
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- ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อขอคำปรึกษาจากแพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 ให้ปรึกษาอาจารย์แพทย์ที่อยู่เวรวัน
ดังกล่าว
- ไม่อนุญาตให้สั่งการรักษาด้วยวาจาทางโทรศัพท์โดยไม่มีเหตุอันควร
- กรณีที่มีความจำเป็นที่ต้องสัง่ การรักษาทางโทรศัพท์ จะต้องเซ็นชื่อกำกับคำสั่งดังกล่าวภายในเวลา 24
ชั่วโมง
- ในกรณีที่ต้องเป็นหัวหน้าเวรในวันนั้น การรับผู้ป่วยใหม่ทุกราย ควรแจ้งให้อาจารย์เวรรับทราบ
แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3
- เป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดแก่แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 และ 2
- เป็น second call ในการดูแลรักษาผู้ป่วยใหม่ทั้งในหอผู้ปว่ ยสามัญหอผูป้ ่วยวิกฤติ โดยจะต้องตรวจประเมิน
ผู้ป่วยที่รับใหม่ด้วยตนเองทุกรายหลังจากทีแ่ พทย์ประจำบ้านปีที่ 1 หรือแพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 (ในกรณีหอ
ผู้ป่วยวิกฤติ) ได้ทำการประเมินผู้ป่วยเป็นลำดับแรกแล้ว
- เป็น second call ในการดูแลรักษาผู้ป่วยทีข่ อรับคำปรึกษาจากแผนกฉุกเฉิน โดยจะต้องประเมินผู้ป่วย
ดังกล่าวด้วยตนเองทุกรายหลังจากที่แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 หรือแพทย์เพิ่มพูนทักษะได้ทำการประเมิน
ผู้ป่วยเป็นลำดับแรกแล้ว
- เป็น second call ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในที่ขอรับคำปรึกษาจากนอกแผนก ในกรณีทแี่ พทย์ประจำบ้านปีที่
2 ได้ประเมินผูป้ ่วยเป็นลำดับแรกแล้ว
- ต้องเขียนความเห็นที่ให้คำปรึกษานอกแผนก/ห้องฉุกเฉิน ให้แล้วเสร็จก่อนลงเวร รวมทั้งต้องส่งเวรให้แก่
แพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่รับปรึกษาในเวลาราชการด้วย
- ไม่อนุญาตให้สั่งการรักษาด้วยวาจาทางโทรศัพท์โดยไม่มีเหตุอันควร
- กรณีที่มีความจำเป็นที่ต้องสัง่ การรักษาทางโทรศัพท์ จะต้องเซ็นชื่อกำกับคำสั่งดังกล่าวภายในเวลา 24
ชั่วโมง
- กรณีที่มีปญ
ั หาในการตัดสินใจให้การดูแลรักษา ต้องปรึกษาอาจารย์เวรทุกครั้ง
- การรับผู้ป่วยใหม่ทุกราย ควรแจ้งให้อาจารย์เวรรับทราบ
ข้อปฏิบัติในการรับ-ส่งเวรนอกเวลาราชการสำหรับแพทย์ประจำบ้านทุกชั้นปี
การรับเวร
แพทย์ประจำบ้านที่อยู่เวรนอกเวลาราชการในวันนั้นทุกชั้นปีจะต้องเริ่มการรับเวรพร้อมกันทุกคน โดยมี
แพทย์ประจำบ้านที่เป็นหัวหน้าเวรเป็นผู้นำทีม เริ่มต้นตั้งแต่เวลา 16.00 น. และจะต้องเดินไปรับเวรด้วยตนเอง
ทุกหอผู้ป่วย
การรับเวรจะต้องทราบข้อมูลคร่าวๆ ของผูป้ ่วยในหอผู้ป่วยทั้งหมด และต้องทราบข้อมูลอย่างละเอียดของ
ผู้ป่วยที่ต้องให้การดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด
การส่งเวร
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แพทย์ประจำบ้านที่ปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยต่างๆ จะต้องทำการส่งเวรให้กับทีมแพทย์ประจำบ้านที่อยู่เวร โดย
จะต้องบอกข้อมูลอย่างคร่าวๆ ของผู้ป่วยทีร่ ับผิดชอบอยู่ทุกราย ให้แก่ทีมแพทย์ประจำบ้านที่อยู่เวร และบอกข้อมูล
อย่างละเอียดของผู้ป่วยที่ต้องให้การดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด โดยเริ่มการส่งเวรตั้งแต่เวลา 16.00 น.
การลา
แพทย์ประจำบ้านทุกชั้นปี มีระเบียบการลาที่ต้องปฏิบัติตามดังนี้
1) การลารวมทั้ง ลากิจ, ลาป่วย ไม่ให้เกิน 10 วันต่อปี โดยยื่นใบลาที่ธุรการภาควิชาอายุรศาสตร์
และต้องแจ้งคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาทุกครั้ง
2) การลาป่วยอนุญาตให้แจ้งทางโทรศัพท์ให้อาจารย์แพทย์ประจำสายการทำงานทราบก่อนและส่ง
ใบลาตามมาทีหลังได้
3) การลากิจต้องลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์แพทย์ประจำสาย
การทำงานก่อนพร้อมกับต้องยื่นใบลาที่ธุรการภาควิชาอายุรศาสตร์
4) การลาพักร้อนกำหนดการลาพักร้อนไว้ตามตารางการปฏิบัติงาน ต้องยื่นใบลาที่ธุรการภาควิชา
อายุรศาสตร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์
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ความผิดและบทลงโทษสําหรับแพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปี
แพทย์ประจำบ้านที่มีความผิดที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานจะมีบทลงโทษตามระดับความรุนแรง กรณี
ความผิดด้านต่างๆ ดังกล่าวได้แก่
1. การไม่ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงาน(เช่น การออกตรวจผู้ป่วยนอกสาย เป็นต้น)
อนึ่ง หากมีความจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้เช่น การออกตรวจ
ผู้ป่วยนอกสาย เป็นต้น สามารถยื่นบันทึกข้อความในภายหลังได้โดยไม่ถือเป็นการมาปฏิบัติงานสาย ตัวอย่างเช่น
กำลังอยู่ในการปฏิบัติการกู้ชีพ (CPR) คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาจะทำการตรวจสอบและแจ้งผลการ
อนุมัติแก่แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทนุ เป็นราย ๆ ไปโดยการดูแลผู้ป่วยในไม่เสร็จก่อน 9.00 น. จะไม่ถือเป็น
ข้อยกเว้นให้ออกตรวจผู้ป่วยนอกสาย
2. ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเช่น ขาดการปฏิบัติงานโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ขาดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่
มีการกำหนดไว้ (เช่น คุณภาพเวชระเบียนไม่ผ่านเกณฑ์และไม่มีการปรับปรุง) เป็นต้น
3. ความผิดด้านจริยธรรมและขาดความรับผิดชอบในฐานะแพทย์ หรือ
เหตุอื่นใดทีแสดงให้เห็นว่ามีความประพฤติบกพร่องร้ายแรง เช่น ก่อการวิวาทกับแพทย์สาขาวิชาอื่นหรือสาขา
วิชาชีพอื่น ขาดความรับผิดชอบในผู้ป่วยทั้งในและนอกเวลาราชการ การเมาสุราขณะขึ้นปฏิบัติงาน เป็นต้น
บทลงโทษ
กรณีไม่ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงาน(เช่น การออกตรวจผู้ป่วยนอกสาย เป็นต้น)
- ตามแนวทางการปฏิบัติงาน/ เกณฑ์การประเมิน/ การลงโทษที่กำหนดไว้
กรณีความรับผิดชอบหรือจริยธรรม
กรณีความผิดไม่รุนแรง
- ว่ากล่าวตักเตือน
กรณีมีความผิดไม่รุนแรงตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป
- ไม่อนุญาตให้เลือกวิชาเลือกเสรี (Elective) นอกโรงพยาบาล
- ไม่ผ่านการประเมินเพื่อนเลื่อนชั้นปี จะต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาซ้ำอีกครั้ง
- งดพักร้อนและให้ขึ้นปฏิบัติงานแทน
กรณีความผิดรุนแรง: ได้แก่ มีข้อบกพร่องทางจริยธรรมอันส่งผลเสียต่อผู้ป่วยและภาพลักษณ์
องค์กร
1. ไม่ให้ผ่านขึน้ ชั้นปีใหม่ และ/หรือไม่ส่งชื่อเข้าสอบประจำปีของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
2. ให้ออกจากการฝึกอบรม
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กรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมิติการประเมินโดยราชวิทยาลัยฯ
ไม่ผ่านการประเมินเพื่อนเลื่อนชั้นปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาซ้ำอีกครั้ง
การพิจารณาความผิดจะทำโดยคณะกรรมการการฝึกอบรม โดยจะแจ้งโดยตรงแก่แพทย์ประจำบ้านและ
ให้ลงนามรับทราบทุกครั้ง
กรณีความผิดรุนแรง จะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมภาควิชาอายุรศาสตร์เพื่อการพิจารณา และนำเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
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Clinical practice guideline ภาควิชาอายุรศาสตร์
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
(HOPITAL ACCRADITATION) ตั้งแต่ปี 2556 การดูแลรักษาผู้ป่วยอายุรกรรมของภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มศว ได้มีการกำหนดแนวทางการดูแลรักษาโรคหลายโรค เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยแต่ละโรคมี
มาตรฐานและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โรคที่มีการจัดทำแนวทางการดูแลรักษาโรค ได้แก่
1. ACUTE CORONARY SYNDROME
2. STROKE
3. COPD WITH ACUTE EXACERBATION
4. SEPSIS
5. GASTROINTESTINAL BLEEDING
6. ASTHMA ATTACK
แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ใช้ทุนเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาผู้ป่วย จึงมีความจำเป็นต้องรับทราบและให้
การดูแลรักษาโรคต่างๆ ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยจะต้องบันทึกเอกสารที่ได้จัดทำไว้เป็นมาตรฐานกลาง
สำหรับการรักษาโรคแต่ละชนิดทั้งในระยะแรกที่เริ่มให้การรักษา และระยะต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นการดูแลรักษาโรค
นั้นๆ เอกสารดังกล่าวจะจัดเตรียมพร้อมไว้ทั้งที่แผนกฉุกเฉิน และหอผู้ป่วยใน โดยให้ประสานงานกับพยาบาล ณ
จุดดังกล่าวเมื่อพบผู้ป่วยโรคดังกล่าวข้างต้น
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ระเบียบปฏิบตั ิทวั่ ไปสําหรับแพทย์ประจําบ้าน/ แพทย์ใช้ทุน
1. การประชุมวิชาการภายนอกโรงพยาบาล
- การประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ อนุญาตเฉพาะแพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 เท่านั้น
- การประชุมวิชาการของสาขาวิชาต่างๆ อนุญาตเฉพาะแพทย์ประจำบ้าน/ แพทย์ใช้ทนุ ที่กำลังผ่าน
สาขาวิชาดังกล่าว โดยจะต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ประจำสาขาวิชาและจะต้องรับผิดชอบงานเมื่อมี
ปัญหาเกิดขึ้น
- แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ไม่แนะนำให้ลาไปประชุมวิชาการยกเว้นในวันหยุดและจะต้องเป็นการประชุม
ในเขตกรุงเทพฯเท่านัน้ แต่จะต้อง ROUND ผู้ป่วยให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยโดยไม่ฝากแพทย์คนอื่น ROUND
- ไม่อนุญาตให้ไปประชุมวิชาการนอกเขตกรุงเทพมหานคร ยกเว้นกรณีเข้าหลักการดังกล่าวข้างต้น
2. บทลงโทษ
แพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ใช้ทุน ทีม่ ีข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรม จริยธรรม เจตคติ และความรู้ หาก
คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาทำการสอบสวนแล้วพบว่า แพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนมีความผิดจริง
จะถูกลงโทษดังนี้
1. ความผิดไม่รุนแรง: การตักเตือน
2. ความผิดไม่รุนแรงแต่มีการกระทำซ้ำหลายครั้ง หลังได้รับคำตักเตือนแล้ว คณะกรรมการการศึกษาหลัง
ปริญญาอาจพิจารณา
- พิจารณางดอนุมัติเงินตอบแทน
- ไม่อนุญาตให้เลือกวิชาเลือกภายนอก ให้ขนึ้ ปฏิบัติงานภายใน
- ขึ้นปฏิบัติงานเพิ่มเติม โดยใช้เวลาในช่วงวิชาเลือกและ หรือพักร้อน และไม่สามารถผ่านขึ้นชั้น
ปีต่อไปจนกว่าจะได้รับการแก้ไขและประเมินซ้ำ
3. ขาดความรู้และทักษะทางการแพทย์: ปฏิบัติงานเพิ่มเติม ไม่สามารถผ่านขึ้นชั้นปีต่อไปจนกว่าจะได้รับ
การประเมินซ้ำ
4. ความผิดรุนแรงด้านจริยธรรม เจตคติ พฤติกรรม: สิ้นสุดการฝึกอบรม
โดยคำตัดสินที่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา และหรือการประชุมภาควิชาถือเป็นที่
สิ้นสุด
รายละเอียดอื่นๆอยู่ในหัวข้อ”ความผิดและบทลงโทษสำหรับแพทย์ประจำบ้าน”
3. การอยู่เวรนอกโรงพยาบาล
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แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1: ไม่อนุญาตให้อยู่เวรนอกโรงพยาบาล ยกเว้นมีเหตุอันควรเท่านั้น
แพทย์ประจำบ้านปีอื่น: สามารถอยู่เวรนอกโรงพยาบาลได้ แต่จะต้องรับผิดชอบงานในหน้าที่จนเสร็จสิ้น
สมบูรณ์
4. วันออกตรวจผู้ป่วยนอกทั่วไปและแพทย์ประจำบ้าน/ แพทย์ใช้ทนุ ที่ผ่านสาขาวิชา
แพทย์ประจำบ้าน/ แพทย์ใช้ทุนที่ต้องผ่านสาขาวิชาต่างๆ ให้ตรวจสอบวันที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของ
สาขาวิชา และวันที่ต้องออกตรวจผู้ป่วยนอกทั่วไปของตนเอง ในกรณีที่วนั ดังกล่าวตรงกัน ให้ทำการเลื่อนนัดผู้ป่วย
ไปตรวจในวันอื่น โดยให้วางแผนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน

40

Course Syllabus
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สาขาวิชาโรคไต
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคไต
1. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริภา ช้างศิรกิ ุลชัย หัวหน้าสาขาวิชาโรคไต
2. นายแพทย์จริ ายุทธ จันทร์มา
3. นายแพทย์อรุณชัย แสงพานิช
4. แพทย์หญิงนภัส วุฒิเลิศเจริญวงศ์
วัตถุประสงค์ตามเกณฑ์ประเมินของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
แพทย์ประจำบ้านที่ผ่านการฝึกอบรมจากสาขาวิชาโรคไตจะต้องมีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ
ต่อไปนี้
1. โรคหรือภาวะทางอายุรศาสตร์ที่สำคัญ
แพทย์ประจำบ้านวนสาขาวิชาโรคไต ต้องสามารถวินิจฉัยและรักษาโรคหรือภาวะต่าง ๆ ตามหลักสูตรที่กำหนด
โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ระดับต่าง ๆ ได้ดังที่ได้แสดงไว้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
โรคหรือภาวะ
19. Malignant neoplasm
(primary)

ระดับที่ 1
Malignant neoplasm of
kidney & bladder (C64.ถึงC67.-)

20. Malignant neoplasm of
ill-defined, secondary
and unspecified sites
22. Neoplasm of uncertain
and behavior
unknown of lymphoid
hematopoietic and
related tissue
23. Anemia
Anemia in chronic
disease
27. Allergic purpura
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ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

Secondary malignant
neoplasm of adrenal
gland (C79.7)
Monoclonal
gammopathy
of undetermine
significant
(D47.2)

Henoch-Schonlein
purpura (D69.0)

30. Other disease of blood
forming organ

Methemoglobinae
mia
(D74.-)
Cryoglobulinemia
(D89.1)

32. Other immune
mechanism disorder
47.Hyperaldosterionism

54. Malnutrition

55. Obesity
62. Disorders of mineral
metabolism

Hyperaldosteronism
(E26.-)
Protein-energy
Malnutrition
(E40 – E46)
Obesity (E66.-)
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)
Fluid overload (E87.7)
Metabolic syndrome
(E88.4)

66. Other metabolic
disorder
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Hypernatremia (E87.0)

Tumor lysis syndrome
(E88.3)

89. Hypertensive diseases

Essential hypertension Hypertension secondary Hypertensive heart
to other renal disorders and
(I10)
(I15.1)
renal disease (I13.-)
Hypertensive heart
Renovascular
disease (I11.-)
hypertension (I15.0)
Hypertensive renal
disease (Z12.-)
Secondary hypertension
(I15.9)

137. Systemic connective
tissue disorders

Systemic lupus
erythematosus (M32.-)

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

143. Glomerular diseases

Acute nephritic
syndrome
(N00.-)
Nephrotic syndrome
(N04.-)
Glomerular disorders in

Rapidly progressive
nephritic syndrome
(N01.Chronic nephritic
syndrome (N03.-)
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Churg-Strauss
syndrome
(M30.1)
Goodpasture’s
syndrome
(M31.0)
Thrombotic
thrombocytopenic
purpura (M31.1)
Wegener’s
granulomatosis
(M31.3)
Recurrent and
persistent
haematuria (N02.-)
Glomerular
disorders in
infectious and

diabetes mellitus
(N08.3*)
Glomerular disorders in
systemic connective
tissue
disorders (N08.5*)

144. Renal tubular
interstitial diseases

Acute pyelonephritis
(N10)
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Obstructive and reflux
uropathy (N13.- ยกเว้น
N13.6)
Drug induced
tubulointerstital
conditions (N14.)

parasitic disease
(N08.0*)
Glomerular
disorders in
neoplastic disorder
(N08.1*)
Glomerular
disorders in blood
diseases and
disorders involving
the
immune
mechanism
(N08.2*)
Glomerular
disorders in other
endocrine, nutrition
and metabolic
diseases
Nonobstructiverefluxass
ociatedchronicpyel
onephritis (N11.0)
Chronic obstructive
pyelonephritis
(N11.1)
Chronic tubulointerstitial
nephritis,
unspecified

(N11.9)
Pyonephrosis
(N13.6)
Renal and
perinephric
abscess (N15.1)
Renal tubulointerstitial
disorders in
infectious
andparasitic
disease (N16.0*)
Renal tubulointerstitial
diseases in
neoplastic
diseases (N16.2*)
Renal tubulointerstitial
diseases in
metabolic
disease (N16.3*)
Renal tubulointerstitial
disease in systemic
connective tissue
diseases(N16.4*)
Renal tubuloinertial
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disorder in
transplant
rejection (N16.5*)
145. Renal failure

146. Urolithiasis

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

147. Other disorders of
kidney and ureter

Calculus of lower
urinarytract (N21.-)
Renal tubular acidosis
(N25.8)
Secondary
hyperparathyroidism of
renalorigin (N25.8)

148. Other diseases of the Acute cystitis (N30.0)
urinary system
Neuromuscular
dysfunction of bladder
(N31.-)
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Renal
osteodystrophy
(N25.0)
Nephrogenic
diabetes
insipidus (N25.1)
Ischemic and
infarction ofkidney
(N28.0)
Cyst of kidney,
acquired
(N28.1)
Chronic cystitis
(N30.1N30.2)
Bladder-neck
obstruction
(N32.0)

149. Diseases of male
genital organs

Non-specified
urethritis
(N34.1)
Urethral stricture
(N35.Prostatitis (N41.-)
Orchitis,
epididymitis
(N45.-)

Hyperplasia of prostate
(N40)

152. Pregnancy with
abortive outcome

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

Pre-existing
hypertension
complicating
pregnancy,
childbirth and
puerperium
(O10.-)
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Renal failure
following
abortion and
ectopic and
molar pregnancy
(O008.4)
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
predominantly
related to the
puerperium

Urinary tract
infection
following delivery
(O86.2)
Post-partum acute
renal
failure (O90.4)
Polycystic kidney
disease,
adult type (Q61.2)

160. Congenital
malformations of the
urinary system
171. Poisoning by drugs,
medicaments and
biological substances

Poisoning by
angiotensinconverting
enzyme
inhibitors (J46.4)
Poisoning by
diuretics
(J50.0-T50.2)
Toxic effect of
organic
solvents (T52.-)

172. Toxic effects of
substances chiefly
nonmedicinal as to
sources
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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.-)
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Infection and
inflammatory
reaction due to other
internal prosthetic
device
implants and grafts (eg.
intraperitoneal dialysis
catheterization)(T85.7)(Y
73.1)

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
grafting urinary
system
(T83.5)(Y73.2)
Mechanical
complication
of other specified
internal
prosthetic device,
implant
and graft (e.g.
intraperitoneal
dialysis
catheter) (T85.6)
(Y73.1)
Kidney transplant
failure
and rejection
(T86.1)
(Y83.0)
Immunosuppressiv
e drugs
(Y43.4)
Iron preparations
(Y44.0)

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

187. Perioperative
medicine

Examination of
potential
donor for organ
and
tissue (Z00.5)
Dietary counseling and
surveillance (Z71.3)

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

-Perioperative
management of
medical
diseases e.g. diabetes
mellitus, renal failure,
heart disease,
hematological disease
-Prevention and
management of
postoperative
complication
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2. ทักษะ หัตถการเพื่อการวินิจฉัยและการรักษา
แพทย์ประจำบ้านวนสาขาวิชาโรคไต ต้องทราบข้อบ่งชี้ ประโยชน์ และโทษของหัตถการต่าง ๆ โดยจะต้องมี
ความสามารถดังนี้
- หัตถการที่แพทย์ประจำบ้านวนสาขาวิชาโรคไตสามารถทำได้โดยไม่ต้องมีผู้กำกับดูแล และสามารถสอน
นิสิต นักศึกษาแพทย์ให้ทำหัตถการได้ 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)
- หัตถการที่แพทย์ประจำบ้านวนสาขาวิชาโรคไตต้องทำได้ภายใต้การกำกับดูแลจนกระทั่งมีความมั่นใจ
และสามารถสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์หรือแพทย์ประจำบ้านให้ทำหัตถการนั้นได้ด้วย ได้แก่
- Advanced cardiac life support (99.62)
- Placement of arterial lines (38.91)
- หัตถการที่แพทย์ประจำบ้านวนสาขาวิชาโรคไต ควรมีประสบการณ์ทำด้วยตนเอง หรืออย่างน้อยเคย
ช่วยทำ ได้แก่
- Venous catheterization for hemodialysis (38.95)
- Insertion of peritoneal dialysis catheter (54.93)
- Venous cutdown (38.94)
- หัตถการที่แพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนมีประสบการณ์ในการช่วยทำหรือเคยเห็น
ได้แก่
- Renal biopsy (55.23)
3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
3.1 สามารถตรวจ และแปลผลได้ตนเอง ได้แก่
- Urinalysis
3.2 สามารถส่งตรวจ และแปลผลได้ด้วยตนเอง ได้แก่
3.2.1 รังสีวนิ จิ ฉัย
Plain KUB
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Ultrasound of the abdomen
CT abdomen
3.2.2 โลหิตวิทยา
Clotting time
Complete blood count
Hemoglobin analysis
Iron studies (Serum iron, TIBC, ferritin)
Screening coagulogram
Protein electrophoresis
Vitamin B12 level, and folic acid level
3.2.3 ฮอร์โมน
Parathyroid hormone
Serum/Urinary metanephrine/ Normetanephrine, VMA, catecholamine
Water deprivation test
3.2.4 จุลชีววิทยา
Fresh specimen for culture/sensitivity from various specimens
eg. Blood, Urine, Urethral discharge
Profiles of viral hepatitis serology
3.2.5 อิมมูโนวิทยา
Antinuclear antibody profile
Antiphospholipid antibody
Complement level
Serological test for glomerulonephritis
Serological test for infectious disease
3.2.6ระบบการหายใจ
Arterial blood gas
3.2.7 พิษวิทยา
Therapeutic drug monitoring
Toxic substance level
3.2.8 อื่นๆ
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HbA1C,Fructosamine
BUN, creatinine, eGFR,Uric acid, Electrolyte, Magnesium
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 รังสีวนิ จิ ฉัย
Bone scan
IVP
Renal angiography and venography
Renal scan
Retrograde pyelogram
Voiding cystourethrography
3.3.2 พยาธิวทิ ยา
Pathology and cytology of tissue biopsy
3.3.3 อิมมูโนวิทยา
Autoantibody identification
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3.3.4 โลหิตวิทยา
Flow cytometry
HLA typing
Platelet function test
Serum erythropoietin
Urine hemosiderin
3.3.5 พันธุศาสตร์
Chromosome study/ Karyotyping
DNA mutation testing/ Gene mutation testing
3.3.6 อื่นๆ
Cystoscopy
4. การประเมินหรือดูแลรักษา
4.1 การประเมินหรือดูแลรักษาผู้ป่วยที่แพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนสามารถทำได้ด้วยตนเอง 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 ว่าสมาชิกครอบครัวคนใดเสี่ยงต่อการเป็นโรคหรือต่อการถ่ายทอดโรคมาก
น้อยเพียงใด
- Risk management skill เช่น disclosure of medical error
- การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัด
4.2 การประเมินและดูแลรักษาที่แพทย์ประจำบ้านควรมีโอกาสได้ทำด้วยตนเองหรือช่วยทำ ได้แก่
- Hemodialysis
- Peritoneal dialysis
4.3 การประเมินและดูแลรักษาที่แพทย์ประจำบ้านควรมีประสบการณ์ช่วยทำหรือสังเกตการณ์ ได้แก่
- Renal transplantation
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- Plasmapheresis
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้านวนสาขาวิชาโรคไตและแพทย์ใช้ทนุ สาขาวิชาโรคไต
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
7.00 – 8.00 Ward round
Ward round
Ward round
Ward round
Ward round
8.00 – 9.00 Ward round
Ward round
Ward round
Ward round
Ward round
9.00
- Ward round
Ward round
Nephrology
Renal
OPD med
10.00
grand round
academic
activity for
Resident
10.00 – Renal biopsy
Renal clinic
CAPD clinic
CKD clinic
OPD med
12.00
(glomerular
disease and
General
nephrology)
13.00 – Admission
Grand Round
Ward round /
Ward round / Admission
14.00
Round (ภาควิชา (ภาควิชาฯ)
SDL / กิจกรรม
SDL
Round (ภ า ค
ฯ)
ภาควิชาฯ
วิชาฯ)
14.00 – Ward round /
Ward round / Ward round /
Renal
Ward round /
15.30
Webinar / Renal SDL
SDL / กิจกรรม
academic
SDL
pathology
ภาควิชาฯ
activity for
conference
Fellow
(optional)
(optional)
15.3 0 – Ward round / Ward round / Renal nutrition Ward round / Ward round /
16.00
SDL
SDL
round สัปดาห์ที่ 3 SDL
SDL
RRT conference
สัปดาห์ที่ 4
(optional)
16.00 – Advanced care Ward round
Ward round /
Ward round
Ward round
17.00
plan
Weekly CKDCAPD
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17.00
18.30

conference
(optional)
– Academic ward Academic ward round
round

Academic ward round

กิจกรรมการศึกษา
วัตถุประสงค์ แพทย์ประจำบ้านที่วนสาขาวิชาโรคไต จะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้มีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานเมื่อจบการฝึกอบรม ได้ฝึกการนำเสนอ และฝึกการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
โดยแบ่งประเภทกิจกรรมการศึกษาเป็น 3 กลุ่มใหญ่คือ
1. กิจกรรมการศึกษาที่แพทย์ประจำบ้านต้องทำอย่างน้อย 1 ครั้ง ในระหว่างการปฏิบัติงานในสาขาวิชาโรคไต
ได้แก่
1.1 Journal Club
1.2 Topic Review
1.3. Interesting case conference
1.4. Electrolyte case conference
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 9.00-10.00 น.ที่ห้อง PD-CKD ชั้น 7 โดยให้ขอคำปรึกษาจากอาจารย์สาขาวิชาโรคไตที่รับ
ปรึกษาผู้ป่วยโรคไต ในเดือนนั้นๆ
หมายเหตุ
- สามารถสลับหัวข้อกิจกรรมกันได้ ในแต่ละสัปดาห์ และขอให้แจ้งแก่อาจารย์สาขาวิชาโรคไตให้ทราบ
ล่วงหน้า 1 วันก่อนทำกิจกรรมพร้อมส่ง file slide มาที่ Email: renalmsmcacademic@gmail.com
- ในกรณี electrolyte case ต้องทำ electrolyte chart และทบทวนการรักษาให้เรียบร้อยทุกครั้ง
(สามารถ print cumulative lab มาใช้ได้)
2. กิจกรรมการศึกษาที่แพทย์ประจำบ้านวนสาขาวิชาโรคไต อาจเข้าร่วม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
ได้แก่
2.1 Weekly CKD-CAPD conference
2.2 Webinar / Renal pathology conference
2.3 Renal academic activity for fellow
2.4 Nutritional round
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2.5 RRT conference
3. กิจกรรมการศึกษาที่ได้เรียนรู้จากแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต (Fellow ไต) โดย
แพทย์ประจำบ้านวนสาขาวิชาโรคไต ต้องติดต่อให้ Fellow ไตสอนอย่างน้อย 1 เรื่องคือ Urine chemistry
4. กิจกรรมการศึกษาด้วยตนเอง แต่สามารถติดต่อให้อาจารย์มาให้คำแนะนำเพิ่มเติม ได้แก่ Book Club
หน้าทีข่ องแพทย์ประจำบ้านวนสาขาวิชาโรคไต
ระยะเวลาปฏิบัติงานในสาขาวิชาโรคไต 4 สัปดาห์
หน้าที่หลักของแพทย์ประจำบ้านวนสาขาวิชาโรคไต
1. ให้การดูแลผู้ป่วยโรคไตได้ตามสมรรถนะของอายุรแพทย์ทั่วไปที่กำหนดไว้โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ทั้งใน
เวลาราชการและนอกเวลาราชการ
2. ร่วมในการดูแลและแก้ปญ
ั หาสำหรับผูป้ ่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตได้ตามที่ fellow/อาจารย์สาขาวิชาโรค
ไตให้คำแนะนำ ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
3. ปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้ปว่ ยให้เข้ากับระบบบริการวิชาการที่สาขาวิชาโรคไตกำหนดได้
4. เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำด้านการดูแลผู้ป่วยโรคไตแก่นิสติ แพทย์ นิสิตแพทย์เวชปฏิบัติ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ตาม
หัวข้อที่สาขาวิชาโรคไตกำหนด
โดยมีรายละเอียดของหน้าที่ ดังนี้
1. การรับปรึกษาผู้ป่วยโรคไตในโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยโรคไตที่ต้องรับไว้เป็นผู้ป่วยใน
1.1 รับ-ส่งเคสผู้ป่วย IPD ก่อนขึ้นปฏิบัติงาน
1.2 รับ-ส่งสมุดเคสผู้ป่วย รวมถึงบันทึกผู้ป่วยที่ admit ใน IPD ทุกรายด้วยการติด sticker
1.3 วันธรรมดา เริ่ม ward round ก่อน 7.30 น. พร้อมกับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (F1) สาขาวิชาโรคไต
วันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ต้อง round พร้อมกับ fellow ให้รายงานตามช่องทางปกติก่อน
12.00 น.
1.4 ให้เขียนตอบแสดงความเห็นการดูแลผู้ป่วยโรคไต และติดไว้ในเวชระเบียนผู้ป่วยในทุกรายตั้งแต่วันที่รับไว้
ในการดูแล ภายใต้การแนะนำของ Fellow และ co-sign ชื่อ Fellow ทุกครั้ง
1.5 การ discharge ผู้ป่วยใน ให้นัดผู้ป่วยเข้าคลินิกของสาขาวิชาตามวันที่กำหนด และให้นัดพบ Fellow
พร้อม co-sign ทับชื่ออาจารย์แพทย์ที่รับปรึกษาผู้ป่วยในประจำเดือน
1.6 ตรวจการติด sticker ของแพทย์ประจำบ้านฯ ชั้นปีที่ 1 (R1) ในหน้า admission note
1.7 ตามผู้ป่วยลงมาตัดชิ้นเนื้อไต (kidney biopsy) เวลา 8.00 น. ในวันจันทร์ รวมถึงเข้าช่วยหัตถการเจาะไต
และตรวจความเรียบร้อยของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตัดชิ้นเนื้อไต
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1.8 เข้าช่วยหัตถการอื่นๆ ตามสมควร ในกรณีต้องการฝึกใส่สายสวนหลอดเลือดดำเพื่อทำการฟอกเลือด
(Double lumen catheter insertion/DLC) จะต้องมี fellow คุมทุกครั้ง และใช้ real-time
ultrasonography เท่านั้น
**สำหรับ DLC ไม่ได้เป็นหัตถการที่ต้องทำได้ (อยู่ในกลุม่ 2 ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมฯ ของราช
วิทยาลัยอายุรแพทย์)
1.9 การดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายไตทั้ง Donor และ recipient เป็นหน้าที่หลักของ fellow แต่แพทย์ประจำบ้าน
สามารถเข้าสังเกตและเป็นผูช้ ่วยในการดูแลได้
1.10 นำเสนอผู้ป่วยในสำหรับการทำ Advanced care plan พร้อมใบ progress note สีเหลือง ที่ห้อง
ประชุมสาขาวิชา ชั้น 7 ทุกวันจันทร์ เวลาประมาณ 15.30– 16.00 น.เป็นต้นไป
2. การออก OPD สาขาวิชาโรคไต
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้เรียนรู้แนวคิด แนวการรักษา และเรียนรู้จากประสบการณ์ของอาจารย์สาขาวิชาโรคไต
โดยจัดให้แพทย์ประจำบ้านวนสาขาวิชาโรคไต ออกตรวจตามคลินิกที่ได้รบั มอบหมาย ดังนี้
Glomerular /General nephrology clinic
ทุกวันอังคาร
10.00– 12.00 น.
CAPD clinic
ทุกวันพุธ
10.00 - 12.00 น.
CKD clinic
ทุกวันพฤหัสบดี
10.00 -12.00 น.
โดยต้องปรึกษาอาจารย์ (ตามตารางปรึกษา) ทุกเคส
ยกเว้นวันศุกร์ กรณีที่มผี ู้ป่วยโรคไตให้ปรึกษา อ.นภัส
3. การร่วมกิจกรรม Grand round
วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกทักษะการเป็นแพทย์พี่เลี้ยงให้กับนิสติ แพทย์เวชปฏิบัติ (Extern) และแพทย์ประจำบ้านชั้นปี
ที่ 1 (R1)
โดยแพทย์ประจำบ้านวนสาขาวิชาโรคไตมีหน้าที่ดังนี้
3.1 ต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับ R1 โดยให้ไม่เกิน 1 รายต่อครั้ง (ระยะเวลาในการทำ Grand round
รายละ 60 นาที)
3.2 แจ้งชื่อผู้ป่วยที่จะเข้าทำ grand round
3.3 เข้าร่วมอภิปรายใน grand round
ลักษณะกิจกรรม ทุกวันพุธเวลา 9.00-10.00 น.
อาจารย์สาขาวิชาโรคไต ที่รับผิดชอบคือ อ.นภัส, อ.จิรายุทธ และอ.สิริภา
การประเมิน
1. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ
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1.1 การเก็บข้อมูลผู้ป่วย IPD ในสมุดรับ-ส่งผู้ปว่ ย (สมุดสีฟ้า) ด้วยการติดสติกเกอร์ชื่อผู้ป่วยที่ดูแล พร้อมการ
วินิจฉัยได้ครบถ้วน และนำส่งคืนเมื่อสิ้นสุดการวนสาขาวิชาโรคไต
1.2 การดูแลผู้ป่วยตามกระบวนการ (Process of care) ที่กำหนดในแต่ละคลินิกของสาขาวิขาวิชาโรคไต เช่น การ
นัดหมายผู้ป่วยที่กลับบ้านได้ตรงตามวันของคลินิก, การส่งผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องมาเรียนซ้ำตามเกณฑ์ที่
ต้องส่งเรียนซ้ำ, การบันทึกแบบฟอร์มการผสมยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องที่มีการติดเชื้อเยื่อบุช่อง
ท้อง, การบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มสำหรับทำ kidney biopsy ได้ครบถ้วน
1.3 การส่งแบบประเมินการปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
1.4 การส่ง handout ที่นำเสนอในกิจกรรม Renal academic activity for Resident
1.5 การเขียน progress note
2. ความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคไต
2.1 การเขียน consultation note
2.2 การเขียน progress note
2.3 การนำเสนอในกิจกรรม Renal academic activity for resident
2.4 การสังเกตของอาจารย์ในระหว่างการทำ academic ward round, grand round, การออกตรวจผู้ป่วยนอก
ที่คลินิกสาขาวิชาโรคไต
2.5 การสอบ formative long case โดยแพทย์ประจำบ้านวนสาขาวิชาโรคไตจะต้องติดต่อเพื่อทำการสอบ
formative long case กับอ.นภัส ก่อนที่จะสิ้นสุดการวนสาขาวิชาโรคไต
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
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6. American Journal of Kidney Disease
7. Nephrology Dialysis Transplantation
Websites
1. Up to date
2. CPD – RCPT website
3. Web ของสาขาวิชาโรคไต
หมายเหตุ โรค/ภาวะที่อายุรแพทย์ต้องให้การดูแลรักษาได้ด้วยตนเอง
1. Acute glomerulonephritis
2. Acute kidney injury
3. Chronic kidney disease
4. Diabetes mellitus and its complications (diabetic nephropathy)
5. Drug-induced nephropathy
6. Dyscalcemia
7. Dyskalemia
8. Dysnatremia
9. Hypertension and hypertensive crisis
10. Intoxication
11. Metabolic acidosis
12. Metabolic alkalosis
13. Nephrotic syndrome
14. Pre-operative evaluation in nephrology aspect
15. Sepsis
16. Systemic lupus erythromatosus
17. Toxic venoms
18. Tumor lysis syndrome
19. Urinary tract infections (UTI)
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สาขาวิชาโรคติดเชื้อ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อ.นพ.พัชรสาร ลีนะสมิต
อ.นพ.ประสิทธิ์ อุพาพรรณ
อ.นพ.ดิษรุจ โตวิกกัย
อาจารย์พิเศษ
รศ.นพ.วรพจน์ ตันติศิริวัฒน์

(ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม)

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มี
ปัญหาการติดเชื้อต่าง ๆ ตลอดจนการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลโดยมีการประสานความร่วมมือกับภาควิชา
เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ซึ่งจะรับปรึกษาผู้ป่วยในทุกวัน และผู้ป่วยนอกตามวันและเวลาดังนี้
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
9.00 – 12.00
พัชรสาร*
ประสิทธิ์*
พัชรสาร**
วรพจน์**
ประสิทธิ์*
ดิษรุจ*
ดิษรุจ*
* คลินิกอายุรกรรมชั้น 2
**คลินิกโรคติดเชื้อ (ห้องตรวจโรคหัวใจชั้น 2)

แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุนที่พบผูป้ ่วยมีปัญหาโรคติดเชื้อที่หอผู้ป่วยนอก สามารถนำผู้ป่วยมา
ปรึกษาอาจารย์ที่ห้องตรวจได้ทันที หากไม่พบอาจารย์ที่หอผู้ป่วยนอกหรือต้องการปรึกษาปัญหาของผู้ป่วยในให้
แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุนโทรศัพท์ติดต่ออาจารย์ที่รับปรึกษาในแต่ละเดือนได้โดยตรง (ตรวจสอบที่
ห้องพักภาควิชาอายุรศาสตร์) กรณีทมี่ ีแพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานอยู่ในสาขาวิชา ให้ติดต่อกับ
แพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนผู้นั้นก่อน
วัตถุประสงค์ตามเกณฑ์ประเมินของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุนสาขาอายุรกรรมที่ผ่านการฝึกอบรมจากสาขาวิชาโรคติดเชื้อ จะต้องมี
ความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้
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5. โรคหรือภาวะทางอายุรศาสตร์ที่สำคัญ
แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุนต้องสามารถวินิจฉัยและรักษาโรคหรือภาวะต่าง ๆ ตาม
หลักสูตรที่กำหนดโดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ระดับต่าง ๆ ได้ดังที่ได้แสดงไว้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ระดั บ 1- โรคหรือภาวะที่พบบ่อย และมีความสำคัญซึ่งแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ ทุ น
สามารถเรียนรู้ได้จากผู้ป่วยโดยตรง
ระดับ 2- โรคหรือภาวะที่พบน้อยกว่าระดับ 1 และมีความสำคัญซึ่งแพทย์ประจำบ้านและแพทย์
ใช้ทุนสามารถเรียนรู้จากผู้ป่วยแต่ไม่ได้ดูแลผู้ป่วยโดยตรง เช่น การร่วมดูแลในหอผู้ป่วย(wardround)ด้วยกัน เป็น
ต้น
ระดับ 3- โรคที่พบน้อยแต่มีความสำคัญ ซึ่งแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุนสามารถเรียนรู้โดย
การศึกษาด้วยตนเอง หรือฟังบรรยาย และสถาบันฝึกอบรมควรจัดให้มีการเรียนรู้โรคในกลุ่มนี้อย่างพอเพียง
โรคหรือภาวะ
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
1. Intestinal infectious
Disease

- Acute diarrhea (A 09.-)

2. Tuberculosis

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

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

- 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.-)

- Leptospirosis (A27.-)

- Other mycobacteria - Listeriosis (A32.-)
(A31.-)
- Diphtheria (A36.-)
- Meningococcal infections (A39.-)
- Sepsis due to
Staphylococcus
(A41.0-.2)
- Streptococcal sepsis
(A40.-)

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

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

6. Other bacterial
infection
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-

Erysipelas (A46)
Early syphilis (A51.-)
Late syphilis (A52.-)
Latent syphitis (53.-)
Gonococcal Infection (A54.-)
Chlamydial disease (A55- A56.-)
Chancroid (A57)
Granloma Inguinale (A58)
Anogenital Herpes simplex (A60.-)
Anogenital warts (A63.-)
Typhus fever (A75.-)
Viral encephalitis (A81.-, A82,
A83.-, A84.-A85.-, A86)
- Viral meningitis (A87.-)

7. Infections with a
predominantly sexual
mode of transmission

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

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

-

13. HIV disease

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

- Viral infections,
unspecified (B34.9)

14. Other viral disease

15. Mycoses

-

- Dermatophytosis (B35.-, - Aspergillosis (B44.-)
B36.-)
65

-

Herpes viral encephalitis (B00.4)
Chickenpox (B01.-)
Measles (B05.-)
Rubella (B06.-)
Other viral infections
characterized by skin and
mucous membrane lesions
(B08.-)
Unspecified viral infection
characterized by skin and
mucous membrane lesion (B09)
HIV disease resulting in malignant
neoplasm (B21.-)
HIV disease resulting in other
specified disease or conditions
(B22.-, B23.- ยกเว้น B23.0)
Acute HIV infection syndrome
(B23.0)
Cytomegalo viral Disease (B25.-)
Mumps (B26.-)
Infectious mononucleosis (B27.-)

- Coccidiodomycosis (B38.-)
- Histoplasmosis (B39.-)

- Candidiasis (B37.-)

- Cryptococcosis
(B45.-)

-

- Strongyloidiasis
(B78.-)

16. Protozoal disease
17. Helminthiasis

- 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.-)

74. Inflammatory disorders
of the central nervous
system

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

- Blastomycosis (B40.-)
- Chromomycosis and
Phaeomycotic abscess (B43.-)
- Mucormycosis (B46.-)
- Other mycosis (B47.-, B48.-)
- Malaria (B50.- ถึง B54)
- Toxoplasmosis (B58.-)
- Pneumocystosis (B59)
- Schistosomiasis (B65.-)
- Other fluke infection (B66)
- Taeniasis (B68.-)
- Cysticerosis (B69.-)
- Filiariasis (B74.-)
- Trichenellosis (B75.-)
- Hook worm disease (B76.-)
- Ascariasis (B77.-)
- Other intestinal
- helminthiases (B81.-)
- Visceral larva migrans
- (83.0)
- Gnathastomiasis (83.1)
- Angiostrongyliasis (B83.2)
- Bacterial meningitis (G00.-)

- Infective pericarditis (I30.1)

- Acute and subacute
endocarditis (I33.0)
- Common cold (J00)
- Acute sinusitis (J01.- - Acute laryngitis and tracheitis
- Acute pharyngitis (J02.- - Acute tonsillitis
(J04.-)
- Acute upper respiratory (J03.-)
infections, unspecified
(J06.9)
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107. Influenza and
pneumonia

- Bacterial pneumonia,
unspecified (J15.9)
- Pneumonia, organism
unspecified (J18.-)

108. Other acute lower
respiratory infections
110. Chronic lower
respiratory diseases

- Acute bronchitis (J20.-)

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

- Pneumonia due to
Klebsiella
pneumoniae(J15.0)
- Pneumonia due to
Pseudomonas
(J15.1)
- Pneumonia due to
gram negative
bacteria (J15.6)

- Avian and other animal influenza
(including H1N1) (J09.-)
- Influenza due to other identified
influenza virus (J10.-)
- Influenza, virus not identified
(J11.- Viral pneumonia (J12.-)
- Pneumonia due to Streptococcal
pneumoniae (J13.-)
- Pneumonia due to Haemophilus
influenzae (J14.-)
- Pneumonia due to
Staphylococcus (J15.3)
- Pneumonia due to other
Streptococci (J15.4)
- Pneumonia due to E.coli (J15.5)
- Mycoplasma pneumonia (J15.7)
- Chlamydia pneumonia (J16.0)

- Chronic obstructive
pulmonary disease
with acute lower
respiratory infection
(J44.0)
- Pyothorax (J86.-)
- Lung abscess (J85-1, J85.2)

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

127. Dermatitis and
eczema
132. Other disorders of the - Decubitus ulcer (L89.-)
skin and subcutaneous
tissue
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- Abscess of liver
(K75.0)

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

- Pyogenic arthritis
(M00.-)

133. Infectious
arthropathies
140. Disorders of muscle
144. Renal tubular
interstitial diseases

- Acute pyelonephritis
(N10)

148. Other diseases of the
urinary system
149. Diseases of male
genital organs
154. Other maternal
disorders predominantly
related to pregnancy

- Acute cystitis (N30.0)

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

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

168. General symptoms
and signs

- Maternal infectious
and parasitic
disease
complicating
pregnancy,
childhood and
puerperium (O98.-)
- Localized enlarged
lymph nodes
(R59.6)
- Generalized
enlarged lymph
nodes (R59.1)
- Abnormal weight
loss (R63.4)

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

171. Poisoning by drugs,
medicaments and
biological substances
173. Certain early
complications of
trauma

- Post-traumatic
wound infection
(T79.3)
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- Infective myositis (M60.0)
- Necrotizing fasciitis (M72.6)
- Nonobstructive reflux associated
chronic pyelonephritis (N11.0)
- Chronic obstructive
pyelonephritis (N11.1)
- Pyonephrosis (N13.6)
- Renal and perinephric abscess
(N15.1)
- Chronic cystitis (N30.1-N30.2)
- Prostatitis (N41.-)
- Orchitis, epididymitis (N45.-)
- Herpes genitalis (O26.4)

- Urinary tract infection following
delivery (O86.2)

- Drug-induced fever (R50.2)
- Systemic inflammatory response
syndrome (R65.-)

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

- 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)

174. Complications of
surgical and medical care

175. Provisional
assignment of new
diseases of uncertain
etiology
176. Bacterial agents resist
to antibiotic

177. Other external causes
of accidental injury

- Agent resistant to other - Penicillin resistant
penicillin-related
agent (U80.0)
antibiotics (U80.8)
- Methicillin resistant
- Agent resistant to
agent (U80.1)
multiple antibiotics
(U88)

180. Drugs, medicaments
and biological substances
effects in therapeutic use
181. Supplementary
- Nosocomial conditions
factors related to causes
(Y95)
of morbidity and mortality
183. Persons with potential
health hazards related to
communicable diseases
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- Systemic antibiotics,
anti-infective and
anti-parasitics (Y40.ถึง Y41.-)

- Contact with and
exposure to
tuberculosis (Z20.1)
- Contact with and
exposure to viral
hepatitis (Z20.5)
- Contact with and
exposure to HIV
(Z20.6)
- Asymptomatic HIV
infections (Z21)

- 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)
- Severe acute respiratory
syndrome (SARS)(U04.9)
- Vancomycin resistant agent
(U81.0)
- Agent resistant to other
vancomycin related antibiotic
(U81.8)
- Bitten or stuck by dog (W54.-)
- Bitten or stuck by other
mammals (W55.-)

-

- HIV counseling
(Z71.7)

185. Persons encountering
health services in other
circumstances

6. ทักษะ หัตถการเพื่อการวินิจัยและการรักษา
แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุนต้องทราบข้อบ่งชี้ ประโยชน์ และโทษของหัตถการต่าง ๆ โดยจะต้องมี
ความสามารถดังนี้
- หัตถการที่แพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนสามารถทำได้โดยไม่ต้องมีผู้กำกับดูแล และสามารถสอน
นิสิต นักศึกษาแพทย์ให้ทำหัตถการได้ ได้แก่
- Incision and drainage of skin lesions (86.04)
- Lymph node aspiration (40.19)
- Tzanck smear

- หัตถการที่แพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนต้องทำได้ภายใต้การกำกับดูแลจนกระทั่งมีความมั่นใจและ
สามารถสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์หรือแพทย์ประจำบ้านให้ทำหัตถการนั้นได้ด้วยได้แก่
- 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. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
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
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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
- โลหิตวิทยา
Complete blood count
Cold agglutinin
- 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
พิษวิทยา
Therapeutic drug monitoring
อื่นๆ
BUN, creatinine, eGFR
Alkaline phosphatase
ESR, CRP
Liver function test
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Serum lactate
Body fluid analysis

สามารถส่งตรวจ และนำผลไปประยุกต์ใช้ได้ ได้แก่
- รังสีวินิจฉัย
MRI
CT scan
- พยาธิวทิ ยา
Pathology and cytology of tissue biopsy
- อิมมูโนวิทยา
Autoantibody identification

8. การประเมินหรือดูแลรักษา
- การประเมินหรือดูแลรักษาผู้ป่วยที่แพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนสามารถทำได้ด้วยตนเอง ได้แก่
- Communication skill เช่น patient / family counseling, breaking bad news

ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุนสาขาวิชาโรคติดเชื้อ

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

จันทร์

อังคาร

พุธ

Round
Round
Round
Round
Round

Round
Round
OPD (ประสิทธิ์)

Round
Round
OPD (พัชรสาร)

พฤหัส

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

กิจกรรมการศึกษา
แพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนจะต้องร่วมกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอนดังนี้
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ศุกร์
Round
Round
Round
Round
Round
Lecture
Round

Journal Club
แพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนที่ปฏิบัติงานในสาขาวิชาจะต้องเลือกงานวิจัยประเภท original article
มานำเสนอในที่ประชุมสัปดาห์ละหนึ่งเรื่อง สามารถอ่าน วิเคราะห์ และวิจารณ์งานวิจัยดังกล่าวได้ ทั้งนี้ การ
นำเสนอไม่จำเป็นต้องทำ powerpoint แต่ต้องทำสำเนาให้กับทุกคนในที่ประชุม
Topic Review
ในสัปดาห์สุดท้ายก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน แพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนที่ปฏิบัติงานในสาขาวิชา
จะต้องเลือกหัวข้อที่สนใจ 1 เรื่อง เพื่อนำเสนอในที่ประชุมโดยต้องทำ powerpoint เพือ่ นำเสนอ

Problem Case
ให้แพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนที่ปฏิบัติงานในสาขาวิชาปรึกษากับอาจารย์เพื่อเลือกผู้ป่วยที่มี
ประเด็นปัญหาในการวางแผนการรักษา สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง มานำเสนอในที่ประชุมเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาให้กับ
ผู้ป่วย โดยอาจทำหรือไม่ทำ powerpoint ก็ได้
Interesting Case
ให้แพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนที่ปฏิบัติงานในสาขาวิชา เลือกผู้ป่วยที่มีความน่าสนใจในแง่ใดแง่หนึ่ง
มานำเสนอในที่ประชุม สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง โดยไม่จำเป็นต้องทำ powerpoint ก็ได้ อย่างไรก็ตาม ควรมีการสรุป
สั้น ๆ เกี่ยวกับแง่มุมที่น่าสนใจนั้นด้วย
Consultation round
เป็นกิจกรรมของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่หก ในการเตรียมผู้ป่วยเพื่อปรึกษาและเรียนจากอาจารย์ แพทย์ประจำ
บ้านหรือแพทย์ใช้ทุนอาจให้คำปรึกษากับนิสิตแพทย์ในการเลือกผู้ป่วยก่อนการนำเสนอได้
Lecture
อาจารย์สาขาวิชาโรคติดเชื้อจะจัดการเรียนการสอน และการบรรยายตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยอายุร
แพทย์ อนึ่งแพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุ สามารถขอให้อาจารย์สอนในหัวข้อที่สนใจได้
หน้าทีข่ องแพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนทีป่ ฏิบัติงานในสาขาวิชา
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1) รับปรึกษาผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ที่มีปัญหาโรคติดเชื้อ ตามที่มีการปรึกษาจากทั้งในและนอกแผนก
อายุรศาสตร์
2) รับปรึกษาและอนุมัติการใช้ยาปฏิชีวนะที่มีการควบคุมการใช้ภายในโรงพยาบาล โดยต้องรายงานการ
ตัดสินการอนุมัติให้อาจารย์ทราบภายใน 24 ชั่วโมง
3) สอนนิสิตแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ใช้ทุน ที่ปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วย
4) เขียน progress note บันทึก การเปลี่ยนแปลง หรือ แผนการรักษา อย่างสม่ำเสมอ
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/
สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย http://www.idthai.org/
สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย http://www.thaiaidssociety.org/
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สาขาวิชาโลหิตวิทยา
วัตถุประสงค์ เมื่อจบการฝึกอบรมจากสาขาวิชาโลหิตวิทยา แพทย์ประจำบ้านควรมีความรู้ความสามารถดังนี้
1. ซักประวัติ และตรวจร่างกายผู้ป่วยโรคทางโลหิตวิทยาได้อย่างถูกต้อง
2. วางแผนสืบค้น รักษา และให้คำแนะนำผู้ป่วยโรคทางโลหิตวิทยาได้อย่างถูกต้อง
3. บอกพยาธิสภาพ และพยาธิกำเนิดพื้นฐานของโรคทางโลหิตวิทยาได้ถูกต้อง
4. อธิบายถึงข้อบ่งชี้ของการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เกี่ยวกับโรคทางโลหิตวิทยา และสามารถแปลผล
การตรวจได้อย่างถูกต้อง เช่น blood smear, bone marrow examination, iron study, screening
coagulogram, Hemoglobin analysis เป็นต้น
5. สามารถสืบค้น อ่าน แปลความ และวิจารณ์ บทความทางวิชาการของสาขาวิชาโลหิตวิทยาได้โดยสังเขป
รวมทั้งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยและงานวิจัยได้
หลักสูตรและเกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรมเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒบิ ัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์ตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับสาขาวิชาโลหิตวิทยา ปี 2557
ระดับที่ 1 โรคหรือภาวะที่พบบ่อย และมีความสำคัญซึ่งสามารถเรียนรู้ได้จากผู้ป่วยโดยตรง
ระดับที่ 2 โรคหรือภาวะที่พบน้อยกว่าระดับ 1 และมีความสำคัญซึ่งสามารถเรียนรู้จากผู้ป่วยแต่ไม่ได้ดูแล
ผู้ป่วยโดยตรง ได้แก่ การร่วมดูแลในหอผู้ป่วย (ward round) ด้วยกัน เป็นต้น
ระดับที่ 3 โรคที่พบน้อย ซึ่งสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเอง หรือฟังการบรรยาย และสถาบันฝึกอบรม
ควรจัดให้มีการเรียนรู้โรคในกลุ่มนี้อย่างพอเพียง
เนื้อหา 1. Disorders of red blood cell
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
-G6PD deficiency (D55.0)
Megaloblastic anemia (B12,
-Iron deficiency anemia
folate deficiency) (D51.—53.-)
(D50.-)
-Thalassemia & abnormal
hemoglobin (D56.—D58)
-Acquired hemolytic anemia
(D59)
-Aplastic anemia (D61.-)
-Anemia in chronic disease
(D63.-)
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เนื้อหาที่ 2. White blood cell abnormality
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
-Agranulocytosis (D70)
-Hyperleukocytosis (D72.8)
เนื้อหาที่ 3. Malignant neoplasm of lymphoid, hematopoietic and related tissue
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
-Monocytic leukemia (C93.-)
-Hodgkin lymphoma (C81)
-Other leukemia specified
-Non-Hodgkin lymphoma (82.—
type (C94.-)
C88-)
-Leukemia of unspecified cell
-Multiple myeloma (C90.-)
type (C95.-)
-Chronic lymphocytic leukemia
-Other malignant neoplasm
(C91.1)
of lymphoid hematopoietic
-Chronic myeloid leukemia
and related tissue (C96)
(92.-)

เนื้อหาที่ 4 Neoplasm of uncertain and behavior unknown of lymphoid hematopoietic
and related tissue
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
-Myelodysplastic syndrome
-Polycythemia vera (D45.-) -Histiocytic and mast cell tumor
(D46.-)
(D47.0-)
-Chronic myeloproliferative
disease (D47.1)
-Monoclonal gammopathy of
undetermined significant (D47.2)
-Essential thrombocythemia
(D47.3)
-Myelofibrosis (D47.4)
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-Hypereosinophilic syndrome
(D47.5)

เนื้อหา 5. Coagulation defect
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
-Disseminated intravascular -Hereditary factor deficiency
coagulation (D65)
(D66, D67, D68.0-2)
-Hemorrhagic disorder due to
circulating anticoagulants
(D68.3)
-Acquired coagulation factor
deficiency (D68.4)
เนื้อหาที่ 6 Platelet abnormality
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
-Idiopathic thrombocytopenia
(D69.3)
-Secondary
thrombocytopenia (D69.5)
เนื้อหาที่ 7 Other disease of blood forming organs
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
-Methemoglobinemia (D74.-)
-Familial erythrocytosis (D75.0)
-Secondary polycythemia (D75.1)
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-Histiocytosis syndrome (D76.-)
เนื้อหาที่ 8. Manual procedures
ระดับ 1ข หัตถการที่แพทย์ประจำบ้านต้องทำได้ภายใต้การกำกับดูแล จนกระทั่งมีความ
มั่นใจและสามารถสอน นิสิตนักศึกษาแพทย์หรือแพทย์ประจำบ้านให้ทำหัตถการนั้นได้ด้วย
-Bone marrow aspiration/biopsy (41.31)
เนื้อหาที่ 9 Investigations
ระดับที่ 1 สามารถ ตรวจ และแปลผลได้ด้วยตนเอง
ระดับที่ 2 สามารถสั่งตรวจ แปลผล และนำผลไปประยุกต์ใช้
ระดับที่ 3 สามารถส่งตรวจ และนำผลไปประยุกต์ใช้ได้
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
-Bone marrow aspiration
-Clotting time
-Flow cytometry
-HLA typing
interpretation
-Complete blood count
-Platelet function test
-Peripheral blood smear
-Coombs’ test
-Serum erythropoietin
-Cold agglutinin
-Urine hemosiderin
-Glucose-6-phosphate
-Thrombophilia test
dehydrogenase
-Hemoglobin analysis
-Iron studies (Serum iron, TIBC,
ferritin)
-Osmotic fragility test
-Screening coagulogram
-Protein electrophoresis
-Vitamin B12 level and folic
acid level
เนื้อหาที่ 10 การประเมินหรือดูแลรักษา
กลุ่มที่ 1 การประเมินหรือดูแลรักษาผู้ป่วยที่แพทย์ประจำบ้านทำด้วยตนเอง
-การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัด
กลุ่มที่ 3 การประเมินและดูแลรักษาทีแ่ พทย์ประจำบ้านควรมีประสบการณ์ช่วยทำ หรือเคยเห็น
-Bone marrow/Stem cell transplantation
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-Renal transplantation
-Plasmapharesis
อาจารย์ประจำสาขาผู้ดูแลและรับผิดชอบ
(1) ผศ.พญ.นิศา มะเครือสี
(2) อ.พญ. ศิริลักษณ์ สุทธินนท์
(3) อ.พญ. ปิยะพร ชื่นกลิ่น
กิจกรรมของสาขาวิชาโลหิตวิทยา
แพทย์ประจำบ้านที่มาปฏิบัติงานของสาขาโลหิตวิทยาเป็นเวลา 4 สัปดาห์ มีหน้าทีค่ ือรับปรึกษาผู้ป่วย
โรคทางโลหิตวิทยาทั้งในและนอกภาควิชาอายุรศาสตร์ ร่วมกับมีกิจกรรมดังนี้

ตารางการปฏิบัติงานสาขาวิชาโลหิตวิทยา
Week1

Day
Monday
Tuesday

8.30-9.00
Orientation/
consultation round
Consultation round

Wednesda Consultation round
y
Thursday
Friday

Hemato
conference
Consultation round

9.00-11.00
11.00-12.00
OPD MED
(Resident)
Hemato round

Hemato
round

Palliative/
quality round

Hemato round
OPD hemato

13.00-14.00
Admission round
Grand round
(Extern)

Lecture resident
med
(Optional)
BM/blood smear/Hb
typing quiz
Admission round

14.00-16.00
Consultation
round
Lecture I: CBC/
PBS and BM
interpretation
(Resident hemato)
BM interpretation

Grand round
hemato
Consultation
round

Week 2

Day

8.30-9.00

9.00-12.00

13.00-14.00
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14.00-16.00

Monday

Consultation round

Admission round

Consultation round

Consultation round

OPD MED
(Resident)
Hemato round

Tuesday

Grand round
(Extern)

Wednesday

Consultation round

Hemato round

Thursday

Hemato conference

Friday

Consultation round

OPD
thalassemia/DVT
OPD hemato

Lecture resident
med
(Optional)
Journal club
(Resident hemato)
Admission round

Lecture II: Hematologic
emergency
(Resident hemato)
BM interpretation

Grand round hemato
Consultation round

Week3

Day
Monday

8.30-9.00
Consultation round

13.00-14.00
Admission round

14.00-16.00
Consultation round

Consultation round

9.00-12.00
OPD MED
(Resident)
Hemato round

Tuesday

Grand round
(Extern)

Wednesda
y

Consultation round

Hemato round

Thursday

Hemato conference

Hemato round

Friday

Consultation round

OPD hemato

Lecture resident
med
(Optional)
BM/blood smear/Hb
typing quiz
Admission round

Lecture III: Ambulatory
hematology
(Resident hemato)
BM interpretation

Grand round hemato
Consultation round

Week4

Day

8.30-9.00

9.00-12.00

13.00-14.00

Monday

Consultation round

Admission round

Tuesday

Consultation round

OPD MED
(Resident)
Hemato round

14.0015.00-16.00
15.00
Consultation round

Grand round
(Extern)

Lecture IV: hematologic
malignancy
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Wednesday

Consultation round

Hemato round

Thursday

Hemato conference

OPD
thalassemia/DVT

Lecture resident
med
(Optional)
Hemato-patho
conference

Friday

Consultation round

OPD hemato

Admission round
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(Resident hemato)
BM interpretation

Interesting Grand round
case/Topic hemato
review
Consultation round

การปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยใน (IPD)
1. แพทย์ประจำบ้านมีหน้าที่รับผู้ป่วยใหม่ด้วยตนเอง และดูแลผู้ป่วยร่วมกับ attending staff สำหรับผู้ป่วยราย
เก่าให้ปรึกษาอาจารย์เจ้าของไข้เดิม
2. แพทย์ประจำบ้านต้องอ่าน blood smear และ bone marrow aspiration ด้วยตัวเองก่อนทุกครั้ง หลังจาก
นั้นให้นำมาอ่านร่วมกับ attending staff อีกครั้ง
3. แพทย์ประจำบ้านต้องมาปฏิบัติงานทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ถ้ามีกิจจำเป็นหรือมีเหตุอันควรที่ทำให้ไม่
สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ต้องแจ้งให้ attending staff ทราบทุกครั้ง
การปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยนอก (OPD)
1.แพทย์ประจำบ้านออกตรวจ OPD ผู้ป่วยประจำของตนเองทุกวันจันทร์
2.แพทย์ประจำบ้านออกตรวจ OPD hemato ทุกวันศุกร์ โดยตรวจผู้ป่วยรายใหม่ และรายเก่าที่มาด้วยปัญหาทาง
โลหิตวิทยา โดยปรึกษากับ attending staff
3.แพทย์ประบ้านออกตรวจ OPD thalassemia and DVT 1 ครั้งต่อ 4 สัปดาห์ (โดย OPD จะมีวันพฤหัสบดี ทุก
สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน) โดยให้แพทย์ประจำบ้านตรวจผู้ป่วย 2 ราย หลังจากนั้นให้เตรียมผู้ปว่ ยมานำเสนอ
และอภิปรายในสัปดาห์ที่ 3 ของชั่วโมง Grand round
กิจกรรมทางวิชาการ
1. Lecture 1 ครั้ง/สัปดาห์ ทุกวันอังคาร เวลา 14.00-16.00 โดยมีหัวข้อดังนี้
-Week 1 CBC/ PBS and BM interpretation
อ.นิศา
-Week 2 hematologic emergency
อ.ศิริลักษณ์/อ.ปิยะพร
-Week 3 ambulatory hematology
อ.ศิริลักษณ์/อ.ปิยะพร
-Week 4 hematologic malignancy
อ.ศิริลักษณ์/อ.ปิยะพร
สำหรับหัวข้ออื่น ๆ ตามเนื้อหาด้านล่าง สามารถนัดสอนเพิ่มเติมได้ทุกวันพุธ เวลา 13.00-14.00 น. โดย
จะต้องไม่ตรงกับกิจกรรมทางวิชาการของภาควิชาและคณะ
2. Grand round ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.00-16.00 น. โดยให้แพทย์ประจำบ้านเตรียมประวัติผู้ป่วยโรคเลือด
ที่ hemato ทีน่ ่าสนใจเพื่อมา discussion โดยมีเนื้อหาดังนี้
‐ Week 1 เตรียมเคสผู้ป่วย thrombosis (นำเสนอเคสที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล)
‐ Week 2 เตรียมเคสผู้ป่วย hematologic malignancy (นำเสนอเคสที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล)
‐ Week 3 เตรียมเคสผู้ป่วย thalassemia (นำเสนอเคสที่ได้ตรวจที่หอผู้ป่วยนอก)
‐ Week 4 เตรียมเคสผู้ป่วย Interesting hematologic disease (นำเสนอเคสที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล)
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3.Quality/palliative round ทุกวันพุธ (อย่างน้อย 1 ครั้ง/4 สัปดาห์) เวลา 11.00-12.00 น.
4.Journal club/Hematology quiz ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-14.00 น. มีกิจกรรมดังนี้
-Weeks 1,3: Hb typing interpretation, blood smear and bone marrow quiz (อ.นิศา)
-Weeks 2,4: interesting case, journal (โดยแพทย์ประจำบ้าน) (อ.ศิริลักษณ์/อ.ปิยะพร)
5.Interdepartment conference
-Hemato conference ทุกวันพฤหัสบดี ของทุกสัปดาห์ เวลา 9.00-10.00 น.
ที่ห้องประชุมหอผู้ป่วย 15/2 โดยเป็นกิจกรรมระหว่างแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร จะมีการนำเสนอ
ผู้ป่วยรายใหม่ ผู้ป่วยที่มีปัญหา และผู้ป่วยที่เสียชีวิต โดยเน้นเรื่องการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และการมี
ส่วนร่วม
-Hemato-patho conference ทุกวันพฤหัสของเดือน เวลา 13.00-14.00 น. โดยจัดที่ชั้น 3 ภาควิชา
พยาธิวิทยา โดยแจ้งชื่อผู้ป่วยให้ อ.ศิริลักษณ์ ทราบภายในวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 4
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หัวข้อการบรรยาย Topic review/Core lecture in Hematology สำหรับแพทย์ประจำบ้าน
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, hypereosinophilic syndrome)
7. Leukemia (acute leukemia, CLL)
8. Multiple myeloma
9. Myelodysplastic syndrome
10. Hemophagocytic lymphohistiocytosis
การประเมินผล มีเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. การปฏิบัติงาน

60 คะแนน

2. กิจกรรมทางวิชาการ
-สอบประเมินผล pre-test/ post-test
20 คะแนน
-Journal club
10 คะแนน
-Interesting case
10 คะแนน
Lecture E-learning ใน website ภาควิชา (www.med.swu.ac.th)
Recommended Books
1. Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Jameson JL, Loscalzo J. Harrison's principles of internal
medicine. Longo DL, editor. New York: Mcgraw-hill; 2012.
2. Greer JP, Arber DA, Glader BE, List AF, Means RM, Rodgers GM. Wintrobe's clinical hematology.
Lippincott Williams & Wilkins; 2018 Nov 19.
3. Lichtman MA, Kaushansky K, Prchal JT, Levi MM, Burns LJ, Armitage J. Williams manual of
hematology. McGraw Hill Professional; 2017 Jan 20
4. Hoffman R, Benz Jr EJ, Silberstein LE, Heslop H, Anastasi J, Weitz J. Hematology: basic
principles and practice. Elsevier Health Sciences; 2013.
5. Scheinberg P, DeZern AE, Steensma DP. The American Society of Hematology Self-Assessment
Program (ASH-SAP) Vol. 6. Washington, DC: American Society of Hematology. 2016.
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6.ตำราโลหิตวิทยา: การวินิจฉัยและการรักษาโรคเลือดที่พบบ่อยในประเทศไทย. วิชัย ประยูรวิวัฒน์ แสงสุรีย์ จูฑา
ถนอมศรี ศรีชยั กุล ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 3, 2550
7. แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการวินิจฉัยและรักษาโรคทางโลหิตวิทยา. วีระศักดิ์ นาวารวงศ์ , ต. น. (2561).
Journals
1. American journal of hematology (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 journal
7.Haematologica
แนวทางการรับปรึกษาสาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.ผู้ป่วยใน (ในแผนกอายุรกรรม และนอกแผนกอายุรกรรม)
-Case ใหม่: ปรึกษาอาจารย์ตามตาราง attending
-Case เก่า: ปรึกษาอาจารย์เจ้าของไข้เดิมที่รับปรึกษาไว้
2.ผู้ป่วยนอก (OPD med และ ER)
2.1 การให้บริการทางคลินิกของสาขาวิชาโลหิตวิทยา
วันอังคาร

อ.ปิยะพร (เช้า)

วันพุธ

อ.ศิริลักษณ์ (เช้า)

วันพฤหัสบดี คลินิกธาลัสซีเมียและหลอดเลือดอุดตัน ทุกสัปดาห์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน อ.นิศา (เช้า)
คลินิก palliative care ทุกสัปดาห์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน อ.นิศา (บ่าย)
วันศุกร์

คลินิกโรคเลือด อ.นิศา (เช้า-บ่าย), อ.ศิริลักษณ์ (เช้า), อ.ปิยะพร (เช้า)

2.2 แนวทางการรับปรึกษาผู้ป่วยนอก
1.เคสที่ส่งปรึกษาจากอาจารย์ท่านอื่นสามารถนัดเข้าคลินิกตามตารางได้เลย
2.เคสที่ส่งปรึกษาจากนอกแผนก หรือ ส่งตัวมาจากที่อื่น ให้แพทย์ประจำบ้านที่ออกตรวจประจำวันรับ
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และประเมินผู้ป่วย
-ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยด่วนหรือฉุกเฉิน สามารถปรึกษาตามอาจารย์ที่ออกตรวจประจำวันได้ แต่ถ้าไม่มี
อาจารย์ที่ออกตรวจในวันนั้น ให้โทรศัพท์ปรึกษาตามตาราง attending
-ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยที่ไม่ด่วน สามารถปรึกษาอาจารย์ที่ออกตรวจในแต่ละวันได้ แต่ถ้าไม่มีอาจารย์ที่ออก
ตรวจในวันนั้น สามารถนัดมาปรึกษาในวันถัดไปได้
2.1 การรับปรึกษา case
-Case ใหม่: ปรึกษาอาจารย์ตามตาราง attending
-Case เก่า: ปรึกษาอาจารย์เจ้าของไข้เดิม
อ.นิศา

เบอร์โทร 086-4664251

อ.ศิริลักษณ์

เบอร์โทร 096-9979651

อ.ปิยะพร

เบอร์โทร 081-9000013

****สามารถปรึกษาได้ทั้งใน และนอกเวลาราชการ****
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สาขาวิชาต่ อมไร้ ท่อและเมแทบอลิซึม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
1.)
2.)
3.)
4.)

รศ. พ.ญ. สมลักษณ์ จึงสมาน (หัวหน้าสาขาฯ)
อ.พ.ญ. รัชพร ทวีรุจจนะ
อ. น.พ.ไบรอัน ลี
อ.พ.ญ.จารุวรรณ สังข์มาลา

วัตถุประสงค์ตามเกณฑ์ประเมินของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุนสาขาอายุรศาสตร์ที่ผ่านการฝึกอบรมจากสาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเม
แทบอลิซึม จะต้องมีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้
โรคหรือภาวะทางอายุรศาสตร์ที่สำคัญ
แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุนต้องสามารถวินิจฉัยและรักษาโรคหรือภาวะต่าง ๆ ตามหลักสูตรที่
กำหนดโดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ระดับต่าง ๆ ได้ดังที่ได้แสดงไว้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดย
โรคหรือภาวะในระดับที่ 1 หมายถึง โรคหรือภาวะที่พบบ่อย และมีความสำคัญซึ่งแพทย์ประจำบ้าน
แพทย์ใช้ทุน สามารถเรียนรู้ได้จากผู้ป่วยโดยตรง
โรคหรือภาวะในระดับที่ 2 หมายถึงโรคหรือภาวะที่พบน้อยกว่าระดับที่ 1 และมีความสำคัญซึ่งแพทย์
ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุนสามารถเรียนรู้จากผู้ป่วยแต่ไม่ได้ดูแลผู้ป่วยโดยตรง เช่นการร่วมดูแลในหอผู้ป่วยด้วยกัน
เป็นต้น
โรคหรือภาวะในระดับที่ 3หมายถึงโรคที่พบน้อยแต่มีความสำคัญ ซึ่งแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน
สามารถเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเอง หรือฟังบรรยาย

โรคหรือภาวะ
33. Iodine deficiency
disorders and allied
condition

ระดับที่ 1

ระดับที่ 2
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ระดับที่ 3
Iodine deficiency
goiter
(E00.—E02)

34. Hypothyroidism
35. Nontoxic goiter

36. Thyrotoxicosis

Hypothyroidism
(E0.3)
Euthyroid goiter
(E04
ยกเว้น E04.1)
Nontoxic single
Thyroid nodule
(E04.1)
Thyrotoxicosis with Thyrotoxicosis
diffuse
with toxic
goiter (E05.0)
multinodular
goiter (E05.2)

37. Thyroiditis

Autoimmune
thyroiditis
(E06.3)

38. Other disorders
of
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Myxedema coma
(E03.5)

Thyrotoxicosis with
single
thyroid nodule
(E05.1)
Thyrotoxicosis
factitious
(E05.4)
Thyroid crisis (E05.5)
Acute thyroiditis
(E06.0)
Subacute thyroiditis
(E06.1)
Chronic thyroiditis
with
transient
Thyrotoxicosis
(E06.2)
Transient painless
thyroiditis, sporadic
(E06.6)
Dyshormongenetic
goiter(E07.1)

thyroid

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

40. Hypoglycemia

Drug-induced
hypoglycemia
without coma
(E16.0)

41.
Hypoparathyroidism
42.
Hyperparathyroidism

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

Thyroid hormone
resistant syndrome
(E07.2)
Other specified
diabetes
mellitus (e.g.
pancreatic
diabetes steroid
induced)(E13.-)
Diabetes mellitus
type 1
with coma and
ketoacidosis
(E10.0 ถึง E10.1)
Nondiabetic
hypoglycemic
coma (E15)
Hypoparathyroidism
(E20.-)

Hyperparathyroidi
sm
(E21.-)
Syndrome of
Acromegaly (E22.0)
inappropriate
Hyperprolactinemia
secretion of ADH (E22.1)
(E22.2)
Hypopituitarism
(E23.0)

43. Hyper function
of
pituitary gland
44. Hypofunction of
pituitary gland
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Diabetes insipidus
(E23.2)
Cushing’s
syndrome
(E24.-)

45.Cushing’s
Syndrome
46.Adrenogenital
disorders

Adreno genital
syndrome
(E25.-)

47.Hyperaldosterioni
sm
48.Adrenal
insufficiency

Hyperaldosteronis
m
(E26.-)
Adrenocortical
insufficiency (E27.1
ถึงE27.4)

49. Adreno medullar
Hyper function
50.
Ovarian
dysfunction

Addisonian crisis
(E27.2)
Pheochromocytoma
(E27.5)
Polycystic ovarian
syndrome (E28.2)
Primary ovarian
failure
(E28.3)
Testicular
hypogonadism
(E29.-)
Delayed puberty
(E30.0)
Autoimmune
polyglandular failure
(E31.0)
Carcinoid syndrome

51.Testicular
dysfunction

52. Polyglandular
dysfunction
53. Other endocrine
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disorders

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

55.Obesity

Obesity (E66.-)

59. Disorders of
lipoprotein
metabolism

Hypercholesterole Low HDL
mia
cholesterol
(E78.0)
(E78.6)
Hypertriglyceridemi
a
(78.1)
Mixed
hyperlipidemia
(E78.2)
Hypercalcemia
(E83.5)

62. Disorders of
mineral
metabolism
66. Other metabolic Metabolic
disorder
syndrome
(E88.4)
67. Post procedure Post procedural
endocrine disorders hypothyroidism
(E89.0)
154.Other maternal
disorders
predominantly
related to pregnancy

Diabetes mellitus
arising
in pregnancy
(O24.4)
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Hyperchylomicrone
mia
(E78.3)

Other post
procedural
endocrine disorder
(E89.1-9)

156.Complication
predominantly
related to the
puerperium
161.Other congenital
malformations

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

162.Chromosomal
abnormalities

187.Perioperative
medicine

Perioperative
management of
medical
diseases e.g.
diabetes
mellitus

ทักษะ หัตถการเพื่อการวินิจฉัยและการรักษา
แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุนต้องทราบข้อบ่งชี้ ประโยชน์ และโทษของหัตถการต่าง ๆ โดย
จะต้องมีความสามารถดังนี้
- หัตถการที่แพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนควรมีประสบการณ์ทำด้วยตนเอง หรืออย่างน้อยเคยช่วย
ทำ ได้แก่
- Fine needle aspiration biopsy (Thyroid) (06.11)
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ระดับที่ 2 สามารถส่งตรวจ และแปลผลได้ด้วยตนเอง ได้แก่
: รังสีวินิจฉัย
Bone and joint radiography: osteoporosis, metabolic bone disorders, acromegaly
Plain KUB: hyperparathyroidism
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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
: อื่นๆ
HbA1C, Fructosamine
Calcium, Phosphate, Alkaline phosphatase
Fasting and postprandial plasma glucose
Oral Glucose tolerant test (OGTT)
Lipid profiles
Microalbuminuria
Serum ketone
Serum และ urine osmolality
Trans tubular Potassium Gradient (TTKG)
Urinary protein/creatinine
ระดับที่ 3 สามารถส่งตรวจ และนำผลไปประยุกต์ใช้ได้ได้แก่
: รังสีวินิจฉัย
Bone densitometry
: พันธุศาสตร์
Chromosome study/ Karyotyping
DNA mutation testing/ Gene mutation testing
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: อื่นๆ
Lipoprotein electrophoresis

ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุนสาขาวิชาโรคต่อมไร้ทอ่ และเมแทบอลิซึม
เวลา

8.00-9.00

9.00-12.00

จันทร์

Ward
round/
รับเคสใหม่

OPD Endocrine/
Consult
Endocrine

อังคาร

Ward
round/
รับเคสใหม่
Ward
round/
รับเคสใหม่
Ward
round/
รับเคสใหม่

OPD Endocrine/
Consult
Endocrine
OPD Endocrine/
Consult
Endocrine
OPD Endocrine/
Consult
Endocrine

พุธ

พฤหัสบดี

95

12.00- 13.00-14.00 14.00-15.00
13.00
Admission Endocrine
round*
grand
round: 2nd
week- 4th
week
-

-

-

Medical
grand
round*
Lecture
กลางของ
resident*
Activity
กลางของ
resident*
e.g.
Medicine-

Endocrine
lecture
Endocrine
lecture
1st week:
- Endocrine
grand round
2nd week:
- Endocrine
Journal club

ศุกร์

Ward
round/
รับเคสใหม่

OPD Endocrine/
Consult
Endocrine

-

radio
3rd week:
conference* - Endocrine
interesting
case
Admission Endocrine
round*
lecture

*หมายเหตุ: กิจกรรมกลางของภาควิชาอายุรศาสตร์

กิจกรรมการศึกษา
1. ออกตรวจผู้ปว่ ยนอกร่วมกับอาจารย์สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
ณ ห้องตรวจสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม(คลินิกผู้ป่วยอายุรกรรม)เวลา 9.00 -12.00 น.
วันจันทร์
อ.สมลักษณ์
วันอังคาร
อ.รัชพร
วันพุธ
อ.ไบรอัน
วันพฤหัสบดี อ.จารุวรรณ
วันศุกร์
อ.จารุวรรณ
2. Journal Club
ดำเนินการโดยแพทย์ประจำบ้านที่ผ่านหน่วย 1 คนต่อวารสาร 1 เรื่องต่อเดือนโดยเลือกเรื่องที่มีระเบียบวิธีวิจัย
ชัดเจน ห้ามเลือก topic review หรือ case series/ report และเลือกจากวารสารตามเอกสารอ้างอิงข้างท้าย
โดยปรึกษาอาจารย์ภายในสาขาวิชาก่อนทำ Journal club อย่างน้อย 1 สัปดาห์
อาจารย์ผู้รับปรึกษาคือ อาจารย์ที่รับปรึกษาผู้ป่วยรายใหม่ของเดือนถัดไป
3. Interesting Case
เลือกเคสที่น่าสนใจ โดยต้องมีการทบทวนความรู้จากตำรา และหรือวารสารในหัวข้อที่เกี่ยวกับปัญหาของผู้ป่วย
โดยตรง โดยปรึกษาอาจารย์ภายในสาขาวิชาก่อนทำ Interesting caseอย่างน้อย 1 สัปดาห์
อาจารย์ผู้รับปรึกษาคือ อาจารย์ที่รับปรึกษาผู้ป่วยรายใหม่ในเดือนนั้นๆ
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4. หัวข้อการบรรยาย Endocrine lecture สำหรับแพทย์ประจำบ้าน
Topic
Diabetes mellitus management & update treatment
Thyroid diseases
Pituitary diseases
Calcium metabolism
DM in pregnancy
Thyroid in pregnancy
Adrenal diseases
Dyslipidemia
Hypoglycemia

อ.สมลักษณ์
อ.จารุวรรณ
อ.จารุวรรณ
อ.รัชพร
อ.รัชพร
อ.รัชพร
อ.จารุวรรณ
อ.ไบรอัน
อ.ไบรอัน

หน้าทีข่ องแพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ใช้ทุน
หน้าที่แพทย์ประจำบ้านหน่วยโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมในการออกตรวจผู้ป่วยนอก
1) ให้แพทย์ประจำบ้านตรวจผู้ป่วยใหม่ อย่างน้อย 3 ราย โดยซักประวัติร่วมกับตรวจร่างกายโดยละเอียด
จากนั้นนำเสนอพร้อมอภิปรายร่วมกับอาจารย์ที่ออกตรวจ OPD ในวันนัน้ ๆ
2) กรณีมีผู้ป่วย OPD ที่น่าสนใจ ทั้งในแง่ของการตรวจร่างกาย, ผลตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม หรือ ผลภาพถ่าย
รังสีอาจารย์เจ้าของไข้สามารถเรียกให้แพทย์ประจำบ้านไปร่วมเรียนรู้ได้
3) ให้เลือกผู้ป่วยเบาหวาน 1 รายต่อสัปดาห์ที่มีปัญหาในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดมาอภิปรายกับ
อาจารย์ (โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน) และนักโภชนาการหรือพยาบาลสอนสุขศึกษา โดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับโภชนบำบัด การใช้ยาลดระดับน้ำตาลในเลือดและอินซูลิน และการแปลผลการตรวจระดับน้ำตาล
ในเลือดด้วยตนเองของผู้ป่วยมาประกอบ พร้อมทั้งให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วยด้วยตนเอง

หน้าที่แพทย์ประจำบ้านหน่วยโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมในการรับปรึกษาผู้ป่วยในหอผู้ป่วย
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1) ทบทวนประวัติ การตรวจร่างกาย และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมเขียนบันทึกข้อมูลแผนการ
ตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยตนเองให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมงหลังได้รับการปรึกษา
2) แจ้งอาจารย์เจ้าของไข้ หรืออาจารย์ที่มีหน้าที่รับปรึกษาในเดือนนั้น (กรณีเป็นผู้ป่วยรายใหม่) ตามวันและ
เวลาที่อาจารย์กำหนด
3) กรณีเป็นผู้ป่วยที่ฉุกเฉินหรือมีภาวะวิกฤติสามารถโทรศัพท์ติดต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบได้ทันที โดยไม่ตอ้ ง
รับเคสให้แล้วเสร็จ
4) ติดตามผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ พร้อมทั้งเขียนบันทึกลงใน progress note
ทุกครั้งที่ผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยหลักการดูแลผูป้ ่วยแบบองค์รวมร่วมด้วย
5) ห้ามนำใบบันทึกข้อมูลของผู้ปว่ ยออกจากหน้าป้ายโดยเด็ดขาด
การประเมินผล ตามมิติที่ 1 ของหลักสูตรราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ซึ่งอ้างอิงจากการสังเกตจากการปฏิบัติงานที่
คลินิกผู้ป่วยนอก การดูแลผูป้ ่วยใน และการมีส่วนร่วมใน consultation round/ Grand round และ กิจกรรม
วิชาการJournal club และ Interesting case conference
แหล่งความรู้อา้ งอิงที่แนะนำ

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

หนังสือ
Williams Textbook of Endocrinology.
De Groot Textbook of Endocrinology.
Harrison. Principle of Internal Medicine.
หนังสือประกอบการประชุมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย
แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน สมาคมต่อมไร้ทอ่ แห่งประเทศไทย
Joslin Diabetes Mellitus.
Journal
New England Journal of Medicine
Journal of the American Medical Association
The Lancet
Journal of Clinical Endocrinology
Diabetes care
Endocrine review
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หน่ วยโรคมะเร็ง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แพทย์ใช้ทุนชัน้ ปีที่ 3 และ แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่หมุนเวียนผ่านหน่วยโรคมะเร็ง
อาจารย์ประจำหน่วย
1. อ.นพ. ภานุณัฏฐ์ ม่วงน้อย
(มะเร็งวิทยา)

พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2) วท.ม. วิทยศาสตร์การแพทย์

ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์)
วว. อายุรศาสตร์ทั่วไป วว. อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
2. อ.นพ.ชาญชัย เจริญพงศ์สุนทร วว. อายุรศาสตร์ทั่วไป
วัตถุประสงค์
เมื่อผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยโรคมะเร็งแล้ว แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ต้องมี
ความรู้ทั้งในด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ สามารถให้การวินิจฉัย รักษา รวมไปถึงการดูแลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินทาง
มะเร็งวิทยา ตลอดจนให้คำแนะนำในการป้องกันโรค การรักษาโรค ผลค้างเคียง การพยากรณ์โรคและการให้
คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย ตลอดจนสามารถส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านที่กำหนดโดยแพทยสภา โดยเนื้อหาจะครอบคลุมหัวข้อ
ดังต่อไปนี้
1. เรียนรู้พยาธิกำเนิด หลักการวินิจฉัย หลักการรักษาโรคทางมะเร็งวิทยาได้
2. เรียนรู้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่พบบ่อย เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับและระบบท่อทางเดินน้ำดี เป็นต้น และสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรค แผนการรักษา
และการพยากรณ์โรคได้
3. เรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับยาเคมีบำบัดเบื้องต้น ยาพุ่งเป้า(Targeted therapy) เบื้องต้น และสามารถให้
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเคมีบำบัดและยาพุ่งเป้าได้
4. เรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและการตรวจสุขภาพในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้
5. เรียนรู้การรักษาแบบประคับประคองในผู้ป่วยโรคมะเร็ง และให้คำแนะนำในการดูแลผูป้ ่วยระยะ
สุดท้ายได้
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กิจกรรมของหน่วยโรคมะเร็ง
1. ออกตรวจผู้ป่วยนอกร่วมกับอาจารย์ในหน่วยโรคมะเร็ง ในวันจันทร์ และ วันพุธ เวลา 8.00 – 12.00
น. ที่แผนกผู้ปว่ ยนอกอายุรศาสตร์ ชั้น 2 ร.พ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
2. รับปรึกษาผู้ป่วยใน ทั้งผู้ป่วยในและนอกภาควิชาอายุรศาสตร์ ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และนำเสนอ
ผู้ป่วยให้กับอาจารย์ประจำหน่วยเพื่อให้การวินิจฉัย การรักษา และให้คำแนะนำแก่ผ้ปู ว่ ยและผู้ดูแล
ต่อไป
3. กิจกรรมการศึกษา (Academic activity) ดังนี้
วัน
จันทร์

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

อังคาร

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

พุธ

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

พฤหัสบดี

7.00-9.00 น.
9.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.

การปฏิบัติงาน
- แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้านรับผู้ป่วยใหม่และ service
round
- OPD Onco
- Admission round (กิจกรรมภาควิชาอายุรศาสตร์)
- Oncologic consultation round
- แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้านรับผู้ป่วยใหม่และ service
round
- OPD new case conference or service round
- lecture1 : Principle in oncology(สัปห์ดาที่1)
- special topic1 : (สัปห์ดาที่2)
- Grand round (กิจกรรมภาควิชาอายุรศาสตร์)
- Oncologic consultation round
- แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้านรับผู้ป่วยใหม่และ service
round
- OPD Onco
- Tumor broad conference (ทุกวันพุธที่1 ของทุกเดือน)
- Oncologic consultation round
- แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้านรับผู้ป่วยใหม่และ service
round
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- Self study: Cancer chemotherapy & Targeted
13.00-14.00 น. therapy
14.00-16.00 น. - lecture2: Essential oncology for resident(สัปห์ดาที่
1)
- Special topic2 : (สัปห์ดาที่3)
- กิจกรรมตามตารางภาควิชาอายุรศาสตร์
- Oncologic consultation round
ศุกร์
7.00-9.00 น.
- แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้านรับผู้ป่วยใหม่และ service
9.00-10.00 น. round
- lecture3: Palliative treatment in cancer patient
(สัปห์ดาที่1)
11.00-12.00 น. - oncology journal club(สัปดาห์ที่2)
13.00-14.00 น. - oncology interesting case(สัปดาห์ท3ี่ )
14.00-16.00 น. - lecture4: Oncologic emergency(สัปห์ดาที่1)
- Admission round (กิจกรรมภาควิชาอายุรศาสตร์)
- Oncologic consultation round
หมายเหตู: 1. ในช่วงเวลา special topic จะเป็นการบรรยายในแต่ละหัวข้อที่น่าสนใจโดยอาจารย์ประจำ
หน่วยโรคมะเร็ง ขึ้นกับผู้ป่วยที่ทำการดูแลรักษาในขณะนัน้
2. แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน เป็นผู้นำเสนอ
- OPD new case conference ทุกวันอังคารและวันพฤหัส
- oncology journal club (สัปดาห์ที่2)
- oncology interesting case (สัปดาห์ท3ี่ )
- Tumor broad conference (ในกรณีทมี่ ี case เข้าร่วมปรึกษา)
การประเมินผล
1. การปฏิบัติงาน

60 คะแนน

2. ความรู้ (ข้อสอบ MCQ 40 ข้อ)

20 คะแนน

3. oncology journal club

10 คะแนน

4. oncology interesting case

10 คะแนน
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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
อาจารย์ประจำหน่วย
ผศ. พญ. กุลธิดา เมธาวศิน
ผศ. พญ. นฤมล คงสาคร
ผศ. นพ. มณฑล ว่องวันดี
อ. นพ. พงศกร คงสาคร (ลาศึกษาต่อ)
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากโรคทางประสาทวิทยา เป็นสาขาหนึ่งที่มีความสำคัญในการปฏิบัติงานของอายุรแพทย์ทั่วไป
รวมทั้งในประเทศไทยมีผู้ป่วยด้วยโรคทางระบบประสาทเป็นจำนวนมาก แต่แพทย์เฉพาะทางด้านประสาทวิทยามี
จำนวนจำกัดและไม่เพียงพอต่อการให้การรักษา อายุรแพทย์ทั่วไปจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจทัง้ ในด้าน
รายละเอียดของโรค ความชุก ความรุนแรง ความรีบด่วน หลักในการวินจิ ฉัย การตรวจร่างกายที่ถูกต้อง แปลผลได้
การรักษาที่ถูกต้องภาวะแทรกซ้อน รวมไปถึง การพยากรณ์โรค การติดตามอาการ และการป้องกัน
วัตถุประสงค์ตามเกณฑ์ประเมินของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุนสาขาอายุรศาสตร์ที่ผา่ นการฝึกอบรมจากสาขาประสาทวิทยา จะต้องมี
ความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้
โรคหรือภาวะทางอายุรศาสตร์ที่สำคัญ
แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุนต้องสามารถวินิจฉัยและรักษาโรคหรือภาวะต่าง ๆ ตามหลักสูตรที่
กำหนดโดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ระดับต่าง ๆ ได้ดังที่ได้แสดงไว้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดย
โรคหรือภาวะในระดับที่ 1 หมายถึง โรคหรือภาวะที่พบบ่อย และมีความสำคัญซึ่งแพทย์ประจำบ้าน
แพทย์ใช้ทุน สามารถเรียนรู้ได้จากผู้ป่วยโดยตรง
โรคหรือภาวะในระดับที่ 2หมายถึงโรคหรือภาวะที่พบน้อยกว่าระดับที่ 1 และมีความสำคัญซึ่งแพทย์
ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุนสามารถเรียนรู้จากผู้ป่วยแต่ไม่ได้ดูแลผู้ป่วยโดยตรง เช่นการร่วมดูแลในหอผู้ป่วยด้วยกัน
เป็นต้น
โรคหรือภาวะในระดับที่ 3หมายถึงโรคที่พบน้อยแต่มีความสำคัญ ซึ่งแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน
สามารถเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเอง หรือฟังบรรยาย
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โรคหรือภาวะ
68. Organic mental
disorders

69. Mental and
behavioral
disorders due to
psychoactive
substances use

ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

- Senile dementia - Dementia in
(F03.-)
Alzheimer’s
and other diseases
(F00.-* และ F02.-*)
- Vascular dementia
(F01.-)
- Delirium (F05.-)
- Mental and
behavioral
disorder due to use of
alcohol (F10.-)

-Schizophrenia (F20.-)

70. Schizophrenia
and
delusional disorders
71. Mood (affective)
disorders

-Depressive episode
(F32.-)
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ระดับที่ 3
- Organic mental and
personality disorders
(F06.-ถึง F07.-)

-Mental and
behavioral
disorder due to use of
opioids (F11.-)
- Cannabinoid (F12.-)
- Sedatives or
hypnotics
(F13.-)
- Amphetamine (F15.-)
- Tobacco (F17.-)
- Volatile solvents
(F18.-)
- Multiple drug use
and use
of other psychoactive
substances (F19.-)
- Acute and transient
psychotic
disorder
(F23.-)
- Bipolar affective
disorders
(F31.-)
- Persistent mood
(affective)
disorders (F34.-)

72. Neurotic,
stressrelated
and
somatoform
disorders

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

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

-Reaction to severe
stress
and adjustment
disorders
(F43.-)
- Dissociative
(conversion)
disorders (F44.-)
- Somatoform
disorders
(F45.-)
- Eating disorder (F50.-)
- Nonorganic sleep
disorders(F51.-)
- Mental retardation
(F70.- ถึงF79.-)
-Meningitis in other
bacterialand other
infectious and
parasitic diseases
(G01.-*,
G02.-*)
- Meningitis due to
other
and unspecified cause
(G03.-)
- Encephalitis, myelitis
andenecephalomyelitis
(G04.-,G05.-*)
- Intracranial and
intraspinal
abscess and
granuloma
(G06.-, G07.-*)
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- Bacterial meningitis
(G00.-)
- Intracranial and
intraspinalphlebitis
and
thrombophlebitis
(G08)

75. Systemic
atrophies
primarily affecting
the central nervous
system

76. Extrapyramidal
and
movement
disorders

- Parkinsons’ disease
(G20.-)
- Dystonia (G24.-)

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

- Alzheimer’s disease
(G30.-)

- Multiple sclerosis
(G35.-)

- Secondary
parkinsonism
(G21.-, G22.-)
- Other extrapyramidal
andmovement
disorders
(G25.-)

- Other degenerate
diseasesof nervous
system (G31.-)
- Other demyelinating
diseases of central
nervoussystem (G37.-)

- Status epilepticus
- Epilepsy (G40.-)
(G41.-)
- Migraine (G43.-)
- Other headache
syndromes(G44.-)
- Transient cerebral
ischemicattacks (G45.)
- Vascular syndrome
of brainin
cerebrovascular
disease(G46.-*)
- Sleep apnea (G47.3)
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- Huntingtons’ disease
(G10.-)
- Hereditary ataxia
(G11.-)
- Spinal muscular
atrophy andrelated
syndrome (G12.-,G13.*)
- Other degenerative
diseases
in basal ganglia (G23.-)

- Other acute
disseminated
demyelination (G36.-)

80. Nerve, nerve root
and plexus
disorders

- Facial nerve
disorders (G51.-)

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

81. Polyneuropathies

- Other
polyneuropathies
(G62.-)

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

82. Diseases of
myoneural
disorders

- Myasthenia Gravis
and othermyoneural
disorders (G70.-)

83. Cerebral palsy
and
other paralytic

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

- Disorder of other
cranial
nerves (G52.-)
- Cranial nerve
disorders in
diseases classified
elsewhere (G53.-*)
- Nerve root and
plexus
disorders (G54.-, G55.*)
- Mononeuropathies
of lowerlimb (G57.-)
- Mononeuropathies in
diseasesclassified
elsewhere (G59.-)
- Hereditary and
idiopathic
neuropathies (G60.-)

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

syndromes
84. Other disorders
of
nervous system

(G83.-)
-Hydrocephalus (G91.-) - Disorders of
autonomic
nervous system (G90.-)
- Toxic
encephalopathies
(G92.-)
- Anoxic brain damage
(G93.1)
- Benign intracranial
hypertension (G93.2)
- Compression of brain
(C93.5)
- Cerebral oedema
(G96.6)
- Syringomyelia and
syringobulbia (C95.0)
- Vascular
myelopathies
(G95.1)
- Cord compression
(G95.2)
- Myelopathies (Drug
induced, radiation
induced)
(G95.8)
- Cerebrospinal fluid
leak
(C96.0)
- Post procedure
disorders ofnervous
system (G97.-)
- Other disorders of
nervoussystem in
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99. Cerebrovascular
disease

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

diseases
classifiedelsewhere
(G99.-)*
- Subdural
- Subarachnoid
hemorrhage
haemorrhage
(acute) (nontraumatic) (I60.-)
- Dissection of
(I62.0)
cerebral
- Occlusion and
stenosis ofprecerebral arteries (I67.0)
- Cerebral aneurysm,
and cerebralarteries,
not resulting incerebral nonruptured (I67.1)
infarction (I65.- Progressive vascular
ถึง I66.-)
leukoencephalopathy
(I67.3)
- Hypertensive
encephalopathy (I67.4)
- Nonpyogenic
thrombosis
ofintracranial
cavernous sinus(I67.6)

ทักษะหัตถการเพื่อการวินิจฉัยและการรักษา
แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุนต้องทราบข้อบ่งชี้ ประโยชน์ และโทษของหัตถการต่าง ๆ โดย
จะต้องมีความสามารถดังนี้
กลุ่มที่ 1 ข. หัตถการที่แพทย์ประจำบ้านต้องทำได้ภายใต้การกำกับดูแล จนกระทั่ง มีความมั่น ใจและ
สามารถสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์หรือแพทย์ประจำบ้านให้ทำ
- Lumbar puncture (03.31)
กลุ่มที่ 2 หัตถการที่แพทย์ประจำบ้านควรมีประสบการณ์ได้ทำด้วยตนเอง หรืออย่างน้อย
ช่วยทำ
- Prostigmine test
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การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ระดับที่ 1 สามารถตรวจ และแปลผลได้ด้วยตนเอง ได้แก่
- Fresh specimen for cell count, microscopic examination from CSF
- Gram stain specimen for microscopic examination from CSF
ระดับที่ 2 สามารถส่งตรวจ แปลผลได้ด้วยตนเองได้แก่
: รังสีวินิจฉัย
- CT brain
- MRI brain
: จุลชีววิทยา
- Antigen detection for infectious disease eg. cryptococcal antigen
- PCR for viral detection eg. HSV, VZV, CMV
: พิษวิทยา
- Therapeutic drug monitoring of antiepileptic drug
ระดับที่ 3 สามารถรู้แนวทางในการส่งตรวจหรือส่งปรึกษา และนำผลการตรวจไปประยุกต์ใช้ได้ได้แก่
: รังสีวินิจฉัย
- Carotid Doppler ultrasound
- MRA brain
- MRI spinal cord
- Transcranial carotid ultrasound
: ประสาทวิทยา
- EEG
- Electromyography (EMG) and Nerve conduction study (NCS)
- Evoked potential
: อื่นๆ
- Erythrocyte transketolase activity (ETKA)
- Thiamin pyrophosphate effect (TPPE)
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เมื่อผ่านการฝึกอบรมจากสาขาวิชาประสาทวิทยา แพทย์ประจำบ้านควรมีความรู้ความสามารถดังนี้
1. ซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทได้เป็นอย่างดี และได้ข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้มาใช้ใน
การวิเคราะห์ วางสมมติฐานการวินิจฉัย
2. วางแผนการสืบค้นเพื่อยืนยันการวินิจฉัยผู้ป่วยที่มาด้วยอาการของโรคทางระบบประสาทได้ถูกต้อง
3. อธิบายถึงข้อบ่งชี้ของการตรวจทางห้องปฏิบัติการรวมทั้งรังสีวินิจฉัยต่าง ๆ เกี่ยวกับโรคทางระบบประสาท แปล
ผลการตรวจได้อย่างถูกต้อง
4. ให้การรักษาและทราบถึงข้อบ่งชี้และข้อห้ามในการเลือกใช้ยาในการรักษา พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ติดตามอาการ
และการป้องกัน ผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทที่พบบ่อยได้ถูกต้อง

กิจกรรมของสาขาวิชาประสาทวิทยา
แพทย์ประจำบ้านที่เวียนมาอยู่ปฏิบัติงานเป็นแพทย์ประจำบ้านของสาขาประสาทวิทยาเป็นเวลา 1 เดือน
หน้าที่หลักคือรับปรึกษาผู้ป่วยโรคระบบประสาททั้งในภาควิชาอายุรศาสตร์ และนอกภาควิชาอายุรศาสตร์ ร่วมกับ
กิจกรรมการเรียนและการสัมมนาวิชาการของหน่วยตามแผนงานดังนี้
ตารางการปฏิบัติงาน
วัน
จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

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

การปฏิบัติงาน
แพทย์ประจำบ้านรับผู้ป่วยใหม่และ service round
OPD Neurology (อ.กุลธิดา, อ.นฤมล, อ.มณฑล)
Admission round
Service round
แพทย์ประจำบ้านรับผู้ป่วยใหม่และ service round
OPD อ.กุลธิดา
Grand round med
แพทย์ประจำบ้านรับผู้ป่วยใหม่และ service round
OPD อ.นฤมล และ OPD แพทย์ประจำบ้าน
Neurology grand round
Service round
แพทย์ประจำบ้านรับผู้ป่วยใหม่และ service round
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9.00-11.00น.
11.00-12.00น.

ศุกร์

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

OPD อ.มณฑล
Neurology Journal club (สัปดาห์ที่ 2)
Neurology Topic review (สัปดาห์ที่ 4)
Service round
แพทย์ประจำบ้านรับผู้ป่วยใหม่และ service round
Admission round
Service round

หมายเหตุ
- ตรวจ Neurology clinic ทุกวันจันทร์ 9.00-12.00 น. ตรวจผู้ป่วยใหม่และ consult อาจารย์ผู้รับปรึกษาใน
เดือนนั้นๆทุกรายและออก OPD ตามตารางการตรวจ OPD ของ staff Neuro วนทุกท่าน 1 ท่าน/สัปดาห์
- นำเสนอ journal 1 ฉบับ ทุกสัปดาห์ที่ 2, Neurology topic review 1 ครั้ง ทุกสัปดาห์ที่ 4
- Neurology grand round ทุกวันพุธ เวลา 12.00-13.00 น. โดยแพทย์ประจำบ้านต้องรับผิดชอบคัดเลือกผู้ป่วย
ทางระบบประสาทที่น่าสนใจ 1 ราย ซักประวัติและตรวจร่างกายเพื่อนำมาอภิปรายร่วมกับอาจารย์
- การราวด์เคสผู้ป่วยในกับอาจารย์ที่รับปรึกษา ถือเป็น priority ทีม่ าก่อนการออก OPD กับอาจารย์ท่านอื่น
- ในเวลาราชการ เคสเก่าให้ปรึกษาอาจารย์เจ้าของไข้เดิม เคสใหม่ให้ปรึกษากับอาจารย์ที่รับปรึกษาในเดือนนั้น
อย่างไรก็ตามถ้าเคสที่มา admit ใหม่เป็นเคสที่ follow up กับอาจารย์ท่านใดอยู่เดิมให้ปรึกษากับอาจารย์ท่านนั้น
ก่อน
- ในเวลาราชการ ถ้ามีเคสรับปรึกษาจาก OPD, ER หรือนอกแผนก ให้แพทย์ประจำบ้านวนหน่วย neuro ไปดูเคส
ก่อนแล้วจึงปรึกษาอาจารย์ ยกเว้น stroke fast track ทีส่ ามารถแจ้งอาจารย์ได้โดยตรง
- นอกเวลาราชการ การปรึกษากรณีเร่งด่วน (ได้แก่ stroke fast track และ status epilepticus) ให้ปรึกษา
อาจารย์ที่รับปรึกษา stroke fast track ในวันนั้นๆ
- การบันทึกเวชระเบียน consultation note (ใบสีเหลือง) เมื่อเขียนความเห็นแล้วให้นำใส่ใน chart ห้ามนำติดไว้
กับตัวเอง
- ให้บันทึกข้อมูลคนไข้แต่ละรายที่ได้รับปรึกษาลงในสมุดบันทึกเคสของหน่วย neuro
References:
-Textbooks:
1. Adam RD, Victor M, Ropper AH, Principles of neurology, 6thed.
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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. ประสาทวิทยาพื้นฐาน ศ.นพ. กัมมันต์พันธุมจินดา
7. ประสาทกายวิภาคศาสตร์ ศ.นพ. มีชัย ศรีใส
8. Practical movement disorders รศ. นพ. รุ่งโรจน์ พิทยศิริ
-Journals:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

New England Journal of Medicine
Annal neurology
Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry
Archives of Neurology
Stroke
Brain
Cephalagias
Lancet Neurology
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หน่ วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
อาจารย์ประจำหน่วย

ผศ.นพ.วรวุฒิ
ผศ.พญ.ธีรานันท์
นพ.อาทิตย์
นพ.ณัฐพันธ์
นพ.สุชัจจ์
ผศ.นพ.สุรเชษฐ์

รุ่งแสงมนูญ
อังคณานาฏ
วงษ์เสาวศุภ
รัตนจรัสกุล
ศรีชลวัฒนา
เลิศถิรพันธุ์

อาจารย์พิเศษ
วัตถุประสงค์
เมื่อผ่านการฝึกอบรมจากสาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดแพทย์ประจำบ้านควรมีความรู้ดังนี้
1. ซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยโรคระบบโรคหัวใจและหลอดเลือดได้เป็นอย่างดี
2. วางแผนการสืบค้นเพื่อให้การวินิจฉัยผู้ปว่ ยที่มาด้วยอาการของโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดได้ถูกต้อง
3. อธิบายถึงข้อบ่งชี้ของการตรวจทางห้องปฏิบัติการรวมทั้งรังสีวินิจฉัยต่าง ๆ เกี่ยวกับโรคระบบหัวใจและ
หลอดเลือด อีกทั้งสามารถแปลผลการตรวจได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจใน
ผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน รวมถึงภาพถ่ายรังสีทรวงอกในภาวะฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง
4. ให้การรักษาพร้อมทั้งให้คำแนะนำผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดที่พบบ่อยได้ถูกต้องตามหลักพยาธิ
สรีรวิทยา
5. ทราบถึงข้อบ่งชี้และข้อห้ามในการเลือกใช้ยาที่จำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดได้
เป็นอย่างดี
6. สามารถทำหัตถการพื้นฐานที่จำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งมี
ประสบการณ์ในการเข้าช่วยทำหัตถการเฉพาะทางของโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดได้
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หัตถการทางระบบหัวใจและหลอดเลือดสำหรับแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์
(ตลอดช่วงระยะเวลาการฝึกอบรมอายุรศาสตร์)
Procedure
Arterial line
Elective synchronize cardioversion (under sedation)
Central venous line: internal jugular/subclavian vein
Pulmonary artery catheter
Temporary external cardiac pacing
Temporary intravenous cardiac pacing
Pericardiocentesis
Bed side echocardiography in setting cardiac tamponade
Comprehensive transthoracic echocardiography (TTE)
Comprehensive transesophageal echocardiography (TEE)

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

สังเกต หรือ
ช่วยทำ (case)
อย่างน้อย 3
อย่างน้อย 3
อย่างน้อย 5
อย่างน้อย3
อย่างน้อย 2
อย่างน้อย 2
อย่างน้อย 2
อย่างน้อย 2
อย่างน้อย 3
อย่างน้อย 1

หัตถการประเภท manual procedure ตามเกณฑ์ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
ระดับที่ 1 ก: ต้องสามารถทำได้ โดยไม่ต้องมีผู้กำกับดูแลและสามารถสอนนิสิตแพทย์ให้ทำหัตถการดังกล่าว
-Arterial blood gas
-Basic life support
ระดับที่ 1 ข: ต้องสามารถทำได้ภายใต้การกำกับดูแล จนกระทั่งมีความมั่นใจในการสอนนิสิตแพทย์หรือแพทย์
ประจำบ้านให้ทำหัตถการดังกล่าว
-Central venous line placement
-Placement of arterial lines
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-Advanced cardiac life support
ระดับที่ 2: หัตถการที่แพทย์ประจำบ้านควรมีโอกาสได้ทำได้ด้วยตนเองหรืออย่างน้อยช่วยทำ
-Insertion of balloon tipped pulmonary catheter
-Insertion of temporary pacemaker
ระดับที่ 3: หัตถการที่แพทย์ประจำบ้านควรมีประสบการณ์ในการช่วยทำหรือเคยเห็น
-Pericardiocentesis
-CAG, EPS, EST, Insertion of intra-aortic balloon pump
-Tilt table test, Stress echocardiography
วันออกตรวจผู้ป่วยนอกของอาจารย์สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด
ห้องตรวจหน่วยโรคหัวใจ (ชัน้ 2,10290-1)9.00-12.00 น.
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์

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

หน้าที่แพทย์ประจำบ้านหน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในการออกตรวจผู้ป่วยนอก
1. ให้แพทย์ประจำบ้านตรวจผู้ป่วยใหม่ อย่างน้อย 3 ราย โดยซักประวัติร่วมกับตรวจร่างกายโดยละเอียด จากนั้น
นำเสนอพร้อมอภิปรายร่วมกับอาจารย์ที่ออกตรวจ OPD ในวันนั้นๆ
2. กรณีมผี ู้ป่วย OPD ที่น่าสนใจ ทั้งในแง่ของการตรวจร่างกาย, ผลตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม หรือ ผล
echocardiography อาจารย์เจ้าของไข้สามารถเรียกให้แพทย์ประจำบ้าน ไปร่วมเรียนรู้ได้
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กิจกรรมทางวิชาการกลางของภาควิชาอายุรศาสตร์และ ของหน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

9.00-12.00 น.

12.00-13.00 น.

13.00-14.00 น.

14.00-15.00น.

จันทร์

Cardiac consultation round/Cardiology clinic

-

Admission round#

Crash course EKG conference

อังคาร

Cardiac consultation round/Cardiology clinic

-

Medical grand round@

Cardiology grand round
Topic review/Core lecture in Cardiology

พุธ

Cardiac consultation round/Cardiology clinic

พฤหัสบดี

Cardiac consultation round/Cardiology clinic

ศุกร์

Physical examination and Cardiology clinic

-

Journal club สัปดาห์ที่ 3

โดย อาจารย์แพทย์@

Cardio-ER Conference

Interesting case /

Case conference in cardiology สัปดาห์ที่ 4

Medicine-radio conference#

โดย แพทย์ประจำบ้าน@

Admission round#

Cardiology-CVT conference

ทุกพฤหัสที่ 3 ของเดือน

-

*** สามารถนัดอาจารย์ consultation round ได้เพิ่มเติมตลอดทั้งวัน
ตามความเหมาะสม
*** ถ้ามี case consult ด่วนสามารถปรึกษาอาจารย์ท่านใดก็ได้

*

: Activity กลางของภาควิชาอายุรศาสตร์

@ณ

ห้องประชุมอายุรศาสตร์ชั้น 10
#ณ ห้องเรียนรวมอายุรศาสตร์ชั้น 11

* ณห้องประชุมหน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
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หัวข้อการบรรยาย Topic review/Core lecture in Cardiology สำหรับแพทย์ประจำบ้าน
ทุกวันพุธเวลา 14.00-15.00 น.
Topic
สัปดาห์ที่ 1 The chest x-ray in cardiovascular disease อ.วรวุฒิ
สัปดาห์ที่ 2 Valvular heart disease อ.ธีรานันท์
สัปดาห์ที่ 3 Acute coronary syndrome : Role of internist
Anti-thrombotic and Thrombolytic agent อ.อาทิตย์
สัปดาห์ที่ 4 Common cardiac arrhythmia for internist อ.ณัฐพันธ์
โรคหรือภาวะทางอายุรศาสตร์ที่สำคัญ ตามเกณฑ์ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
ระดับที่ 1: โรคหรือภาวะที่พบบ่อย และมีความสำคัญซึ่งแพทย์ประจำบ้านสามารถเรียนรู้ได้จากผู้ป่วยโดยตรง
-PVC, SVT, Atrial flutter/fibrillation
-Cardiomyopathy
-Congestive heart failure
-Rheumatic valvular disease
-Angina pectoris,Acute coronary syndrome
-Non-rheumatic valvular disease
-Hyprertension, Hypertensive heart disease
-AV block
ระดับที่ 2: โรคหรือภาวะที่พบน้อยกว่าระดับ 1 และมีความสำคัญซึ่งแพทย์ประจำบ้านสามารถเรียนรู้จากผู้ป่วยแต่ไม่ได้ดูแล
ผู้ป่วยโดยตรง ได้แก่ การร่วม round
-Aortic aneurysm, peripheral vascular disease
-Wolff-Parkinson White syndrome
-ASD, VSD, AS
-IE, Pericarditis
-Pericardial effusion, Cardiac tamponade
-Ventricular flutter/fibrillation
ระดับที่ 3: โรคที่พบน้อย ซึ่งแพทย์ประจำบ้านสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือ ฟังบรรยาย
-Brugada syndrome
-Sick sinus syndrome
-Eisenmenger’s syndrome, Marfan’s syndrome
-PDA, PS, TOF
-Ebstein’s anomaly, Dextrocardia, Coarctation of aorta
-Acute myocarditis, Aortic dissection, Takayasu’s arteritis

120

การประเมินผล
มีการประเมินแพทย์ประจำบ้านหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมครบ 1 เดือนโดยมีเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. การปฏิบัติงาน
60 คะแนน
2. กิจกรรมวิชาการ
Journal club
Case conference
รวม

20 คะแนน
20 คะแนน
100 คะแนน

แหล่งความรู้อา้ งอิงที่แนะนำ
หนังสือ
1. Braunwald’s Heart Disease. 10th ed.2015-Saunders
2. Hurst’s the Heart. 12th ed.
3. Guyton & Hall: Textbook of Medical Physiology. 11th ed.2005-Saunders
4. ECG in Emergency Medicine and Acute Care by Theodore C. Chan.
5. Marriott’s Practical Electrocardiography. 11th ed.2007
6. Essentials of Bedside Cardiology by Jules Constant.2002
7. Harrison. Principle of Internal Medicine. 17th ed.2008
8. Opie LH. Drugs for the Heart. 2005-Saunders.
9. Cardiac Arrhythimia :Basic knowledge to clinical practice
ผู้แต่ง: ชาญ ศรีรัตนสถาวร ปี 2546
10. The Echo Manual. Oh JK.-Williams & Wilkins,2008

1.
2.
3.
4.

Journal
Journal of the American College of Cardiology
European Heart Journal
Circulation
Heart (BMJ journal)
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5. New England Journal of Medicine
6. The American Journal of Cardiolog
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สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร
วัตถุประสงค์
เมื่อผ่านการฝึกอบรมจากสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหารแพทย์ประจำบ้านควรมีความรู้ความสามารถดังนี้
1. ซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยและวินิจฉัยแยกโรคผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหารได้เป็นอย่างดี
2. วางแผนการสืบค้นเพื่อให้การวินิจฉัยผู้ป่วยที่มาด้วยอาการของโรคระบบทางเดินอาหารได้ เหมาะสม รวมทั้ง
สามารถแปลผลการตรวจได้อย่างถูกต้อง
3. ให้การรักษา พร้อมทั้งให้คำแนะนำผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อยได้ถูกต้องตามหลักพยาธิสรีรวิทยา
4. ทราบถึงข้อบ่งชี้และข้อห้ามของการตรวจพิเศษของโรคระบบทางเดินอาหารเช่น
Esophagogastroduodenoscopy (EGD), Enteroscopy, Colonoscopy, Sigmoidoscopy, Endoscopic
retrograde cholangiopancreatography (ERCP) และ Endoscopic ultrasonography (EUS)
5. ทราบถึงข้อบ่งชี้และข้อห้ามในการทำ liver biopsy และ transient elastography
6. สามารถอ่านภาพรังสีของโรคระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อยได้
7. ทราบถึงหลักการของการรักษาโรคระบบทางเดินอาหารบางอย่างได้ เช่น non-surgical treatment of
hemorrhoid, endoscopic esophageal variceal sclerotherapy, endoscopic variceal ligation

8-9

9-10

GI Unit Schedule
10-11
11-12 12-13

จันทร์

OPD general med

อังคาร

GI clinic

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

Consultation
round

13-14
Admission
round
HCC clinic

Lunch Grand round

Lecture
Lecture
Lecture

Admission
round

รายละเอียดกิจกรรมประจำสัปดาห์ของแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน
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14-15

JC (2)
TR (4)

15-16

Endoscopy

วันจันทร์
วันศุกร์

OPD

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี

Activity resident
Journal club
Topic review
GI grand round
HCC conference
OPD Gen med
GI Lecture

สัปดาห์ที่ 2, 4
สัปดาห์ที่ 1, 3, 5
สัปดาห์ที่ 2, 4

อ. อัศวิน
อ.ปิยนันท์
อ. ปิยกรณ์
อ. ปิยกรณ์
GI clinic
อ. อัศวิน
อ. ปิยนันท์

วันอังคาร
วันอังคาร

สัปดาห์ที่ 2 ของ rotation
เวลา 14.00-15.00 น.
สัปดาห์ที่ 4 ของ rotation
เวลา 14.00-15.00 น.
ทุกวันพุธ
เวลา 13.00-14.00 น.
ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เวลา 13.00-14.00 น.
ทุกวันจันทร์
เวลา 9.00-12.00 น.
วันพุธ
อ. ปิยนันท์
เวลา 10.00-11.00 น.
วันพฤหัสบดี อ. ปิยกรณ์
เวลา 10.00-11.00 น.
วันศุกร์
อ. อัศวิน
เวลา 10.00-11.00 น.
หัวข้อการบรรยาย

Common esophagitis, Esophageal motility disorder
Metabolic liver disease (ALD, NAFLD, WD, HH)
Vascular disease of liver
Acute and Chronic pancreatitis
Autoimmune liver disease (AIH, PBC, PSC)
IBD
Viral hepatitis A-E
Cirrhosis and complication
Vascular disease of GI
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อาจารย์
ปิยนันท์
ปิยนันท์
ปิยนันท์
อัศวิน
อัศวิน
อัศวิน
ปิยกรณ์
ปิยกรณ์
ปิยกรณ์

GI clinic ทุกวันอังคาร 9.00-12.00 น. ตรวจผู้ป่วยและ consult อาจารย์ผู้รับผิดชอบทุกราย
Grand round ทุกวันพุธ 13.00-14.00 น. นำเสนอผู้ป่วยที่น่าสนใจ 1 ราย
Journal club วันอังคารสัปดาห์ที่ 2 14.00-15.00 น. นำเสนอ journal 1 ฉบับ
Topic review วันอังคารสัปดาห์ที่ 4 14.00-15.00 น. นำเสนอ topic review 1 ครั้ง
Pretest ให้ทำ pre-test ก่อนปฏิบัติงาน สามารถติดต่อรับข้อสอบได้ที่คุณโสรญา
การประเมินผล
1. ความรู้ MCQ 100 ข้อ
2. การปฏิบัติงาน
3. Grand round
4. Journal
5. Topic review

20 คะแนน
40 คะแนน
20 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน

Recommended Books
1. Feldman M, Friedman LS, Brandt LJ, eds. Sleisenger & Fordtran’s Gastrointestinal and liver
disease. Pathophysiology, diagnosis, management. 10th edition. Philadelphia: W.B. Saunders;2016.
2. Podolsky DK, Camilleri M, Fitz JG, Kalloo An, Shanahan F, Wang TC, eds. Textbook of
gastroenterology 6th edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins;2016.
3. Schiff ER, Maddry WC, Reddy KR, eds.Schiff’s Disease of the liver 12th
edition.Phildalphia:Lippincott Williams & Wilkins:2018.
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
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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
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
website ของสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
1. www.thaigastro.org
2. www.thailiverfoundation.org
มูลนิธิโรคตับ
3. www/thaitage.com
website ของสมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารไทย
4. www.liversocietythailand.org
website ของสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย
5. www.gastrohep.com
website ของบริษัท Blackwell ซึ่งมีข่าวเกี่ยวกับโรคทางเดินอาหารและ text book
และสามารถเชือ่ มต่อไปยัง website หรือ journal ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหารได้
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สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบําบัดวิกฤต
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุนที่ผ่านการหมุนเวียนผ่านสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต
อาจารย์ประจำหน่วย
ผศ.น.พ.มนะพล กุลปราณีต
ผศ.น.พ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา
พญ.พิชญา เพชรบรม
พญ.สิรภัทร ตุลาธรรมกิจ
วัตถุประสงค์
เมื่อผ่านการฝึกอบรมจากสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตแล้ว แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน
สาขาอายุรกรรมต้องมีความรู้ทั้งในด้านทฤษฎีและในด้านปฏิบัติ สามารถให้การวินิจฉัยรักษาตลอดจนให้คำแนะนำในการ
ป้องกันโรค การรักษา การพยากรณ์โรคและการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ตลอดจน
สามารถส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุนที่กำหนด
โดยแพทยสภาดังนี้
มีความรู้พนื้ ฐานเกี่ยวกับระบบการหายใจ
 Structure and function
 Pathology and pathogenesis of disease
สามารถวินิจฉัยและรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบการหายใจดังต่อไปนี้
โรคหรือภาวะ
Tuberculosis

Malignant neoplasm
(primary)

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

ระดับที่ 2
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ระดับที่ 3

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

Secondary malignant
Secondary malignant
Neoplasm of lung (78.0) neoplasm of pleura
(C78.2)
Pulmonary embolism
(I26.-)
Pulmonary
hypertension
and pulmonary heart
disease (I27.-)
Acute bronchitis (J20.-)
Vasomotor and allergic
rhinitis (J30.-)
Chronic obstructive
pulmonary disease with
acute exacerbation
(J44.1)
Chronic obstructive
pulmonary disease,
unspecified (J44.9)
Asthma (J45.-)
Bronchiectasis (J47)
Aspiration pneumonia
(J69.0)

Chronic obstructive
Chronic bronchitis (J41.-)
pulmonary disease with Emphysema (J43.-)
acute lower respiratory
infection (J44.0)
Acute severe asthma
(J46)

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)
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Other respiratory
diseases principally
affecting the interstitium

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

Suppurative and necrotic
conditionsof lower
respiratory tract
Other diseases of pleura Pleural effusion (J90)

Pyothorax (J86.-)

Other diseases of the
respiration system

Pleural effusion in
conditions classified
elsewhere (J91*)
Other spontaneous
pneumothorax (J93.ยกเว้น J93.0)
Acute respiratory failure Atelectasis (J98.1)
(J96.0)
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Radiation pneumonitis
(J70.0)
Chronic and other
Pulmonary manifestation
due to radiation (J70.1)
Acute drug-induced
interstitial lung disorders
(J70.2)
Chronic drug-induced
interstitial lung disorder
(J70.3)
Non cardiogenic pulmonary
edema (J81)
Pulmonary eosinophilia
(J82)
Alveolar proteinosis (J84.0)
Idiopathic pulmonary
fibrosis (J84.1)
Lung abscess (J85-1, J85.2)

Pleural plaque (J92.-)
Spontaneous tension
pneumothorax (J93.0)
Chylous effusion (J94.0)
Hemothorax (J94.2)
Tracheostomy malfunction
(J95.0)
Acute pulmonary
insufficiency following
surgery (J95.1, J95.2)
Mendelson’s syndrome
(J95.4)
Postprocedural subglottic

Symptoms and signs
involving circulatory
and respiratory systems

Cough (R05)

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

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

Hemoptysis (R04.2)

stenosis (J95.5)
Chronic respiratory failure
(J96.1)
Interstitial emphysema
(subcutaneous,
mediastinum) (J98.2)
Disorders of diaphragm
(J98.6)
Upper airway obstruction
(J98.8)
Pulmonary hemorrhage
(R04.3)
Cheyne-Stokes breathing
(R06.3)
Hiccup (R06.6)

Tobacco abuse
counseling (Z71.6)

รู้ข้อบ่งชี้ ประโยชน์ และภาวะแทรกซ้อนของการทำหัตถการต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับโรคระบบการหายใจ ดังต่อไปนี้
 ระดับที่ 1 ก : สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีผู้กำกับดูแล
- Arterial blood gas sampling
- Endotracheal intubation and initiation of mechanical ventilation
- Basic cardiac life support
- Peak flow measurement
 ระดับที่ 1 ข : สามารถทำได้ภายใต้การกำกับดูแล จนกระทั่งมีความมั่นใจ
- Thoracentesis
- Advanced cardiac life support
- Central venous line placement
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- Placement of arterial lines
 ระดับที่ 2 : ควรมีโอกาสทำได้ด้วยตนเอง หรืออย่างน้อยช่วยทำ
- Pleural biopsy
- Needle decompression of tension pneumothorax
- Chest tube placement
- Fine needle aspiration biopsy
- Insertion of balloon tipped pulmonary catheter (Swan-Ganz)
 ระดับที่ 3 : ควรมีประสบการณ์ในการช่วยทำหรือเคยเห็น
- Bronchoscopy including bronchoalveolar lavage and bronchial or transbronchial
biopsy
สามารถส่งตรวจ แปลผล และนำผลของการตรวจทางห้องปฎิบัติการไปประยุกต์ใช้ได้
 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
การประเมินและดูแลรักษา
 ระดับที่ 1 : สามารถประเมินและดูแลรักษาได้โดยไม่ต้องมีผู้กำกับดูแล
- Mechanical ventilation and respiratory monitoring
 ระดับที่ 2 : ควรมีโอกาสประเมินและดูแลรักษาได้ด้วยตนเอง หรืออย่างน้อยช่วยทำ
- Non-invasive ventilation
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ตารางการปฎิบัติงานแพทย์ประจำบ้านสาขาวิชาโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต

7.00-9.00

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

Service round

Service round

Service round

Service round

Service round

Chest clinic

Grand

9.00-10.00
10.00-11.00

Round

11.00-12.00

ช่วยหัตถการ
Bronchoscopy

Self study

Journal club/ topic

Self study

review/ CXR

12.00-13.00
13.00-14.00

Smoking

กิจกรรมกลาง

กิจกรรมกลาง

cessation clinic

ภาควิชา

ภาควิชา

Attendinground

Attendinground +

Attending round

Attendinground +

+

PFT

+

PFT

Lecture

กิจกรรมกลาง
ภาควิชา

14.00-15.00
15.00-16.00

Attending round
+ PFT

PFT

PFT

คำอธิบายการปฎิบัติงาน
‐ Formative examination: วันจันทร์แรกของการปฎิบัติงาน
‐ Final examination: ศุกร์สุดท้ายของการปฎิบัติงาน
‐ Service round: รับปรึกษาปัญหาโรคระบบการหายใจทีห่ อผู้ป่วยสามัญและ ICU ด้วยตนเอง
‐ Attending round: ดูแลผู้ปว่ ยที่รับปรึกษาไว้แล้วร่วมกับ attending staff
‐ Grand round: นำเสนอผู้ป่วยที่น่าสนใจในหอผู้ป่วยสามัญอย่างน้อย 1 ราย และ ICU 1 ราย
‐ PFT: นำผลการตรวจสมรรถภาพปอดที่มีการตรวจในวันนั้นมาแปลผลร่วมกับ attending staff
‐ Journal, topic review, CXR : ทุกวันพฤหัส
สัปดาห์ที่ 1 และ 3: สอนการอ่าน CXR
สัปดาห์ที่ 2: นำเสนองานวิจัยจากวารสาร 1 เรื่อง
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สัปดาห์ที่ 4: นำเสนอ topic review หรือ interesting case1 เรื่อง
‐ Self study: ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ในหัวข้อต่อไปนี้
สัปดาห์ที่ 1: Pulmonary anatomy and physiology, ABG, Pneumonia
สัปดาห์ที่ 2: Asthma, COPD, Acute lung injury and ARDS
สัปดาห์ที่ 3: Pleural disease, methemoblobinemia, congenital lung disease
สัปดาห์ที่ 4: sleep-disordered breathing, Burn and smoke inhalation,
- Lecture: สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดย attending หน่วย
Recommended books
1. Fishman AP: Pulmonary disease and disorder. 5th McGraw Hill Book company, New York, 2015.
2. Lange S: Radiology in chest disease. Thieme Medical Publishers, Inc New York, 1990.
3. Light RW: Pleural diseases. 4th edition William & Wilkins, 2007.
4. Murray JF, Nadel JA: Textbook of respiratory medicine. 5thedition W.B. Saunders company,
Philadelphia,2010
5. Seaton A, Leitch AG, Seaton D: Crofton and Douglas’s respiratory diseases. 5th edition Blackwell Scientific
Publications, Oxford, 2000
6. Shapiro BA: Clinical application of respiratory care. Mosby Year Book. St. Louis, 1991
7. Tobin MJ: Principles and practice of mechanical ventilation. McGraw Hill Book company, New York,1994
8. West JB: Pulmonary pathophysiology : the essential, 2012.
9. ตำราโรคระบบการหายใจ (นิธิพัฒน์ เจียรกุล) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์ กรุงเทพมหานคร ปี 2550
Recommended journals
1. American journal of respiratory and critical care medicine
2. Chest
3. Clinics in chest medicine
4. European respiratory journal
5. Respiratory medicine
6. Respirology
7. Thorax
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Websites
สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย
1. www.thaithoracic.or.th/main
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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แบบประเมินตนเองแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ สาขาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต
ชื่อแพทย์ประจำบ้าน.............................................ชั้นปีที่...................ช่วงเวลาที่ปฎิบัติงาน..............................
สัปดาห์แรก
หัวข้อการเรียนรู้

ผ่าน

ความรู้พื้นฐาน : 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
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ไม่ผ่าน

สัปดาห์สุดท้าย
ผ่าน

ไม่ผ่าน

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

รู้ข้อบ่งชี้ ประโยชน์ และภาวะแทรกซ้อนของการทำหัตถการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคระบบการหายใจ
ระดับที่ 1 ก : สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีผู้กำกับดูแล
Endotracheal intubation and initiation of mechanical ventilation
Basic cardiac life support, ABG
Peak flow measurement
ระดับที่ 1 ข : สามารถทำได้ภายใต้การกำกับดูแลจนกระทั่งมีความมั่นใจ
Thoracentesis
Advanced cardiac life support
Central venous line placement
Placement of arterial lines
ระดับที่ 2 : ควรมีโอกาสทำได้ด้วยตนเอง หรืออย่างน้อยช่วยทำ
Pleural biopsy
Needle decompression of tension pneumothorax
Chest tube placement
Fine needle aspiration biopsy
Insertion of balloon tipped pulmonary catheter
ระดับที่ 3 : ควรมีประสบการณ์ในการช่วยทำหรือเคยเห็น
Bronchoscopy

สามารถส่งตรวจแปลผลและนำผลของการตรวจทางห้องปฎิบัติการไปประยุกต์ใช้ได้
Fresh specimen for microscopic examination and culture/sensitivity
AFB and modified AFB stain for microscopic examination
Chest X-ray and CT scan thorax
Aterial blood gas
Pulmonary function test
Ventilation/perfusion lung scan
Cytology of body fluid and needle aspiration, Sleep study
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สาขาวิชาโรคข้ อและรู มาติสซั่ม
วัตถุประสงค์
เมื่อจบการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านมีความรู้ความสามารถดังนี้
1. ซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยที่มีอาการปวดข้อ ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ ต่างๆได้ถูกต้อง
2. ให้การวินิจฉัย ดูแลรักษา และให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยโรครูมาติก (Rheumatic diseases) ทีส่ ำคัญได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม ตามหลักสูตรและเกณฑ์มาตราฐานการฝึกอบรมเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาวิชาอายุรศาสตร์ตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับสาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม
3. บอกพยาธิสภาพ และพยาธิกำเนิด พื้นฐานของโรครูมาติกที่พบบ่อยได้
4. สามารถเลือกส่งตรวจ และแปลผลทางห้องปฏิบัติการที่ใช้บ่อยสำหรับผู้ป่วยโรครูมาติก เช่น การตรวจทางรังสี
วินิจฉัยของข้อและกระดูก การตรวจน้ำไขข้อ การตรวจทาง serology ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
5. สามารถสืบค้น อ่าน แปลความ และวิจารณ์ บทความทางวิชาการสาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซัม่ ได้โดยสังเขป
และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยและงานวิจัยได้
หลักสูตรและเกณฑ์มาตราฐานการฝึกอบรมเพื่อหนังสืออนุมัติลและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสาขาวิชาอายุรศาสตร์ตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยสำหรับสาขาวิชาโรคข้อ
และรูมาติสซัม่
เนื้อหา 1. General
ระดับที่ 1
- Approach to arthritis and arthralgia
- Pain and inflammation
- NSAIDs
- Disease modifying antirheumatic drugs
- Corticosteroid
- Hypouricemic agents
- Common physical therapy and
rehabilitation

ระดับที่ 2
- Immunosuppressive
drugs
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ระดับที่ 3
- Immunotherapy

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

ระดับที่ 2
- Viral
- Apatitie, oxalate

ระดับที่ 3
- Fungal

- Still disease
- Enteropathic arthropathy,
Behcet’s disease

- Felty’s syndrome

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

- Intermittent
hydrathrosis

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

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

ระดับที่ 2
- Reflex sympathetic
dystrophy
- Costochondritis
- Bone metastasis

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

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

ระดับที่ 3

วัตถุประสงค์เฉพาะหัวข้อทีส่ ำคัญ
ก. โรคข้อเสื่อม (Degenerative joint disease)
1. บอกการเปลี่ยนแปลงหรือพยาธิสภาพของโรคข้อเสื่อมรวมทั้งอุบัติการปัจจัยต่างๆที่ทำให้ข้อเสื่อมก่อนวัย
2. บอกตำแหน่งของข้อต่างๆ ที่พบภาวะข้อเสื่อมบ่อยได้
3. แปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับโรค และการเปลีย่ นแปลงของข้อในภาพรังสีวินิจฉัยระยะ
ต่างๆได้อย่างถูกต้อง
4. ให้การรักษาโดยใช้ยาและแนะนำกายภาพบำบัดที่ถูกต้อง
5. แก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากตัวโรคเองและจากวิธีการรักษาได้
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ข. โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis)
1. บอกพยาธิสภาพพื้นฐานของโรค และความสัมพันธ์ระหว่างความผิดปกติทางระบบภูมิต้านทานกับพยาธิสภาพ
ของโรคได้
2. ให้การวินิจฉัยได้ถูกต้อง โดยอาศัยการซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วย
3. แปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับโรค และการเปลีย่ นแปลงของข้อในภาพรังสีวินิจฉัยระยะ
ต่างๆได้อย่างถูกต้อง
4. ให้การรักษาได้ถูกต้อง
5. แก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากตัวโรคเองและจากวิธีการรักษาที่พบบ่อย
ค. โรคเก๊าท์ (Gout)
1. บอกสาเหตุความผิดปกติขั้นพื้นฐานของกรดยูริคในร่างกาย และความสัมพันธ์ของกรดยูริคกับการเกิดพยาธิ
สภาพของข้ออักเสบชนิดนี้ และภาวะแทรกซ้อนจากไตวายได้
2. แปลผลค่ากรดยูริคในคนปกติ และผิดปกติได้
3. ให้การวินิจฉัยโรคได้ถูกต้อง โดยอาศัยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบัติการง่ายๆ เช่น
การดูผลึกยูเรทโดยใช้กล้องจุลทรรศน์
4. บอกหลักในการรักษา กลไกการออกฤทธิ์ และผลข้างเคียงของยาที่ใช้ในการรักษาได้
5. ให้การรักษาที่ถูกต้องทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ง. โรคลูปุส (Systemic lupus erythematosus)
1. บอกความผิดปกติทางระบบภูมิต้านทานขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพยาธิสภาพของโรคได้
2. บอกอาการสำคัญที่เกิดขึน้ แก่ระบบอวัยวะต่างๆ รวมทั้งหลักการรักษาขั้นพื้นฐานได้ถูกต้อง
3. แปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่มีประโยชน์ในการช่วยวินิจฉัย และ/หรือ ช่วยติดตามการดำเนิน
โรค เช่น การตรวจนับเม็ดเลือด, ESR, antinuclear antibodies, anti-phospholipid antibodies, anti-DNA,
complements
4. เลือกใช้ยาชนิดต่างๆในการรักษา และหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขผลข้างเคียงของยานั้นๆได้ถูกต้อง
จ. Ankylosing spondylitis, Reiter’s syndrome, Psoriatic arthropathy, Reactive arthritis, Arthropathy
associated with inflammatory bowel diseases.
1. บอกสาเหตุและพยาธิสภาพพื้นฐานที่เป็นส่วนร่วม และที่แตกต่างกันของแต่ละโรคได้
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2. วินิจฉัยโรคทั้งระยะแรกเริ่ม และระยะท้ายได้ถูกต้อง โดยการอาศัย ประวัติ การตรวจร่างกาย และภาพรังสี
วินิจฉัย
3. บอกหลักในการรักษา และให้การรักษาแต่ละโรคได้ถูกต้อง
4. บอกการดำเนินโรค และป้องกันความพิการของโรคต่างๆได้
ฉ. Nonarticular rheumatism
1. แยกภาวะเหล่านี้ออกจากโรคข้ออักเสบชนิดต่างๆ โดยอาศัยการซักประวัติ และตรวจร่างกาย
2. บอกอาการ และให้การวินิจฉัยโรคที่พบบ่อยในกลุ่มนี้ เช่น carpal tunnel syndrome, frozen shoulder,
trigger finger , bursitis, tendinitis ต่างๆ
3. บอกวิธีรักษาโรคที่พบบ่อยดังกล่าวได้ถูกต้อง
ช. Drug uses for rheumatic diseases
1. บอกยาที่ใช้รักษาโรคข้อชนิดต่างๆ ได้ เช่น ยากลุ่ม NSAIDs, DMARD, steroids, cytotoxic drugs,
hypouricemic agents เป็นต้น
2. บอกวิธีบริหารยา ผลดี และผลเสียของยาแต่ละชนิดได้
3. บอกกลไกการออกฤทธิ์ เหตุผลของการเลือกใช้ยาแต่ละชนิดสำหรับแต่ละโรคได้
4. บอกผลข้างเคียงที่สำคัญของยา และวิธีแก้ไข ป้องกันผลข้างเคียงได้
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กิจกรรมของสาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม
วัน
เวลา
จันทร์
9.00-12.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-16.00 น.
อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี
ศุกร์

9.00-12.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-16.00 น.
9.00-12.00 น.
13.00-15.00 น.
9.00-12.00 น.
13.00-15.00 น.
9.00-12.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-16.00 น.

*Core lecture (อาจารย์ประจำหน่วย)
1. Approach to arthritis
2. Physical examination in rheumatology
3. Lab investigation in rheumatology
4. Rheumatoid arthritis
5. Connective tissue disease (SLE, scleroderma, myositis)
6. Spondyloarthritis
7. Gouty arthritis
8. Osteoarthitis
**Topic & journal (resident อย่างละ 2 ครั้ง)
***เวลาที่เหลือดูแลรักษาผู้ปว่ ยใน & self study
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กิจกรรม
OPD MED (resident)
Admission round
Core lecture or
topic/journal
Rheumatology grand round
Grand round extern
Rheumatology round
Rheumatology clinic
Core lecture or
topic/journal
Rheumatology clinic
Rheumatology round
Rheumatology round
Admission round
Core lecture or
topic/journal

ตารางกิจกรรม Core lecture, Topic/journal วัน-เวลาที่แน่นอนจะแจ้ง resident เมือ่ ผ่านหน่วย
Recommended Books
1. Firestein GS, et al. Textbook of Rheumatology. 8th ed. W.B. Saunders Company, 2008.
2. Koopman WJ, Moreland LW. Arthritis and Allied Conditions. 15th ed. Lippincott Williams &
Wilkins, 2005.
3. Hochberg MC, et al. Rheumatology. 4th ed. Mosby Elsevier, Philadelphia, 2008.
4. Isenberg DA, et al. Oxford Textbook of Rheumatology. 3th ed. Oxford University Press, 2004.
5. Klippel JH, et al. Primer on the Rheumatic Diseases. 13th ed. Springer Science + Business
Media, New York, 2008.
6. Wallace DJ, Hahn BH. Dubois’ Lupus Erythematosus. 7th ed. Lippincott Williams & Wilkins,
2007.
Journals
1. Arthritis and Rheumatism
2. Journal of Rheumatology
4. Annals of the Rheumatic Disease
5. Rheumatic Disease Clinics of North America
6. British Journal of Rheumatology
7. Arthritis Research and Therapy
8. Current Opinion in Rheumatology
9. Journal of Clinical Rheumatology
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ตารางปฏิบตั ิงานแพทย์ประจําบ้านปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2564
rotation
10A
10B
11A
11B
ICU
C
ER
OPD1
OPD2
OPD3
R/V
ER

1Jun-27Jun
เฉลิมชนม์
ชลิดา
อภิญญา
วัชพล
ศุภนุ ช
ชลวิภา

28Jun-25Jul
ชลวิภา
ธัญมน
ทิชากร
ธนกฤต
เฉลิมชนม์
อภิญญา

ธนกฤต

ชนกนันท์

เฉลิมชนม์

ชลิดา

ชลวิภา

เกียรติภูมิ
ธัญมน

วัชพล
ชลิดา
ชนกนันท์

ทิชากร
ชลวิภา
เฉลิมชนม์

อภิญญา
ชลิดา
ธัญมน

ชลวิภา
ธนกฤต
ชนกนันท์

เฉลิมชนม์
ธัญมน
วัชพล

ภูรพล
ศุกร์ฤทัย

26Jul-22Aug 23Aug-19Sep 20sep-17Oct 18Oct-14Nov 15Nov-12Dec 13Dec-9Jan
วัชพล
เฉลิมชนม์
อภิญญา
ธนกฤต
ธัญมน
ชลวิภา
อภิญญา
ทิชากร
วัชพล
ชลวิภา
ชลิดา
ธนกฤต
ชลิดา
ธนกฤต
ธัญมน
ชนกนันท์
วัชพล
อภิญญา
ชนกนันท์
ชลวิภา
ชลิดา
ทิชากร
เฉลิมชนม์
ชนกนันท์
ธัญมน
วัชพล
ทิชากร
อภิญญา
ชนกนันท์
ทิชากร

10Jan-6Feb
ชลิดา
ทิชากร
เฉลิมชนม์
วัชพล
ธัญมน

7Feb-6Mar
ธัญมน
ชนกนันท์
ชลวิภา
ธนกฤต
ชลิดา

7Mar-3Apr
วัชพล
เฉลิมชนม์
ทิชากร
อภิญญา
ชลวิภา

ธัญมน

อภิญญา

วัชพล

ธนกฤต

ทิชากร

วัชพล

อภิญญา
ทิชากร

เฉลิมชนม์
วัชพล

ธนกฤต
ชนกนันท์

อภิญญา
ทิชากร

ชนกนันท์
ชลิดา

ชลวิภา
วัชพล

ธัญมน
ชลิดา

ธนกฤต

ธนกฤต

ชลิดา

ชลวิภา

เฉลิมชนม์

ธัญมน

อภิญญา

ชนกนันท์

ทิชากร
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4Apr-1May 2May-29May 30May-30Jun
ชนกนันท์
อภิญญา
ธนกฤต
ทิชากร
ชลิดา
เฉลิมชนม์
ธัญมน
ชลวิภา
เฉลิมชนม์
ธนกฤต
ชนกนันท์

ตารางปฏิบตั ิงานแพทย์ประจําบ้านปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2564
Rotations

1Jun-27Jun 28Jun-25Jul 26Jul-22Aug 23Aug-19Sep 20sep-17Oct 18Oct-14Nov 15Nov-12Dec 13Dec-9Jan 10Jan-6Feb 7Feb-6Mar

7Mar-3Apr

4Apr-1May

2May-29May

รวมพร

ภัคธร

Neuro

ฬิษา

สิริภสั ร์

กันตภพ

เกียรติภูมิ

กันต์ธรรม

ศุภนุ ช

ภูรพล

ศุกร์ฤทัย

ปรัชญา

Cardio

ภัคธร

เกียรติภูมิ

ภูรพล

ศุกร์ฤทัย

รวมพร

ฬิษา

ปรัชญา

กันต์ธรรม

สิริภสั ร์

ศุภนุ ช

กันตภพ

GI

รวมพร

ศุกร์ฤทัย

สิริภสั ร์

ภูรพล

ภัคธร

กันตภพ

ศุภนุ ช

ฬิษา

ปรัชญา

กันต์ธรรม

เกียรติภูมิ

Chest

ปรัชญา

ศุภนุ ช

กันต์ธรรม

กันตภพ

สิริภสั ร์

รวมพร

ศุกร์ฤทัย

เกียรติภูมิ

ฬิษา

ภัคธร

ภูรพล

Nephro

กันต์ธรรม

ปรัชญา

รวมพร

ศุภนุ ช

เกียรติภูมิ

กันตภพ

ภัคธร

ฬิษา

ภูรพล

สิริภสั ร์

ศุกร์ฤทัย

ภัคธร

ศุกร์ฤทัย

ภูรพล

ฬิษา

เกียรติภูมิ

สิริภสั ร์

กันตภพ

ศุภนุ ช

รวมพร

ปรัชญา

เกียรติภูมิ

ภัคธร

รวมพร

รวมพร

ศุกร์ฤทัย

เกียรติภูมิ

ภูรพล

ภัคธร

Endocrine

30May-30Jun

กันต์ธรรม

Hemato

สิริภสั ร์

กันตภพ

ปรัชญา

กันต์ธรรม

ศุภนุ ช

ศุกร์ฤทัย

ภูรพล

ID

กันตภพ

ภูรพล

ฬิษา

ภัคธร

สิริภสั ร์

ปรัชญา

กันต์ธรรม

Rheumato

กันต์ธรรม

ศุภนุ ช

ปรัชญา

กันตภพ

เกียรติภูมิ

ศุกร์ฤทัย

รวมพร

Onco

รวมพร

เกียรติภูมิ

สิริภสั ร์

ศุกร์ฤทัย

ภูรพล

ศุภนุ ช

ภัคธร

ฬิษา

กันต์ธรรม

กันตภพ

ฬิษา

ภัคธร

รวมพร

ปรัชญา

กันต์ธรรม

สิริภสั ร์

กันตภพ

ศุภนุ ช

เกียรติภูมิ

กันต์ธรรม/ศุกร์ฤทัย

ภูรพล

รวมพร/กันตภพ

ศุกร์ฤทัย

ฬิษา

ภัคธร

รวมพร

ปรัชญา

กันต์ธรรม

สิริภสั ร์

กันตภพ

ภูรพล

เกียรติภูมิ

ศุกร์ฤทัย

ศุภนุ ช

ปรัชญา

ภัคธร

consult

อธิษฐาน

Elective

ธีราภรณ์

OPD/V

ฬิษา
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ฬิษา
ศุภนุ ช
ฬิษา

สิริภสั ร์
ปรัชญา

สิริภสั ร์/ศุภนุ ช

ภูรพล/เกียรติภูมิ

ตารางปฏิบตั ิงานแพทย์ประจําบ้านปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2564
1Jun27Jun
ward 10 ธนัญญา
ward 11A พรกมล
ward 11B สพล
ICU
พรปวีณ์
Cohort นพกฤษฏิ์
ชุตนิ าถ
C/ER
OPD
ปิ ตริ าษฎ์
รพท.

28Jun25Jul
นพกฤษฏิ์
ปิ ตริ าษฎ์
พรปวีณ์
อธิษฐาน
ธีราภรณ์
ธนัญญา
พรกมล

elective

ชุตนิ าถ ธนัญญา นพกฤษฏิ์ สพล

rotation ที่

vacation/re
search

26Jul22Aug
อธิษฐาน
ธีราภรณ์
ชุตนิ าถ
สพล
พรกมล
ปิ ตริ าษฎ์
นพกฤษฏิ์

23Aug19Sep
สพล
ธนัญญา
พรกมล
ปิ ตริ าษฎ์
ชุตนิ าถ
อธิษฐาน
พรปวีณ์

20sep17Oct
พรปวีณ์
ชุตนิ าถ
นพกฤษฏิ์
ธนัญญา
อธิษฐาน
ธีราภรณ์
ปิ ตริ าษฎ์

สพล (cons)

18Oct14Nov
ปิ ตริ าษฎ์
ธีราภรณ์
อธิษฐาน
พรกมล
สพล
พรปวีณ์
ธนัญญา
นพกฤษฏิ์

15Nov12Dec
พรกมล
นพกฤษฏิ์
ธนัญญา
ชุตนิ าถ
พรปวีณ์
สพล
ธีราภรณ์
อธิษฐาน
ปิ ตริ าษฎ์

พรปวีณ์ ธีราภรณ์ พรกมล ชุตนิ าถ

13Dec9Jan
ชุตนิ าถ
พรปวีณ์
ปิ ตริ าษฎ์
สพล
ธนัญญา
พรกมล
นพกฤษฏิ์
ธีราภรณ์

10Jan- 7Feb6Feb 6Mar
ธีราภรณ์ พรปวีณ์
สพล ปิ ตริ าษฎ์
อธิษฐาน
นพกฤษฏิ์ พรกมล
ปิ ตริ าษฎ์ ธีราภรณ์
ชุตนิ าถ ธนัญญา
อธิษฐาน สพล
พรกมล ชุตนิ าถ

7Mar3Apr
ธนัญญา
พรกมล
นพกฤษฏิ์
อธิษฐาน
สพล
ธีราภรณ์
ชุตนิ าถ
พรปวีณ์

พรปวีณ์
อธิษฐาน ธนัญญา นพกฤษฏิ์ ปิ ตริ าษฎ์
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4Apr1May
ปิ ตริ าษฎ์
พรปวีณ์
ชุตนิ าถ
ธีราภรณ์
อธิษฐาน
นพกฤษฏิ์
พรกมล
ธนัญญา

2May29May
อธิษฐาน
ธีราภรณ์
นพกฤษฏิ์
ชุตนิ าถ
พรปวีณ์
สพล
ธนัญญา
ปิ ตริ าษฎ์
พรกมล

สพล

30May30Jun
พรกมล
ธนัญญา
สพล
นพกฤษฏิ์
ชุตนิ าถ
ปิ ตริ าษฎ์
พรปวีณ์
อธิษฐาน/
ธีราภรณ์

ตารางอาจารย์ที่ปรึ กษาแพทย์ประจําบ้าน
แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ใช้ทุน
ปีการศึกษา 2564
นพ.วัชพล เจริญสว่าง
พญ.ชลิดา บัวผัน
พญ.อภิญญา ธรรมมงคลชัย
พญ.ชลวิภา จิวรวัฒนกุล
นพ.เฉลิมชนม์ สุธรรมดิเรกลาภ
พญ.ธัญมน พู่มณเฑียรชัย
พญ.ทิชากร แสบงบาล
นพ.ชนกนันท์ แซ่ล้ี
นพ.ธนกฤต บัวสระ
ปีการศึกษา 2563
พญ.สิริภัสร์ แก้วนามไชย
นพ.ภัคธร ศุภสิทธิกุลชัย
นพ.กันต์ธรรม หงษ์ดุสิต
พญ.ฬิษา สุวรรณเกษการ
นพ.ปรัชญา เอกดุษฎี
พญ.รวมพร แก้ววิชิต
นพ.กันตภพ ปัทมสิริกลุ
พญ.ศุภนุช เรียกลึก
นพ.ภูรพล พรมมงคล
นพ.เกียรติภูมิ สุขกุลเจริญ
พญ.ศุกร์ฤทัย ตันธราพรฤกษ์
ปีการศึกษา 2562
พญ.พรกมล ติรณะประกิจ
พญ.พรปวีณ์ ปัญจะ
พญ.ธนัญญา เมธาภาคย์
พญ.ชุตินาถ ชินอุดมพร
นพ.ปิติราษฎร์ พันธุ์เปรื่อง
นพ.สพล วิวัฒน์พัฒนกุล

อาจารย์

เบอร์โทรศัพท์

E-mail

สุชัจจ์
จารุวรรณ
นภัส
ณัฐพันธ์
ธีรานันท์
ชาญชัย
ปิยนันท์
อาทิตย์
นฤมล

086-5538637
086-4067422
081-7001015
086-7592517
081-7344743
081-6183334
085-3477909
081-6144815
081-6276159

hun_hardyboyz@hotmail.com
js_phoenix@hotmail.com
nwpuister@gmail.com
nattapun@gmail.com
theeranana89@gmail.com
charonpongsunton@gmail.com
Piyanant_n@yahoo.co.th
Arthit_med@hotmail.com
nksakorn@yahoo.com

อัศวิน
สุทัศน์
รัชพร
ประสิทธิ์
สมลักษณ์
สิริภา
วรวุฒิ
นพรัตน์
กุลธิดา
นิศา
พัชรสาร

084-1601102
089-4413959
089-8919905
081-5819842
081-9094645
081-9078819
081-8082239
085-3445427
089-4595785
086-4664251
081-9365650

A_pvero@yahoo.com
suthat109@yahoo.com
bbbbell@gmail.com
yokinnon@yahoo.co.th
somlukc@hotmail.com
siripab@yahoo.com
jrworawut@yahoo.co.th
Nop_xa@hotmail.com
doctorkul@gmail.com
nisam@g.swu.ac.th
Paul_lin_md@yahoo.com

ดิษรุจ
ปิยกรณ์
ภานุณัฏฐ์
พิชญา
จิรายุทธ
ศิริลักษณ์

089-1352894
086-1296573
086-6885001
081-6152772
089-4360749
096-9979651

Boss_tovikkai@hotmail.com
silverfalx@gmail.com
Panu_jump@hotmail.com
Turn_turn@hotmail.com
jirayutjan@yahoo.com
Tob_part2@hotmail.com

นพ.นพกฤษฎิ์ จิระวรกสญจน์
พญ.ธีราภรณ์ อินธนู
พญ.อธิษฐาน ตั้งเติมพงษ์

มณฑล
ภาสกร
ไบรอัน

081-9856550
081-9940605
089-6871840
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Monton.med@gmail.com
lekrheuma@gmail.com
brianleemed@gmail.com

รายชื่อคณะกรรมการฝึ กอบรมหลักสูตรแพทย์ประจําบ้าน
รายชื่อกรรมการกลาง
1. ผศ.นพ.มนะพล กุลปราณีต
2. ผศ.พญ.กุลธิดา เมธาวศิน
3. ผศ.นพ.มณฑล ว่องวันดี
4. นพ.พัชรสาร ลีนะสมิต
5. นพ.อาทิตย์ วงษ์เสาวศุภ
6. นพ.ณัฐพันธ์ รัตนจรัสกุล
7. นพ.อัศวิน สุดเจริญ
8. นพ.นพรัตน์ ฤชากร
9. พญ.ปิยะพร ชื่นกลิ่น
10. พญ.กันตรัตน์ วัฒนวินิจฉัย
11. นพ.สุชัจจ์ ศรีชลวัฒนา
12. พญ.จารุวรรณ สังข์มาลา
13. พญ.นภัส วุฒิเลิศเจริญวงศ์
14. นพ.ศุภกร หวังทรัพย์ทวี

หน้าที่
ประธานหลักสูตร
การวิจัย
การประเมินผล
การบันทึกเวชระเบียนและสารสนเทศน์
พัฒนาข้อสอบภาคปฎิบัติ
พัฒนาข้อสอบภาคทฤษฎีและเลขานุการ
พัฒนาข้อสอบภาคปฎิบัติและกิจกรรมวิชาการ
กิจกรรมวิชาการและพัฒนาข้อสอบภาคทฤษฎี
จริยธรรม
สวัสดิการและจริยธรรม (ลาศึกษาต่อ)
กิจกรรมวิชาการ
การประเมินผล
การบันทึกเวชระเบียน
สวัสดิการและผู้ช่วยเลขานุการ
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รายชื่ออาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ มศว
หัวหน้าภาควิชา
รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา

เบอร์โทรศัพท์
089-4413959

สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
อ.นพ.อรุณชัย แสงพานิชย์
รศ.พญ.สิริภา ช้างสิริกุลชัย
อ.นพ.จิรายุทธ จันทร์มา
อ.พญ.นภัส วุฒิเลิศเจริญวงศ์

095-4989459
081-9078819
089-4360749
081-7001015

สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อ
อ.นพ.ภาสกร แสงสว่างโชติ
อ.นพ.นพรัตน์ ฤชากร

081-9940605
085-3445427

สาขาอายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤติ
ผศ.นพ.มนะพล กุลปราณีต
รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา
ผศ.พญ.พิชญา เพชรบรม
อ.พญ.สิรภัทร ตุลาธรรมกิจ

089-6683584
089-4413959
081-6152772
097-1218999

สาขาอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อ
รศ.พญ.สมลักษณ์ จึงสมาน
อ.พญ.รัชพร ทวีรุจจนะ
อ.นพ.ไบรอัน ลี
อ.พญ.จารุวรรณ สังข์มาลา

081-9094645
089-8919905
089-6871840
086-4067422

สาขามะเร็งวิทยา
อ.นพ.ภานุณัฏฐ์ ม่วงน้อย
อ.นพ.ชาญชัย เจริญพงศ์สุนทร

086-6885001
081-6183334

สาขาโลหิตวิทยา
ผศ.พญ.นิศา มะเครือสี

086-4664251,083-5435261
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อ.พญ.ศิริลักษณ์ สุทธินนท์
อ.พญ.ปิยะพร ชื่นกลิ่น

096-9979651
081-9000013

สาขาอายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร
ผศ.พญ.ปิยนันท์ ชนไมตรี
อ.นพ.อัศวิน สุดเจริญ
อ.นพ.ปิยกรณ์ พูลแย้ม

085-3477909
084-1601102
086-1296573

สาขาประสาทวิทยา
ผศ.พญ.กุลธิดา เมธาวศิน
ผศ.พญ.นฤมล คงสาคร
ผศ.นพ.มณฑล ว่องวันดี
อ.นพ.พงศกร คงสาคร (ลาศึกษาต่อ)

089-4595785
081-6276159
081-9856550
086-5556491

สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชือ้
อ.นพ.พัชรสาร ลีนะสมิต
ผศ.นพ.ประสิทธิ์ อุพาพรรณ
อ.นพ.ดิษรุจ โตวิกกัย

081-9365650
081-5819842
089-1352894

สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ผศ.นพ.วรวุฒิ รุ่งแสงมนูญ
ผศ.พญ.ธีรานันท์ อังคณานาฏ
อ.นพ.อาทิตย์ วงษ์เสาวศุภ
อ.นพ.ณัฐพันธ์ รัตนจรัสกุล
อ.นพ.สุชัจจ์ ศรีชลวัฒนา

081-8082239
081-7344743
081-6144815
086-7592517
086-5538637

สาขาตจวิทยา
อ.พญ.กันตรัตน์ วัฒนวินิจฉัย (ลาศึกษาต่อ)

089-4079088
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