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เกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น  
เพ่ือวฒิุบตัร แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาอายรุศาสตร ์

1. เกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรม 
1.1 ช่ือหลกัสตูร 

(ภาษาไทย) หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพือ่วุฒบิตัรแสดงความรูค้วามช านาญ        
ในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม สาขาอายรุศาสตร ์

(ภาษาองักฤษ) Residency Training in Internal Medicine 

1.2 ช่ือวฒิุบตัร 
ชือ่เตม็ 

(ภาษาไทย) วุฒบิตัรเพือ่แสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม  
สาขาอายรุศาสตร ์

(ภาษาองักฤษ) Diploma of the Thai Board of Internal Medicine 

ชือ่ย่อ 
(ภาษาไทย) วว. สาขาอายรุศาสตร ์
(ภาษาองักฤษ) Dip.Thai Board of Internal Medicine 

ค ำแสดงวฒิุกำรฝึกอบรมท้ำยชือ่ 
(ภาษาไทย) วว.สาขาอายรุศาสตร ์
(ภาษาองักฤษ) Diplomate, Thai Board of Internal Medicine 

หรอื Dip., Thai Board of Intern Med 

1.3 หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 
ราชวทิยาลยัอายรุแพทยแ์หง่ประเทศไทย 

1.4 หลกัการและเหตผุล 
สาขาอายรุศาสตรเ์ป็นสาขาทีส่ าคญัและเป็นรากฐานของวชิาการทางการแพทย์ เนื่องจากเป็น

สาขาวชิาทีค่รอบคลุมวทิยาการแพทยท์ัง้ในดา้นกวา้งและดา้นลกึ อกีทัง้โรคทางอายรุศาสตรก์ม็คีวาม 
หลากหลายทัง้ในดา้นความชกุ ความรนุแรง ความสลบัซบัซอ้น และความรบีด่วน  นอกจากนี้ยงัเป็น
วชิาทีม่คีวามกา้วหน้าทางวชิาการอยา่งรวดเรว็ ซึง่ลว้นทา้ทายความรูค้วามสามารถของอายรุแพทย์
ในการใหก้ารวนิจิฉยั การดแูลรกัษาแบบองคร์วม การพยากรณ์โรค และการตดิตามความรู้
ความกา้วหน้าใหท้นั  อายรุแพทยต์อ้งมคีวามรู ้ ความช านาญ เจตคต ิคณุธรรม จรยิธรรม ทกัษะ
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การสือ่สาร การปฏบิตังิานแบบสหวชิาชพี และสอดคลอ้งกบัระบบสขุภาพของประเทศ รวมทัง้
คณุสมบตัดิา้นอืน่ๆ  ตลอดจนตอ้งเป็นผูท้ีรู่ข้อ้จ ากดัของตนเอง และมคีวามสามารถในการเรยีนรู้
เพือ่พฒันาวชิาชพีอยา่งต่อเนื่อง และปรบัตวัตามความหลากหลายทางวฒันธรรม  

การปรบัปรงุหลกัสตูรเป็นไปตามประกาศแพทยสภาเรือ่งเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมฯ 
พ.ศ.2552 ไดก้ าหนดใหร้าชวทิยาลยัอายรุแพทยฯ์ ทบทวนพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมเป็นระยะๆ 
หรอือยา่งน้อยทกุ 5 ปี เนื่องจากมคีวามกา้วหน้าทางวชิาการในดา้นต่างๆเกดิขึน้มากมาย 

1.5 ก าหนดการเปิดฝึกอบรม 
เริม่การฝึกอบรมตามหลกัสตูรนี้ในปีการศกึษา 2557 

1.6 อาจารย ์
สถาบนัฝึกอบรมตอ้งมแีพทยซ์ึง่ไดร้บัหนังสอือนุมตัหิรอืวุฒบิตัรสาขาอายรุศาสตร์ หรอืสาขา

เทยีบเทา่คอื ประสาทวทิยา อายรุศาสตรโ์รคเลอืด/โลหติวทิยา อายรุศาสตรม์ะเรง็วทิยา ตจวทิยา 
ของแพทยสภาและเป็นสมาชกิราชวทิยาลยัอายรุแพทยฯ์ จ านวนอยา่งน้อย 10 คน  และอาจารย์
ผูร้บัผดิชอบการฝึกอบรมของสถาบนัฝึกอบรม จะตอ้งปฏบิตังิานทางดา้นอายรุศาสตรม์าแลว้ไม่
น้อยกว่า 5 ปี 

ตอ้งมอีายรุแพทยส์าขาทีไ่ดร้บัหนงัสอือนุมตัหิรอืวุฒบิตัรฯ ต่อยอดอยา่งน้อย 3 สาขาวชิา 
หากมอีาจารยผ์ูฝึ้กอบรมเตม็เวลาไมพ่ออาจจดัอาจารยแ์บบไมเ่ตม็เวลามาชว่ยฝึกอบรม แต่จะตอ้งมี
อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมแบบเตม็เวลาไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 50 ของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมทัง้หมด 
และภาระงานในสาขาอายรุศาสตรข์องอาจารยแ์บบไมเ่ตม็เวลา เมือ่รวมกนัทัง้หมดจะตอ้งไมน้่อยกว่า
ภาระงานของจ านวนอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมเตม็เวลาทีต่อ้งทดแทน 

ส าหรบัการก าหนดจ านวนอาจารยใ์นแต่ละสถาบนัฝึกอบรม ในกรณีทีห่ลกัสตูรการฝึกอบรม
เป็นแบบทีม่สีถาบนัรว่มฝึกอบรม หรอืมสีถาบนัฝึกอบรมสมทบ ใหอ้นุโลมใชห้ลกัเกณฑท์ีก่ าหนด
ดงักล่าว  โดยทอนเป็นสดัสว่นตามเวลาทีส่ถาบนัฝึกอบรมนัน้ๆ มสีว่นรว่มในการฝึกอบรม 

ผู้ฝึกอบรมเตม็เวลา  หมายถงึ ขา้ราชการ พนกังานมหาวทิยาลยั ลกูจา้งประจ ารวมทัง้
อาจารยเ์กษยีณอายรุาชการปฏบิตังิานในโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตรห์รอืหน่วยงานที่
ปฏบิตังิานเตม็เวลา และไดร้บัอตัราเงนิเดอืนในอตัราเตม็เวลา 
ผู้ฝึกอบรมไม่เตม็เวลา  แบ่งเป็น 2 ประเภท 
ก. พนกังานมหาวทิยาลยัหรอืลูกจา้งประเภทบางเวลาอยา่งน้อยครึง่เวลา และไดร้บัเงนิเดอืน

ตามสดัสว่นงาน ใหน้บัเวลาปฏบิตังิานตามสญัญาจา้ง 
ข. ผูท้ีป่ฏบิตังิานอยูท่ีส่ถาบนัอืน่ หรอือาจารยเ์กษยีณอาย ุหรอือาจารยแ์ผนกอืน่มาชว่ยสอน

บางเวลา โดยไมไ่ดม้สีญัญาจา้งจากหน่วยงาน หรอืปฏบิตังิานน้อยกว่าครึง่เวลา ใหค้ดิ
เวลาปฏบิตังิาน เฉพาะเวลาทีม่าปฏบิตังิานส าหรบัการเรยีนการสอนแพทยป์ระจ าบา้น
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อายรุศาสตร ์ ไมน่บัเวลาทีม่าท างานวจิยั ท างานบรกิาร เชน่ ตรวจผูป้ว่ยหรอืท าหตัถการ 
โดยไมเ่กีย่วขอ้งกบัแพทยป์ระจ าบา้น รวมทัง้ไมน่บัเวลาทีม่าสอนนักศกึษา/นิสติแพทย ์
และแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด 

ผูฝึ้กอบรมวุฒบิตัรฯ ในระดบัเดยีวกนัใชศ้กัยภาพได ้ 35 ชัว่โมงต่อสปัดาหใ์น 1 สาขาวชิา  
แต่ถา้ฝึกอบรมมากกว่า 2 สาขาวชิา ตอ้งแบ่งศกัยภาพเป็น 2 สาขาวชิา  โดยคดิสาขาวชิาหลกัไม่
น้อยกว่าครึง่หนึ่ง 

1.7 จ านวนผู้เข้ารบัการฝึกอบรม 

ราชวทิยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย ก าหนดใหส้ถาบนัฝึกอบรมรบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม
ไดใ้นสดัสว่นปีละชัน้ละ 1 คน ต่ออาจารยผ์ูฝึ้กอบรม 2 คน  รวมทัง้ตอ้งมงีานบรกิารทีก่ าหนดครบ
ตามตาราง แต่จะตอ้งมอีาจารยอ์ยา่งน้อย 10 คน  ผูป้ว่ยนอกอายรุกรรม อยา่งน้อย 500 ครัง้การ
ตรวจ/สปัดาห ์ ผูป้ว่ยในอายรุกรรม 150 ครัง้การรบัไวใ้นโรงพยาบาล/เดอืน จ านวนผูป้ว่ยในปรกึษา
นอกแผนกอายรุศาสตรอ์ยา่งน้อย 50 ครัง้ของการปรกึษา/เดอืน หตัถการประเภท manual procedure 
กลุ่มที ่1ข. อยา่งน้อย 50 ครัง้/เดอืน จงึจะสามารถเปิดการฝึกอบรมได ้

การเริม่การฝึกอบรมนัน้ สว่นใหญ่ตอ้งเริม่ฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นจ านวนน้อยกว่าศกัยภาพ
ขัน้ต ่าทีก่ าหนดไว ้เชน่ เริม่เปิดฝึกอบรม 2 ต าแหน่ง  และเมือ่ประเมนิหลงัฝึกอบรมแลว้จงึพจิารณา
ปรบัเพิม่จ านวนการฝึกอบรมใหเ้ทา่กบัศกัยภาพขัน้ต ่า คอื 5 ต าแหน่ง ต่อไป  

 

จ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมปีละชัน้ละ  2 3 4 5 6 
แพทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม  10 10 10 10 12 
จ านวนผูป้ว่ยนอกอายรุกรรม (ครัง้การตรวจ/สปัดาห)์  500 500 500 500 600 
จ านวนผูป้ว่ยในอายรุกรรม (ครัง้การรบัไวใ้นรพ./เดอืน)  150 150 150 150 180 
จ านวนผูป้ว่ยในปรกึษานอกแผนกอายรุศาสตร ์
(ครัง้ของการปรกึษา/เดอืน) 

 50 50 50 50 60 

หตัถการประเภท manual procedure กลุ่มที ่1ข. (ครัง้/เดอืน)  50 50 50 50 60 
 
จ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมปีละชัน้ละ 7 8 9 10 11 12 
แพทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 14 16 18 20 22 24 
จ านวนผูป้ว่ยนอกอายรุกรรม (ครัง้การตรวจ/สปัดาห)์ 700 800 900 1000 1100 1200 
จ านวนผูป้ว่ยในอายรุกรรม (ครัง้การรบัไวใ้นรพ./เดอืน) 210 240 270 300 330 360 
จ านวนผูป้ว่ยในปรกึษานอกแผนกอายรุศาสตร ์
(ครัง้ของการปรกึษา/เดอืน) 

70 80 90 100 110 120 

หตัถการประเภท manual procedure กลุ่มที ่1ข. (ครัง้/เดอืน) 70 80 90 100 110 120 
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จ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมปีละชัน้ละ 13 14 15 16 17 18 
แพทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 26 28 30 32 34 36 
จ านวนผูป้ว่ยนอกอายรุกรรม (ครัง้การตรวจ/สปัดาห)์ 1300 1400 1500 1600 1700 1800 
จ านวนผูป้ว่ยในอายรุกรรม (ครัง้การรบัไวใ้นรพ./เดอืน) 390 420 450 480 510 540 
จ านวนผูป้ว่ยในปรกึษานอกแผนกอายรุศาสตร ์
(ครัง้ของการปรกึษา/เดอืน) 

130 140 150 160 170 180 

หตัถการประเภท manual procedure กลุ่มที ่1ข. (ครัง้/เดอืน) 130 140 150 160 170 180 
 
จ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมปีละชัน้ละ 19 20 21 22 23 24 
แพทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 38 40 42 44 46 48 
จ านวนผูป้ว่ยนอกอายรุกรรม (ครัง้การตรวจ/สปัดาห)์ 1900 2000 2100 2200 2300 2400 
จ านวนผูป้ว่ยในอายรุกรรม (ครัง้การรบัไวใ้นรพ./เดอืน) 570 600 630 660 690 720 
จ านวนผูป้ว่ยในปรกึษานอกแผนกอายรุศาสตร ์
(ครัง้ของการปรกึษา/เดอืน) 

190 200 210 220 230 240 

หตัถการประเภท manual procedure กลุ่มที ่1ข. (ครัง้/เดอืน) 190 200 210 220 230 240 
 
จ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมปีละชัน้ละ 25 26 27 28 29 30 
แพทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 50 52 54 56 58 60 
จ านวนผูป้ว่ยนอกอายรุกรรม (ครัง้การตรวจ/สปัดาห)์ 2500 2600 2700 2800 2900 3000 
จ านวนผูป้ว่ยในอายรุกรรม (ครัง้การรบัไวใ้นรพ./เดอืน) 750 780 810 840 870 900 
จ านวนผูป้ว่ยในปรกึษานอกแผนกอายรุศาสตร ์
(ครัง้ของการปรกึษา/เดอืน) 

250 260 270 280 290 300 

หตัถการประเภท manual procedure กลุ่มที ่1ข. (ครัง้/เดอืน) 250 260 270 280 290 300 
 
จ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมปีละชัน้ละ 31 32 33 34 35 36 
แพทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 62 64 66 68 70 72 
จ านวนผูป้ว่ยนอกอายรุกรรม (ครัง้การตรวจ/สปัดาห)์ 3100 3200 3300 3400 3500 3600 
จ านวนผูป้ว่ยในอายรุกรรม (ครัง้การรบัไวใ้นรพ./เดอืน) 930 960 990 1020 1050 1080 
จ านวนผูป้ว่ยในปรกึษานอกแผนกอายรุศาสตร ์
(ครัง้ของการปรกึษา/เดอืน) 

310 320 330 340 350 360 

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

หมำยเหตุ จ ำนวนผูป้ว่ยนอกอำยรุศำสตร ์นบัทัง้คลนิิกอำยรุกรรมและคลนิิกเฉพำะโรค 



เกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมฯ สาขาอายรุศาสตร ์   5 

 

หากสถาบนัฝึกอบรมใดมสีถานภาพเป็นสถาบนัรว่มฝึกอบรม หรอืสถาบนัฝึกอบรมสมทบให้กบั
หลายหลกัสตูรในสาขาเดยีวกนั จ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมทีจ่ะปฏบิตังิานในสถาบนัฝึกอบรม
แห่งนัน้ในเวลาหนึ่งๆ จะตอ้งไมเ่กนิศกัยภาพของสถาบนัฝึกอบรมนัน้ 

1.8 คณุสมบติัของผู้เข้ารบัการฝึกอบรม 
ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งเป็นผูท้ีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีเวชกรรม ตอ้งผา่นการ

ปฏบิตังิานตามโครงการเพิม่พนูทกัษะ ส าหรบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมทีม่ตีน้สงักดัตอ้งปฏบิตังิาน
ชดใชท้นุอยา่งน้อย 1 ปี ผูส้มคัรทไีมม่ตีน้สงักดั จะตอ้งไดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีเวชกรรมไม่
ต ่ากว่า 3 ปี 

1.9 จ านวนปีการฝึกอบรม 
หลกัสตูรการฝึกอบรมมรีะยะเวลา 3 ปี 

1.10 วตัถปุระสงค ์
แพทยท์ีจ่บการฝึกอบรมเป็นแพทยเ์ฉพาะทางสาขาอายรุศาสตร ์ ตอ้งมคีณุสมบตั ิ และความรู้

ความสามารถขัน้ต ่าตามสมรรถนะหลกัทัง้ 6 ดา้นดงันี้ 
1.10.1 การดแูลรกัษาผูป้ว่ย (Patient Care) 

ก. มทีกัษะในการซกัประวตั ิตรวจรา่งกายผูป้ว่ย ท าหตัถการ และการรวบรวมขอ้มลู 
ส าหรบัน ามาคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นเหตุเป็นผลเพือ่น าไปสูก่ารตดัสนิใจใหก้ารดแูล
รกัษาผูป้ว่ยอยา่งเหมาะสม 

ข. วนิิจฉยับ าบดัรกัษาภาวะผดิปกตทิางอายรุศาสตรท์ีพ่บโดยทัว่ไปในประเทศไทยได้
อยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 

ค. บนัทกึรายงานผูป้ว่ยไดอ้ยา่งสมบรูณ์และสม ่าเสมอ 
ง. ป้องกนัโรคและสรา้งเสรมิสขุภาพ 

1.10.2 ความรู ้ ความเชีย่วชาญ  และความสามารถในการน าไปใชแ้กป้ญัหาของผูป้ว่ยและสงัคม
รอบดา้น (Medical knowledge and Skills) 
ก. เขา้ใจวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานของรา่งกาย และจติใจ  
ข. มคีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพี และเชีย่วชาญในสาขาอายรุศาสตร ์

1.10.3 การพฒันาตนเองและการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิ(Practice-based Learning and 
Improvement) 
ก. มคีวามคดิสรา้งสรรคต์ามหลกัวทิยาศาสตร์ในการสรา้งความรูใ้หม่และพฒันา ระบบ

บรกิารสขุภาพ 
ข. ด าเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุได ้ 
ค. เรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏบิตั ิ
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1.10.4 ทกัษะปฏสิมัพนัธ ์และการสือ่สาร (Interpersonal and Communication Skills) 
ก. น าเสนอขอ้มลูผูป้ว่ย และอภปิรายปญัหาอยา่งมปีระสทิธภิาพ  
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะ ใหแ้พทย ์นกัศกึษาแพทย ์และบคุลากรทางการแพทย์ 
ค. สือ่สารใหข้อ้มลูแกญ่าต ิและผูป้ว่ย ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและมปีระสทิธภิาพ  โดยมเีมตตา 

เคารพการตดัสนิใจและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์ 
ง. มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ี ท างานกบัผูร้ว่มงานทกุระดบัอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
จ. เป็นทีป่รกึษาและใหค้ าแนะน าแกแ่พทยแ์ละบุคคลากรอืน่ โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร ์

1.10.5 ความเป็นมอือาชพี  (Professionalism) 
ก. มคีณุธรรม จรยิธรรม และเจตคตอินัดต่ีอผูป้ว่ย ญาต ิผูร้ว่มงาน เพือ่นรว่มวชิาชพีและ

ชมุชน 
ข. มคีวามสนใจใฝรู่ ้และสามารถพฒันาไปสูค่วามเป็นผูเ้รยีนรูต้่อเนื่องตลอดชวีติ 

(Continuous Professional Development) 
ค. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
ง. ค านึงถงึผลประโยชน์สว่นรวม 

1.10.6 การปฏบิตังิานใหเ้ขา้กบัระบบ (System-based Practice) 
ก. มคีวามรูเ้กีย่วกบัระบบสขุภาพของประเทศ   
ข. มคีวามรูแ้ละมสีว่นรว่มในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลรกัษาผูป้ว่ย  
ค. ใชท้รพัยากรสขุภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ

ปรบัเปลีย่นการดแูลรกัษาผูป้ว่ยใหเ้ขา้กบับรบิทของการบรกิารสาธารณสขุไดต้าม
มาตรฐานวชิาชพี 

1.11 เน้ือหาสงัเขปของการฝึกอบรม 
เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถในเนื้อหาต่อไปนี้ 

(1) ความรูพ้ืน้ฐานของอายรุศาสตร ์และระบบทีเ่กีย่วขอ้ง 
(2) โรคหรอืภาวะทางอายรุศาสตรท์ีส่ าคญั  
(3) หตัถการและ/หรอืแปลผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารเพือ่วนิิจฉยั และรกัษาโรค

อายรุศาสตร ์
(4) การเรยีนรูท้างดา้นบรูณาการ 

(1) ควำมรู้พ้ืนฐำนของอำยุรศำสตร ์และระบบทีเ่กีย่วข้อง 
Basic nutrition   
Basic pharmacology  
Biology of cancer  
Carcinogenesis  
Genome structure and organization 
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Molecular biology and clinical genetics  
Nutrition values of common diets  
Pathology and pathogenesis of diseases  
Physiologic change in elderly  
Principle of immunological response 
Structure and function of  

- Cardiovascular system 
- Endocrine system 
- Gastrointestinal system 
- Genitourinary system 
- Hematopoietic  system 
- Musculoskeletal system  
- Nervous system 
- Respiratory system 
- Skin and soft tissue 

ระบาดวทิยาคลนิิก 
- ประเมนิงานวจิยั 
- ความเชือ่ถอืไดแ้ละจุดออ่นของการศกึษาสถติแิบบ randomized controlled,   

case- control, cohort study และ meta-analysis 
- วเิคราะหข์อ้มลูและความเชือ่ถอืไดข้องขอ้มลูทีไ่ดม้าจากการรวบรวม เชน่     

review article 
- สามารถใชข้อ้มลูทางสถติไิดถู้กตอ้ง เชน่ p-value, number need to treat, relative risk 
- ใชข้อ้มลูเพือ่สนบัสนุนการวนิจิฉยั เชน่ sensitivity, specificity ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
- potential bias ของการประเมนิ sensitivity และ specificity 

เภสชัวทิยาคลนิิก 
- ความรูท้างดา้น pharmacokinetic ของยา และน ามาประยกุตก์บัการตดิตามระดบั

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

ใหน้มบุตร 
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(2) โรคหรือภำวะทำงอำยรุศำสตรที์ส่ ำคญั 
โรคทีส่ าคญัทางอายรุศาสตร ์ทีอ่ายรุแพทยต์อ้งวนิจิฉยัและรกัษาไดไ้มว่า่โรคจะอยูใ่นระดบัใดกต็าม 
โดยแบ่งตามวธิจีดัการเรยีนรูด้งันี้ 
ระดบั 1 โรคหรอืภาวะทีพ่บบ่อย และมคีวามส าคญัซึง่แพทยป์ระจ าบา้นสามารถเรยีนรูไ้ด้

จากผูป้ว่ยโดยตรง 
ระดบั 2 โรคหรอืภาวะทีพ่บน้อยกว่าระดบั 1 และมคีวามส าคญัซึง่แพทยป์ระจ าบา้นสามารถ  

เรยีนรูจ้ากผูป้ว่ยแต่ไมไ่ดด้แูลผูป้ว่ยโดยตรง เชน่ การรว่มดแูลในหอผูป้ว่ย( ward 
round)ดว้ยกนั เป็นตน้  

ระดบั 3 โรคทีพ่บน้อยแต่มคีวามส าคญั ซึง่แพทยป์ระจ าบา้นสามารถเรยีนรูโ้ดยการศกึษา
ดว้ยตนเอง หรอืฟงับรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัใหม้กีารเรยีนรูโ้รคในกลุ่มนี้
อยา่งพอเพยีง  

โรคหรอืภาวะ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

1. Intestinal infectious 
disease 

- Acute diarrhea (A 09.-) 
 

- Other salmonella infections 
(A02.-) 

- Other bacterial intestinal 
infections (A04.-)  

- Other bacterial food borne 
intoxication (A05.-) 

 

- Cholera (A00.-) 
- Typhoid and paratyphoid 

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

disease (A07.-) 
- Other specified intestinal 

infection (A08.-) 

2. Tuberculosis - Respiratory tuberculosis 
(A15.- - A16.-) 

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

- Tuberculosis of nervous 
system (A17.-) 

 

3. Certain zoonotic 
bacterial diseases 

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

4. Other bacterial 
disease 

 - Other mycobacteria (A31.-) - Leprosy (A30.-) 
- Listeriosis (A32.-) 
- Other tetanus (A35.-) 
- Diphtheria (A36.-) 
- Meningococcal infections 

(A39.-) 

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

- Septicaemia (A41.9) 

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

- Streptococcal sepsis (A40.-) 

 

6. Other bacterial 
infection 

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

7. Infections with a 
predominantly 
sexual mode of 
transmission 

  - Early syphilis (A51.-) 
- Late syphilis (A52.-) 
- Latent syphitis (53.-) 
- Gonococcal Infection (A54.-) 
- Chlamydial disease (A55-

A56.-) 
- Chancroid (A57.-) 
- Granloma Inguinale (A58.-) 
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โรคหรอืภาวะ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

- Anogenital Herpes simplex 
(A60.-) 

- Anogenital warts (A63.-) 

8. Rickettsioses   - Typhus fever (A75.-) 

9. Viral infections of 
the central nervous 
system 

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

- Viral meningitis (A87.-) 

10. Viral hemorrhagic 
fever 

- Dengue fever, Dengue 
hemorrhagic fever  
(A90.-, A91.-) 

  

11. Viral infections 
characterized by 
skin and mucous 
membrane lesion 

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

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

 - Herpes viral encephalitis 
(B00.4) 

- Chickenpox (B01.-) 
- Measles (B05.-) 
- Rubella (B06.-) 
- Other viral infections 

characterized by skin and 
mucous membrane lesions 
(B08.-) 

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

12. Viral hepatitis - Acute viral hepatitis (B15.-, 
B16.-, B17.-) 

- Chronic viral Hepatitis (B18.-) 

  

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

- Unspecified HIV disease 
(B24.-) 

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

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

- Acute HIV infection syndrome 
(B23.0) 

14. Other viral disease  
 

 

- Viral infections, unspecified 
(B34.9) 

 

- Cytomegaloviral disease 
(B25.-) 

- Mumps (B26.-) 
- Infectious mononucleosis 

(B27.-) 

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

- Candidiasis (B37.-) 
 

- Aspergillosis (B44.-) 
- Cryptococcosis (B45.-) 

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

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

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

17. Helminthiasis  - Strongyloidiasis (B78.-) - Schistosomiasis  (B65.-) 
- Other fluke infection (B66.-) 
- Taeniasis  (B68.-) 
- Cysticerosis  (B69.-) 
- Filiariasis (B74.-) 
- Trichenellosis  (B75.-) 
- Hook worm disease (B76.-) 
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โรคหรอืภาวะ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

- Ascariasis (B77.-) 
- Other intestinal 

helminthiases (B81.-) 
- Visceral larva migrans (83.0) 
- Gnathastomiasis (83.1) 
- Angiostrongyliasis (B83.2) 

18. Pediculosis 
acariasis and other 
infestations 

  - Pediculosis and phthiriasis 
(B85.-) 

- Scabies (B86.-) 

19. Malignant neoplasm 
(primary)  

- Malignant neoplasm of  
   Nasopharynx (C11.-) 
- Malignant neoplasm of 

Stomach (C16.-) 
- Malignant neoplasm of colon 

and rectum (C18.- ถงึ C20.-) 
- Liver cell carcinoma (C22.0) 
- Cholangiocarcinoma (C22.1, 

C24.-) 
- Malignant neoplasm of 

pancreas (C25.-) 
- Malignant neoplasm of 

bronchus and lung (C34.-) 
- Malignant neoplasm of breast 

(C50.-) 
- Malignant neoplasm of cervix, 

uterus and ovary (C53.- ถงึ 
C56.-) 

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

- Malignant neoplasm of thyroid 
gland (C73.-) 

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

- Malignant neoplasm of 
esophagus (C15.-) 

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

- Kaposi’s sarcoma (C46.-) 
- Malignant neoplasm of testis 

(C62.-) 

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

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

- Secondary malignant 
neoplasm of lung (78.0) 

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

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

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

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

- Secondary malignant 
neoplasm of pleura (C78.2) 

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

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

- Secondary malignant 
neoplasm of mediastinum 
(C78.1) 

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

 

21. Malignant neoplasm 
of lymphoid, 
hematopoietic and 
related tissue 

- Hodgkin’s lymphoma (C81.-) 
- Non-Hodgkin’s lymphoma 

(C82.- - C88.-) 
- Multiple myeloma (C90.-) 
- Acute lymphoid leukemia 

(C91.-) 
- Chronic lymphocytic leukemia 

(C91.1) 
- Acute myeloid leukemia 

(C92.-) 
- Chronic myeloid leukemia 

(C92.1) 

 - Monocytic leukemia (C93.-) 
- Other leukemia of specified 

type (C94.-) 
- Leukemia of unspecified cell 

type (C95.-) 
- Other malignant neoplasm 

of lymphoid hematopoietic 
and related tissue (C96.-) 
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โรคหรอืภาวะ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

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

- Myelodysplastic syndrome 
(D46.-) 

- Polycythemia vera (D45.-) 
 

- Histiocytic and mast cell 
tumor (D47.0) 

- Chronic myeloproliferative 
disease (D47.1) 

- Monoclonal gammopathy of 
undetermine d significant 
(D47.2) 

- Essential thrombocythemia 
(D47.3) 

- Myelofibrosis (D47.4) 
- Hypereosinophilic syndrome 

(D47.5) 

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

- Thalassemia and abnormal 
hemoglobin (D56.- ,D58.-) 

- Acquired hemolytic anemia 
(D59.-) 

- Aplastic anemia (D61.-) 
- Anemia in chronic disease 

(D63.-) 

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

 

- G6PD deficiency (D55.0) 

24. Coagulation defect - Disseminated intravascular 
coagulation (D65.-) 

 

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

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

- Acquired coagulation factor 
deficiency (D68.4) 

 

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

26. Platlet abnormality 
 

- Idiopathic thrombocytopenia 
(D69.3) 

- Secondary thrombocytopenia 
(D69.5) 

 
 

 

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

- Qualitative platelet defects 
(D69.1) 

28. White blood cell  
abnormality 

- Agranulocytosis (D70.-)  - Hyperleukocytosis syndrome 
(D72.8) 

29. Disease of  spleen  - Hypersplenism (D73.1) - Abscess of spleen (D73.3) 
- Hyposplenism (D73.0) 

30. Other disease of 
blood forming 
organs 

  - Methemoglobinaemia   
(D74.-) 

- Famillial erythrocytosis 
(D75.0) 

- Secondary polycythemia 
(D75.1) 

- Histiocytosis syndrome 
(D76.-) 

31. Immunodeficiency -   - Immunodeficiency           
(D80.- - D84.-) 
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32. Other immune  
mechanism disorder 

  - Cryoglobulinemia (D89.1) 
- Immune  reconstitution 

syndrome (D89.3) 

33. Iodine deficiency 
disorders and allied 
condition 

  - Iodine deficiency goiter 
(E00.- - E02.-) 

34. Hypothyroidism - Hypothyroidism (E03.-)  - Myxedema coma (E03.5) 

35. Nontoxic goiter - Euthyroid goiter (E04 ยกเวน้ 
E04.1) 

- Nontoxic single thyroid 
nodule (E04.1) 

  

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

- Thyrotoxicosis with toxic 
multinodular goiter (E05.2) 

 

- Thyrotoxicosis with single 
thyroid nodule (E05.1) 

- Thyrotoxicosis factitia 
(E05.4) 

- Thyroid crisis (E05.5) 

37. Thyroiditiss 
 

 - Autoimmune thyroiditis 
(E06.3) 

- Acute thyroiditis (E06.0) 
- Subacute thyroiditis (E06.1) 
- Chronic thyroiditis with 

transient thyrotoxicosis 
(E06.2) 

- Transient painless 
thyroiditis, sporadic (E06.6) 

38. Other disorders of 
thyroid 

  - Dyshormongenetic goiter 
(E07.1) 

- Thyroid hormone resistant 
syndrome (E07.2) 

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

- Diabetes mellitus type 1 
with or without chronic 
complication (E10.2 - 10.9) 

- Diabetes mellitus type 2 
with coma and 
ketoacidosis  (E11.0-E11.1) 

- Other specified diabetes 
mellitus (eg pancreatic 
diabetes, steroid induced) 
(E13.-) 

- Diabetes mellitus type 1 
with coma and ketoacids 
(E10.0 -  E10.1) 

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

 - Nondiabetic hypoglycemic 
coma (E15.-) 

41. Hypoparathyroidis
m 

  - Hypoparathyroidism (E20.-) 

42. Hyperparathyroidis
m 

 - Hyperparathyroidism 
(E21.-) 

 

43.  Hyperfunction of  
pituitary gland 

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

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

44. Hypofunction of 
pituitary gland 

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

 

45. Cushing’s 
Syndrome 

 - Cushing’s syndrome     
(E24.-) 

 

46. Adrenogenital 
disorders 

  - Adrenogenital syndrome 
(E25.-) 

47. Hyperaldoster 
onism 

 - Hyperaldosteronism   
(E26.-) 

 

48. Adrenal 
insufficiency 

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

 - Addisonian crisis (E27.2) 
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49. Adrenomedullar 
hyperfunction 

  - Pheochromocytoma (E27.5) 

50. Ovarian dysfunction   - Polycystic ovarian syndrome 
(E28.2) 

- Primary ovarian failure 
(E28.3) 

51. Testicular 
dysfunction 

  - Testicular hypogonadism 
(E29.-) 

- Delayed puberty (E30.0) 

52. Polyglandular 
dysfunction 

  - Autoimmune polyglandular 
failure (E31.0) 

53. Other endocrine 
disorders 

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

syndrome (E34.5) 

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

 - Vitamin A deficiency (E50.-) 
- Thiamine deficiency (E51.-) 
- Niacin deficiency (E52.-) 
- Riboflavin deficiency (E53.0) 
- Pyridoxine deficiency 

(E53.1) 
- Ascorbic acid deficiency 

(E54.-) 
- Vitamin D deficiency (E55.-) 
- Dietary calcium deficiency 

(E58.-) 
- Dietary selenium deficiency 

(E59.-) 
- Dietary zinc deficiency (E60.-) 
- Deficiency of other nutrient 

elements (E61.-, E62.-) 

55. Obesity - Obesity (E66.-)   

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

57. Lactose intolerance   - Lactase deficiency (E73.-) 

58. Disorders of 
carbohydrate 
metabolism 

  - Glycogen storage disease 
(E74.0) 

59. Disorders of 
lipoprotein 
metabolism 

- Hypercholesterolemia (E78.0)   
- Hypertriglyceridemia (E78.1) 
- Mixed hyperlipidemia (E78.2) 

- Low HDL cholesterol 
(E78.6) 

- Hyperchylomicronemia 
(E78.3) 

60. Disorders of purine 
and pyrimidine 
metabolism 

- Hyperuricemia (E79.0)   

61. Disorders of 
porphyrin 
and bilirubin 
metabolism 

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

E80.6) 

62. Disorders of 
mineral metabolism 

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

- Hemochromatosis (E83.1) 
 

- Wilson’s disease (E83.0) 

63. Amyloidosis   - Amyloidosis (E85.-) 

64. Volume depletion - Volume depletion (E86.-)   
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65. Fluid, Electrolyte, 
and acid-base 
balance 

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

- Hypernatremia (E87.0)  

66. Other metabolic 
disorder 

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

- Tumor lysis syndrome 
(E88.3) 

 

67. Postprocedoral 
endocrine disorders 

- Postprocedural 
hypothyroidism (E89.0) 

 - Other postprocedural 
endocrine disorder (E89.1-9) 

68.  Organic mental 
disorders 

- Senile dementia (F03.-) 
 

- Dementia in Alzheimer’s 
and other diseases    
(F00.-* และ F02.-*) 

- Vascular dementia (F01.-) 
- Delirium (F05.-) 

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

69. Mental and 
behavioral 
disorders due to 
psychoactive 
substances use 

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

 - Mental and behavioral 
disorder due to use of 
opioids (F11.-) 

- Cannabinoid (F12.-) 
- Sedatives or hypnotics 

(F13.-) 
- Amphetamine (F15.-) 
- Tobacco (F17.-) 
- Volatile solvents (F18.-) 
- Multiple drug use and use  

of other psychoactive 
substances (F19.-) 

70. Schizophrenia and 
delusional disorders 

 - Schizophrenia (F20.-) - Acute and transient 
psychotic disorder (F23.-) 

71. Mood (affective) 
disorders 

 - Depressive episode (F32.-) - Bipolar affective disorders  
(F31.-) 

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

72. Neurotic, stress-
related and 
somatoform 
disorders 

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

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

- Dissociative (conversion) 
disorders (F44.-) 

- Somatoform disorders 
(F45.-) 

73. Behavioral 
syndromes 
associated with 
physiological 
disturbances and 
physical factors 

  - Eating disorder (F50.-) 
- Nonorganic sleep disorders 

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

F79.-) 

74. Inflammatory 
disorders of the 
central nervous 
system 

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

- Meningitis due to other 
and unspecified cause 
(G03.-) 

- Encephalitis, myelitis and 
enecephalomyelitis (G04.-, 
G05.-*) 

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

- Bacterial meningitis (G00.-) 
- Intracranial and intraspinal 

phlebitis and 
thrombophlebitis (G08) 
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75. Systemic atrophies 
primarily affecting 
the central nervous 
system 

  - Huntingtons’ disease (G10.-) 
- Hereditary ataxia (G11.-) 
- Spinal muscular atrophy and 

related syndrome (G12.-, 
G13.-*) 

76. Extrapyramidal and 
movement 
disorders 

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

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

- Other extrapyramidal and 
movement disorders  
(G25.-) 

- Other degenerative diseases 
in basal ganglia (G23.-) 

77. Other degenerative 
diseases of the 
nervous system 

- Alzheimer’s disease (G30.-)  - Other degenerate diseases 
of nervous system (G31.-) 

78. Demyelinating 
diseases of the 
central nervous 
system 

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

- Other acute disseminated 
demyelination (G36.-) 

79. Episodic and 
paroxysmal 
disorders 

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

(G44.-) 
- Transient cerebral ischemic 

attacks (G45.-) 
- Vascular syndrome of brain 

in cerebrovascular disease 
(G46.-*) 

- Sleep apnea (G47.3) 

- Status epilepticus (G41.-)  

80. Nerve, nerve root 
and plexus 
disorders 

- Facial nerve disorders (G51.-) - Disorders of trigeminal 
nerve (G50.-) 

- Mononeuropathies of 
upper limb(G56.-) 

- Other mononeuropathies 
(G58.-) 

- Disorder of other cranial 
nerves (G52.-) 

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

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

- Mononeuropathies of lower 
limb (G57.-) 

- Mononeuropathies in diseases 
classified elsewhere (G59.-) 

81. Polyneuropathies - Other polyneuropathies 
(G62.-) 

- Inflammatory 
polyneuropathies (G61.-) 

- Polyneuropathies in 
diseases classified 
elsewhere (G63.-) 

- Hereditary and idiopathic 
neuropathies (G60.-) 

82. Diseases of 
myoneural 
disorders 

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

 - Primary disorders of 
muscles (G71.-) 

- Other myopathies (G72.-) 
- Disorders of myoneural 

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

83. Cerebral palsy and 
other paralytic 
syndromes 

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

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

(G83.-) 

84. Other disorders of 
nervous  system 

 - Hydrocephalus (G91.-) - Disorders of autonomic 
nervous system (G90.-) 

- Toxic encephalopathies 
(G92.-) 



16     ฉบบัปรบัปรงุครัง้ที ่4 พ.ศ.2557 

 

โรคหรอืภาวะ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

- Anoxic brain damage 
(G93.1) 

- Benign intracranial 
hypertension (G93.2) 

- Compression of brain 
(C93.5) 

- Cerebral oedema (G96.6) 
- Syringomyelia and 

syringobulbia (C95.0) 
- Vascular myelopathies 

(G95.1) 
- Cord compression (G95.2) 
- Myelopathies (Drug 

induced, radiation induced) 
(G95.8) 

- Cerebrospinal fluid leak 
(C96.0) 

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

- Other disorders of nervous 
system in diseases classified 
elsewhere  (G99.-)* 

85. Disorders eye and 
adnexa  

- Diabetic retinopathy (H36.0)  - Acute inflammation of orbit 
(H05.0) 

- Dysthyroid exophthalmos 
(H06.2)* 

- Conjunctival hemorrhage 
(H11.3) 

- Exposure 
keratoconjunctivitis(H16.-) 

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

- Retinal artery occlusion 
(H34.-) 

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

- Purulent endophthalmitis 
(H44.5)  

- Optic neuritis (H46.-) 

86. Diseases of ear - Benign paroxysmal vertigo 
(H81.1) 

 
 
 
 
 

- Malignant otitis externa 
(H60.2) 

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

(H81.2) 
- Vertigo of central origin 

(H81.4) 
- Sensorineural hearing loss 

(H90.3-H90.5) 

87.  Acute rheumatic 
fever 

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

88. Chronic rheumatic 
heart disease 

- Mitral stenosis (I05.0) 
- Rheumatic mitral 

insufficiency (I05.1) 
- Mitral stenosis with 

insufficiency (I05.2) 
- Rheumatic tricuspid 

insufficiency (I07.1) 

 - Rheumatic aortic stenosis 
(I06.0) 

- Rheumatic aortic 
insufficiency (I06.1) 

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

- Essential hypertension (I10.-) 
- Hypertensive heart disease 

(I11.-) 
- Hypertensive renal disease 

(I12.-) 
- Secondary hypertension 

(I15.9) 

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

- Hypertensive heart and 
renal disease (I13.-) 

- Renovascular hypertension 
(I15.0) 

90.  Ischemic heart 
disease 

- Unstable angina (I20.0) 
- Acute myocardial infarction 

(I21.-) 
- Chronic ischemic heart 

disease (I25.-) 

 - Subsequent (recurrent) 
myocardial infarction (F22.-) 

- Certain current 
complications following 
acute myocardial infarctions 
(I23.-) 

- Dresslers’ syndrome (I24.1) 

91. Pulmonary heart 
disease and 
diseases of 
pulmonary 
circulation 

- Pulmonary embolism (I26.-)  
- Pulmonary hypertension and 

pulmonary heart disease 
(I27.-) 

  

92.  Pericardial 
diseases 

 - Pericardial effusion 
(noninflammatory) (I30.3) 

- Acute nonspecific idiopathic 
pericarditis (I30.0) 

- Infective pericarditis (I30.1) 
- Chronic pericarditis (I31.0-

I31.1) 
- Hemopericardium (I31.2) 
- Cardiac tamponade (I31.9) 

93. Infective 
endocarditis 

 - Acute and subacute 
endocarditis (I33.0) 

 

94. Non rheumatic 
valvular heart 
diseases 

- Mitral insufficiency (I34.0) 
- Mitral valve prolapsed (I34.1) 
- Aortic stenosis (I35.0) 
- Aortic insufficiency (I35.1) 

- Aortic stenosis with 
insufficiency (I35.2) 

- Non rheumatic tricuspid 
insufficiency (I36.1) 

 

95. Myocarditis/cardio
myo pathy 

- Cardiomyopathy (I42.-)  - Acute myocarditis (I40.-) 

96. Heart block/cardiac 
arrest 

- Atrioventricular block  
(second and third degree) 
(I44.1-I44.2) 

- Cardiac arrest (I46.-) 

- Pre-excitation syndrome 
(I45.6) 

- Sinoatrial block (I45.5) 

97. Paroxysmal 
tachycardia 

- Supraventricular tachycardia 
(I47.1) 

- Ventricular tachycardia 
(I47.2) 

- Atrial fibrillation (I48) 
- Ventricular premature 

depolarization (I49.3) 
- Sick sinus syndrome (I49.5) 

- Ventricular fibrillation and 
flutter (I49.0) 

 

98. Other heart 
diseases 

- Congestive heart failure 
(I50.-) 

 - Rupture of chordae 
tendineae (I51.1) 

- Rupture of papillary muscle 
(I51.2) 

- Intracardiac thrombus 
(I51.3) 

99. Cerebrovascular 
disease 

- Intracerebral hemorrhage 
(I61.-) 

- Cerebral infarction (I63.-) 
- Sequelae of cerebrovascular 

disease(I69.-) 

- Subdural haemorrhage 
(acute) (nontraumatic) 
(I62.0) 

- Occlusion and stenosis of 
precerebral and cerebral 

- Subarachnoid hemorrhage 
(I60.-) 

- Dissection of cerebral 
arteries (I67.0) 

- Cerebral aneurysm, 
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arteries, not resulting in 
cerebral infarction (I65.- 
ถงึ I66.-) 

nonruptured (I67.1) 
- Progressive vascular 

leukoencephalopathy (I67.3) 
- Hypertensive 

encephalopathy (I67.4) 
- Nonpyogenic thrombosis of 

intracranial cavernous sinus 
(I67.6) 

100. Disease of arteries, 
arterioles and 
capillaries 

- Aortic aneurysm and 
dissection (I71.-) 

- Atherosclerosis of renal 
artery (I70.1) 

- Atherosclerosis of arteries 
of extremities (I70.2) 

- Atherosclerosis of carotid 
arteries (I70.3) 

- Raynaud’s syndrome (I73.0) 
- Embolism and thrombosis of 

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

lower extremities (I74.3) 

101. Venous 
thrombosis 

- Deep vein thrombosis (I80.-) - Portal vein thrombosis 
(I81.-) 

- Budd-Chiari syndrome 
(I82.0) 

102. Diseases of veins  - Oesophageal varices (I85.-) 
- Gastric varices (I86.4) 
- Oesophageal varices in 

disease classified 
elsewhere (I98.1-I98.2*) 

- Superior vena cava 
obstruction (I87.1) 

- Internal hemorrhoids with 
bleeding (I84.1) 

- External hemorrhoids with 
bleeding (I84.4) 

103. Disease of 
lymphatic 

  - Lymphoedema (I89.0) 

104. Hypotension   - Orthostatic hypotension 
(I95.1) 

- Hypotension due to drugs 
(I95.2) 

105. Post procedural 
disorders of 
circulatory system  

  - Post cardiotomy syndrome 
(I97.0) 

106. Acute upper 
respiratory 
infection 

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

infections, unspecified 
(J06.9) 

- Acute sinusitis (J01.-) 
- Acute tonsillitis (J03.-) 

- Acute laryngitis and 
tracheitis (J04.-) 

107. Influenza and 
pneumonia 

- Bacterial pneumonia, 
unspecified (J15.9) 

- Pneumonia, organism 
unspecified (J18.-) 

- Pneumonia due to 
Klebsiella pneumoniae 
(J15.0) 

- Pneumonia due to 
Pseudomonas (J15.1) 

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

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

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

- Influenza, virus not identified 
(J11.-) 

- 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 
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(J15.5) 
- Pneumonia due to 

Mycoplasma pneumonia 
(J15.7) 

- Chlamydia pneumonia 
(J16.0) 

108. Other acute lower 
respiratory 
infections 

- Acute bronchitis (J20.-)   

109. Other disease of 
upper respiratory 
tract 

- Vasomotor and allergic 
rhinitis (J30.-) 

  

110. Chronic lower 
respiratory 
diseases 

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

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

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

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

- Acute severe asthma (J46.-) 

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

111. Lung diseases due 
to external agents 

- Aspiration pneumonia (J69.0)  - Pneumoconiosis (J60.- -J65.-)  
- Airway disease due to 

specific organic dust (J66.-) 
- Hypersensitivity pneumonitis 

due to organic dust (J67.-) 
- Respiratory conditions due 

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

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

- Radiation pneumonitis (J70.0) 
- Chronic and other pulmonary 

manifestation due to 
radiation (J70.1) 

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

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

112. Other respiratory 
diseases principally 
affecting the 
interstitium 

 - Adult respiratory distress 
syndrome (J80.-) 

- Interstitial pneumonia 
(J84.9) 

 

- Non cardiogenic pulmonary 
edema (J81.-) 

- Pulmonary eosinophilia 
(J82.-) 

- Alveolar proteinosis (J84.0) 
- Idiopathic pulmonary 

fibrosis (J84.1) 

113. Suppurative and 
necrotic conditions  
of lower respiratory 
tract 

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

114. Other diseases of 
pleura 

- Pleural effusion (J90.-) - Pleural effusion in 
conditions classified 
elsewhere (J91.-*) 

- Other spontaneous 
pneumothorax  (J93.- 
ยกเวน้ J93.0) 

- Pleural plaque (J92.-) 
- Spontaneous tension 

pneumothorax (J93.0) 
- Chylous effusion (J94.0) 
- Hemothorax (J94.2) 
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115. Other diseases of 
the respiration 
system 

- Acute respiratory failure 
(J96.0) 

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

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

- Mendelson’s syndrome 
(J95.4) 

- Postprocedural subglottic 
stenosis (J95.5) 

- Chronic respiratory failure 
(J96.1) 

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

- Disorders of diaphragm 
(J98.6) 

- Upper airway obstruction 
(J98.8) 

116. Disorder of tooth - Dental caries (K02.-)   

117. Diseases of 
esophagus, 
stomach and 
duodenum 

- Gastro-oesophageal reflux 
diseases (K21.-) 

- Gastric ulcer (K25.-) 
- Duodenal ulcer (K26.-) 
- Other acute gastritis (K29.1) 
- Dyspepsia (K30.-) 

- Acute hemorrhagic gastritis 
(K29.0) 

 

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

(K22.2) 
- Gastro-oesophageal 

laceration-haemorrhage 
syndrome (K22.6) 

- Hemorrhage of oesphagus 
(K22.8) 

- Alcoholic gastritis (K29.2) 
- Chronic gastritis (K29.5) 
- Portal hypertensive 

gastropathy (K29.6) 
- Duodenitis (K29.8) 
- Pyloric stenosis (K31.1) 
- Obstruction of duodenum 

(K31.5) 

118. Hernia  - Inguinal hernia (K40.-) - Incisional hernia (K43.-) 
- Diaphragmatic hernia (K44.-) 

119. Noninfective 
enteritis and 
colitis 

 - Ulcerative colitis (K51.-) 
- Noninfective gastroenteritis 

and colitis (K52.9) 

- Crohn’s disease (K50.-) 
- Gastroenteritis due to 

radiation (K52.0) 
- Toxic gastroenteritis and 

colitis (K52.1) 
- Allergic and dietetic 

gastroenteritis and colitis 
(K52.2) 

120. Other disorders of 
intestine 

- Diverticular disease of 
intestines (K57.-) 

- Irritable bowel syndrome 
(K58.-) 

 
 
 

- Acute vascular disorders of 
intestines (K55.0) 

- Chronic vascular disorders 
of intestine (K55.1) 

- Angio dysplasia of colon 
(K55.2) 

- Paralytic ileus (K56.0) 
- Impact feces (IK56.4) 
- Intestinal bands with 

obstruction (K56.5) 
- Abscess of anal and rectal 

regions (K61.-) 
- Lower gastrointestinal 
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bleeding (K62.0) 
- Radiation proctitis (K62.7) 

121. Disease of 
peritoneum 

- Acute peritonitis (K65.00)  - Secondary bacterial 
peritonitis (K65.01) 

- Hemoperitoneum (K66.1) 

122. Disease of liver - Alcoholic hepatitis (K70.1) 
- Alcoholic cirrhosis of liver 

(K70.3) 
- Chronic hepatitis, unspecified 

(K73.) 
- Other and unspecified 

cirrhosis of liver (K74.6) 
- Fatty liver (K76.0) 

- Toxic liver disease (K71.-) 
- Abscess of liver (K75.0) 
- Hepatitis, unspecified 

(K75.9) 
- Portal hypertension 

(K76.6) 

- Acute and subacute hepatic 
coma (K72.0) 

- Primary biliary cirrhosis 
(K74.3) 

- Autoimmune hepatitis 
(K75.4) 

- Chronic passive congestion 
of liver (Cardiac cirrhosis) 
(K76.1) 

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

- Hepatorenal syndrome 
(K76.7) 

123. Disorder of 
gallbladder, biliary 
tract and pancreas  

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

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

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

(K83.1) 
- Acute pancreatitis (K85.-) 
- Chronic pancreatitis (K86.-) 

- Acalculus cholecystitis 
(K81.0) 

- Chronic cholecystitis (K81.1) 
- Spasm of sphincter of Oddi 

(K83.4) 
- Stenosis of sphincter of Oddi 

(K83.6) 

124. Other diseases of 
the digestive 
system 

- Gastrointestinal bleeding 
(K92.-) 

 - Blind loop syndrome (K90.2) 
- Pancreatic steatorrhea 

(K90.3) 
- Malabsorption due to 

intolerance (K90.4) 
- Intestinal malabsorption, 

unspecified (K90.9) 
- Post surgical disorders of 

digestive system K91.-) 

125. Infectious of the 
skin and 
subcutaneous 
tissue 

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

- Cellulitis (L03.-) 

 - Staphylococcal scalded skin 
syndrome (L00.-) 

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

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

- Dermatitis herpetiformis 
(L13.0) 

127. Dermatitis and 
eczema 

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

due to drugs and 
medicaments (L27.0) 

 

- Seborrhoeic dermatitis 
(L21.-) 

- Exfoliative dermatitis (L26.-) 
- Lichen simplex chronicus 

(L28.0) 
- Prurigo nodularis (L28.-) 

- Atopic dermatitis (L20.-) 
- Localized skin eruption due 

to drugs and medicaments 
(L27.1) 

- Pruritus (L29.-) 
- Nummular dermatitis (L30.0) 
- Dyshidrosis (L30.1) 
- Cutaneous autosensitization 

(L30.2) 
- Infective dermatitis (L30.3) 
- Erythema intertrigo (L30.4) 
- Pityriasis alba (L30.5) 

128. Papulosquamous 
disorders  

- Psoriasis vulgaris (L40.-)  - Generalized pustular 
psoriasis (L40.1) 

- Acrodermatitis continua 
(L40.2) 



22     ฉบบัปรบัปรงุครัง้ที ่4 พ.ศ.2557 

 

โรคหรอืภาวะ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

- Guttate psoriasis (L40.3) 
- Arthropathic psoriasis 

(L40.0) 
- Parapsoriasis (L41.-) 
- Pityriasis rosea (L42.-) 
- Lichen planus (L43.-) 

129. Urticaria and 
erythema 

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

- Nonbullous erythema 
multiforme (L51.0) 

- Toxic epidermal necrolysis 
(L51.2) 

- Erythema nodosum (L52.-) 
- Toxic erythema (L53.0) 
- Erythema annulare 

centrifugum (L53.1) 
- Erythema marginatum 

(L53.2) 

130. Radiation-related 
disorders of the 
skin and 
subcutaneous 
tissue 

  - Sunburn (L55.-) 
- Skin changes due to 

ultraviolet radiation       
(L56. ถงึ L57.-) 

- Radio dermatitis (L58.-) 

131. Disorder of skin 
appendage 

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

- Nail disorders (L60.-) 
- Androgenic alopecia (L64.) 
- Hirsutism (L68.0) 
- Acquired hypertrichosis 

lanuginosa (L68.1) 
- Hypertrichosis (L68.9) 
- Rosacea (L71.-) 

132. Other disorders of 
the skin and 
subcutaneous 
tissue  

- Decubitus ulcer (L89.-) - Vitiligo (L80.-) 
- Post inflammatory 

hyperpigmentation (L81.0) 
- Discoid lupus 

erythematosus (L93.0) 
- Vasculitis limited to skin 

(L95.-) 
- Febrile neutrophilic 

dermatosis (L98.2) 

- Chloasma (L81.1) 
- Seborrhoeic keratosis (L82.-) 
- Acanthosis nigricans (L83.-) 
- Corns and callosities (L84.-) 
- Pyoderma gangrenosum 

(L88.-) 

133. Infectious 
arthropathies  

 - Pyogenic arthritis (M00.-) - Reactive arthropathies 
(M02.-) 

134. Inflammatory 
polyarthropathies 
(M10.-) 

- Rheumatoid arthritis (M05.- 
ถงึ M06.) 

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

- Pseudogout (M11.8) 
- Monoarthritis (M13.1) 

- Palindromic rheumatism 
(M12.3) 

 

135. Arthrosis - Osteoarthritis (M15.- ถงึ 
M19.) 

  

136. Other joint 
disorders 

  - Hemarthrosis (M25.0) 

137. Systemic 
connective tissue 
disorders 

- Systemic lupus 
erythematosus (M32.-) 

- Other dermatomyosis 
(M33.1) 

- Polymyositis (M33.2) 
- Systemic sclerosis (M34.-) 
- Mixed connective tissue 

disease (M35.1) 

- Polyarteritis nodosa (M30.0) 
- Churg-Strauss syndrome 

(M30.1) 
- Goodpasture’s syndrome 

(M31.0) 
- Thrombotic 

thrombocytopenic purpura 
(M31.1) 

- Wegener’s granulomatosis 
(M31.3) 
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- Takayasu’s arteritis (M31.4) 
- Giant cell arteritis with 

polymyalgia rheumatica 
(M31.5) 

- Sjogren’s syndrome (M35.0) 
- Behcet’s disease (M35.2) 
- Polymyalgia rheumatica 

(M35.3) 
- Weber-Christian syndrome 

(M35.6) 

138. Spondopathies  - Ankylosing spondylitis 
(M45.-) 

- Other spondylosis with 
myelopathies (M47.1) 

- Other spondylosis with 
radiculopathy (M47.1) 

 

139. Other 
dorsopathies 

 - Cervical disc disorder with 
myelopathy (M50.0) 

- Cervical disc disorder with 
radiculopathy (M50.1) 

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

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

- Radiculopathy (M54.1) 

140. Disorders of 
muscle 

- Myositis, unspecified (M60.9) - Rhabdomyolysis (M62.8) - Infective myositis (M60.0) 
- Necrotizing fasciitis (M72.6) 

141. Other soft tissue 
disorders 

- Frozen shoulder (M75.0)  - Fibromyalgia (M79.7) 
- Myofascial pain syndrome 

(M79.8) 

142. Disorders of bone 
density and 
structure  

- Osteoporosis without fracture 
(M81.-) 

- Osteomyelitis (M86.-) 
- Osteonecrosis (M87.-) 

- Osteoporosis with pathological 
fracture (M80.-) 

- Adult osteomalacia (M83.) 
- Pathological fracture (M84.4) 
- Costochondritis (M94.0) 

143. Glomerular 
diseases 

- Acute nephritic syndrome 
(N00.-) 

- Nephrotic syndrome (N04.-) 
- Glomerular disorders in 

diabetes mellitus (N08.3*) 
- Glomerular disorders in 

systemic connective tissue 
disorders (N08.5*) 

- Rapidly progressive nephritic 
syndrome (N01.-) 

- Chronic nephritic syndrome 
(N03.-) 

- Recurrent and persistent 
haematuria (N02.-) 

- Glomerular disorders in 
infectious and parasitic 
disease (N08.0*) 

- Glomerular disorders in 
neoplastic disorder (N08.1*) 

- Glomerular disorders in 
blood diseases and disorders 
involving the immune 
mechanism (N08.2*) 

- Glomerular disorders in 
other endocrine, nutrition 
and metabolic diseases 
(N08.4) 

144. Renal tubular 
interstitial 
diseases 

- Acute pyelonephritis (N10.-) - Obstructive and reflux 
uropathy (N13.- ยกเวน้ 
N13.6) 

- Drug induced tubulo-
interstital conditions (N14.-) 

- Nonobstructive reflux-
associated chronic 
pyelonephritis (N11.0) 

- Chronic obstructive 
pyelonephritis (N11.1) 

- Chronic tubulo-interstitial 
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nephritis, unspecified 
(N11.9) 

- Pyonephrosis (N13.6) 
- Renal and perinephric 

abscess (N15.1) 
- Renal tubulo-interstitial 

disorders in infectious and 
parasitic disease (N16.0*) 

- Renal tubulo-interstitial 
diseases in neoplastic 
diseases (N16.2*) 

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

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

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

145. Renal failure - Acute renal failure (N17.-) 
- Chronic kidney disease 

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

5 (N18.5) 

 
 

 

146. Urolithiasis - Calculus of kidney and ureter 
(N20.-) 

 - Calculus of lower urinary 
tract (N21.-) 

147. Other disorders of 
kidney and ureter 

 - Renal tubular acidosis 
(N25.8) 

- Secondary 
hyperparathyroidism of 
renal origin (N25.8) 

- Renal osteodystrophy 
(N25.0) 

- Nephrogenic diabetes 
insipidus (N25.1) 

- Ischemic and infarction of 
kidney (N28.0) 

- Cyst of kidney, acquired 
(N28.1) 

148. Other diseases of 
the urinary system 

- Acute cystitis (N30.0) 
- Neuromuscular dysfunction 

of bladder (N31.-) 

 - Chronic cystitis (N30.1-N30.2) 
- Bladder-neck obstruction 

(N32.0) 
- Nonspecified urethritis 

(N34.1) 
- Urethral stricture (N35.-) 

149. Diseases of male 
genital organs 

- Hyperplasia of prostate 
(N40.-) 

 - Prostatitis (N41.-) 
- Orchitis, epididymitis (N45.-) 
- Atrophy of testis (N50.0) 

150. Disorders of 
breast 

  - Galactorrhea (N64.3) 

151. Noninflammatory 
disorders of 
female genital 
tract 

  
 
 
 

- Primary amenorrhea 
(N91.1) 

- Secondary amenorrhea 
(N91.1) 

152. Pregnancy with 
abortive outcome 

  - Hydatidiform mole (O001.-) 
- Renal failure following 

abortion and ectopic and 
molar pregnancy (O008.4) 

153. Oedema, 
proteinuria and 

 - Pre-existing hypertension 
complicating pregnancy, 

- Pre-existing hypertensive 
disorder with superimpose 
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hypertensive 
disorders in 
pregnancy 
childbirth and the 
puerperium 

childbirth and puerperium  
  (O10.-) 

proteinuria (O11.-) 
- Gestational (pregnancy 

induced) hypertension 
(O13.- -O14.-) 

- Eclampsia (O15.-) 

154. Other maternal 
disorders 
predominantly 
related to 
pregnancy 

- Diabetes mellitus arising in 
pregnancy (O24.4) 

- Infection of kidney in 
pregnancy (O23.0) 

- Infection of bladder in 
pregnancy (O23.1) 

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

- Deep vein thrombosis in 
pregnancy (O22.3) 

- Cerebral venous thrombosis 
in pregnancy (O22.5) 

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

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

- Malnutrition in pregnancy 
(O25.-) 

- Herpes genitalis (O26.4) 
- Liver disorders in 

pregnancy, childbirth and 
the puerperium (O26.6) 

155. Complications of 
labour and 
delivery 

  - Intrapartum hemorrhage 
with coagulating defect 
(O67.0) 

- Postpartum coagulation 
defects (O72.3) 

156. Complication 
predominanty 
related to the 
purperium 

 - Obstetric embolism (088.-) - Urinary tract infection 
following delivery (O86.2) 

- Venous complication in the 
puerperium (O87.-) 

- Cardiomyopathy in the 
puerperium (O90.3) 

- Post partum acute renal 
failure (O90.4) 

- Postpartum thyroiditis 
(O90.5) 

157. Other Obstetric 
conditions 

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

- Anemia complicating 
pregnancy childbirth the 
puerperium (O99.0) 

- Other diseases of blood and 
blood-forming organs 
complication pregnancy, 
childbirth and the puerperium 
(O99.1) 

- Endocrine, nutrition and 
metabolic diseases 
complicating pregnancy, 
childbirth and the puerperium 
(O99.2) 

- Disease of the circulatory 
system complicating 
pregnancy, childbirth and 
the puerperium (O99.4) 

- Disease of the respiratory 
system complicating 
pregnancy childbirth and 
the puerpurium (O99.5) 

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

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

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

158. Congenital 
malformations of 
the circulatory 
system 

- Atrial septal defect (Q21.1) - Ventricular septal defect 
(Q21.0) 

- Congenital pulmonary 
stenosis (Q22.1) 

- Patent ductus arteriosus 
(Q25.0) 

- Coarctation of aorta (Q25.1) 

159. Other congenital 
malformations of 
the digestive 
system 

  - Choledochal cyst (Q44.4) 
- Congenital cystic disease of 

liver (Q44.6) 

160. Congenital 
malformations of 
the urinary system 

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

 

161. Other congenital 
malformations 

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

(Q85.80) 
- Marfan’s syndrome (Q87.4) 
- Thyroglossal duct cyst 

(Q89.21) 

162. Chromosomal 
abnormalities 

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

(Q98.-) 

163. Symptoms and 
signs involving 
circulatory and 
respiratory 
systems 

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

- Pulmonary hemorrhage 
(R04.3) 

- Cheyne-Stokes breathing 
(R06.3) 

- Hiccup (R06.6) 

164. Symptoms and 
signs involving 
digestive system 
and abdomen 

 - Dysphagia (R13.-) - Change in bowel habit 
(R19.4) 

165. Symptoms and 
signs involving the 
skin and 
subcutaneous 
tissue 

  - Flushing (R23.2) 
 

166. Symptoms and 
signs involving the 
nervous and 
muscle skeletal 
systems 

  - Ataxic gait (R26.0) 
- Bedridden (R26.3) 
- Tetany (R29.0) 

167. Symptoms and 
signs involving the 
urinary system 

- Unspecified haematuria 
(R31.-) 

- Retention of urine (R33.-) 
- Acute renal failure 

(prerenal) (R39.2) 

 

168. General symptoms 
and signs 

- Fever, unspecified (R50.9) 
- Headache, unspecified 

(R51.0) 

- Other and unspecified 
convulsion (R56.8) 

- Cardiogenic shock (R57.0) 

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

response syndrome (R65.-) 
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- Syncope and collapse (R55.-) 
- Hypovolemic shock (R57.1) 
- Septic shock (R57.2) 
- Generalized edema (R60.1) 
- Impaired fasting glucose 

(R73.1) 

- Localized enlarged lymph 
nodes (R59.6) 

- Generalized enlarged 
lymph nodes (R59.1) 

- Localized edema (R60.0) 
- Abnormal weight loss 

(R63.4) 

- Abnormal glucose tolerance 
test (R73.0) 

- Hypoalbuminemia (R77.0) 

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

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

 - Intracranial space-
occupying lesion (R90.0) 

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

170. Effect of foreign 
body entering 
through natural 
orifice 

  - Foreign body in respiratory 
tract (T17.-) 

- Foreign body in alimentary 
tract (T18.-) 

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

171. Poisoning by drugs, 
medicaments and 
biological 
substances 

 - Poisoning by 
anticoagulants (T45.5) 

- Poisoning by systemic 
antibiotics, antiinfective and 
antiparasitic (T36.- ถงึ T37.-) 

- Poisoning by hormones 
(T38.-) 

- Poisoning by nonopioid 
analgesics, antipyretic and 
antirheumatics (T39.-) 

- Poisoning by narcotics and 
psychodysleptics (T40.-) 

- Poisoning by antiepileptic, 
sedative-hypnotic and 
antiparkinsonism drugs 
(T42.-) 

- Poisoning by psychotropic 
drugs (T43.-) 

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

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

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

- Poisoning by Iron and its 
compound (J45.4) 

- Poisoning by cardiac-
stimulant glycosides (T46.0) 

- Poisoning by calcium-channel 
blockers (T46.1) 

- Poisoning by antidysrhythmic 
drugs (T46.2) 

- Poisoning by angiotensin-
converting enzyme inhibitors 
(J46.4) 

- Poisoning by other 
antihypertensive drugs 
(T46.5) 

- Poisoning by 
antihyperlipidaemic drugs 
(T46.6) 

- Poisoning by antacid and 
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antigastric secretion drugs 
(T47.0-T47.1) 

- Poisoning by laxatives 
(T47.3-T47.4) 

- Poisoning by diuretics 
(J50.0-T50.2) 

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

172. Toxic effects of 
substances chiefly 
nonmedicinal as 
to sources 

  - Toxic effect of alcohol (T51.-) 
- Toxic effect of organic 

solvents (T52.-) 
- Toxic effect of metals (T56.-) 
- Toxic effect of arsenic 

(T57.0) 
- Toxic effect of carbon 

monoxide (T58.-) 
- Toxic effect of gases, fumes 

and vapours (T59.-) 
- Toxic effect of Pesticide 

(T60.-) 
- Toxic effect of noxious 

substances eaten as food 
(T61.- ถงึ T62.-) 

- Toxic effect of contact with 
venomous animals  
- Snake venoms 

(haematotoxin (T63.00) 
- Snake venoms 

(neurotoxin) (T63.01) 
- Venom of scorpion 

(T63.2) 
- Venom of marine animals  

(Jelly fish) (T63.6) 
- Heatstroke and sunstroke 

(T67.0) 
- Asphyxiation (T71.-) 
- Effect of lightning (T75.0) 
- Drowning and nonfatal 

submersion (T75.1) 
- Effect of electric current 

(T75.4) 
- Anaphylactic shock due to 

adverse food reaction (T78.0) 
- Anaphylactic shock, 

unspecified (T78.2) 
- Angioneurotic oedema 

(T78.3) 

173. Certain early 
complications of 
trauma 

 - Post-traumatic wound 
infection (T79.3) 

 

174. Complications of 
surgical and 
medical care 

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

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

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

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

- Infection and inflammatory 
reaction due to other 
internal prosthetic device 
implants and grafts (eg 
intraperitoneal dialysis 

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

- ABO incompatibility reaction 
(T80.3) 

- Rh incompatibility (T80.4) 
- Anaphylactic shock due to 

serum (T80.5) 
- Serum sickness (J80.6) 
- Mechanical complication of 
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โรคหรอืภาวะ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

catheter)(T85.7)(Y73.1) heart valve prosthesis 
(T82.0)(Y71.2) 

- Mechanical complication of 
cardiac electronic device 
(T82.1)(Y71.2) 

- Mechanical complication of 
vascular dialysis catheter 
(T82.4)(Y47.1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

175. Provisional 
assignment of 
new diseases of 
uncertain etiology 

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

176. Bacterial agents 
resist to antibiotic 

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

- Agent resistant to multiple 
antibiotics (U88.-) 

- Penicillin resistant agent 
(U80.0) 

- Methicillin resistant agent 
(U80.1) 

 

- Vancomycin resistant agent 
(U81.0) 

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

177. Other external 
causes of 
accidental injury 

 - Fall (W00.-W19.-) 
- Inhalation of gastric 

contents (W78.-) 

- Bitten or stuck by dog 
(W54.-) 

- Bitten or stuck by other 
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โรคหรอืภาวะ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

- Contact with hypodermic 
needle (W46.-) 

 

mammals (W55.-) 
- Accidental drowning and 

submersion (W65.-W74.-) 
- Contact with venomous 

snakes (X20.-) 
- Contact with scorpions 

(X22.-) 
- Contact with hornets, wasps 

and bees (X23.-) 
- Contact with centipedes and 

venomous millipedes (X24.-) 
- Contact with venomous 

marine animals (X26.-) 

178. Accidental 
poisoning by and 
exposure to 
noxious 
substances 

  Accidental poisoning by and 
exposure to  

- analgesics, antipyretics 
and antirheumatics (X40.-) 

- antiepileptic, sedative-
hypnotic, antiparkinsonism 
and psychotropic drugs 
(X41.-) 

- narcotics and 
psychodysleptics (X42.-) 

- other drugs acting on the 
auto-nomic nervous 
system (X43.-) 

- alcohol (X45.-) 
- organic solvents and 

halogenated hydrocarbons 
(X46.-) 

- gases and vapour (X47.-) 
- pesticides (X48.-) 

179. Intentional self-
harm 

  Intentional self-poisoning by 
and exposure to  

- Non opioid analgesic, 
antipyretics and  
antirheumatic (X60.-) 

- Antiepileptic, sedative-
hypnotic, antiparkinsonism 
and psychotropic drugs 
(X61.-) 

- Narcotics and 
psychodysleptics (X62.-) 

- Drug acting on autonomic 
nervous system (X63.-) 

- Alcohol (X65.-) 
- Organic solvents and 

halogenated hydrocarbons 
(X66.-) 

- Gases and vapours (X67.-) 
- Pesticides (X68.-) 
- Hanging strangulation and 

suffocation (X70.-) 
- Drowning and submersion 

(X71.-) 

180. Drugs, 
medicaments and 
biological 
substances 
causing adverse 
effects in 

- Antineoplastic drugs (Y43.1 
ถงึ Y43.3) 

- Anticoagulants (Y44.2) 
- Diuretics (Y54.0-Y54.5) 

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

- Hormones and synthetics 
substitutes (Y42.-) 

- Analgesic, antipyretics and 

- Antiallergic and antiemetic 
drugs (Y43.0) 

- Immunosuppressive drugs 
(Y43.4) 

- Iron preparations (Y44.0) 
- Thrombolytic drug (Y44.5) 
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โรคหรอืภาวะ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

therapeutic use anti-inflammatory drugs 
(Y45.-) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Natural blood and blood 
products (Y44.6) 

- Antiepileptics and 
antiparkinsonism drugs 
(Y46.-) 

- Sedatives, hypnotics and 
antianxiety drugs (Y47.-) 

- Psychotropics drug (Y49.-) 
- Drugs primary effecting the 

autonomic nervous system 
(Y51.-) 

- Agents primary affecting 
cardiovascular system 
(Y52.) 

- Antacids and antigastric 
secretion drugs (Y53.0-
Y53.1) 

- Laxatives (Y53.2-Y53.4) 
- Agents affecting uric acid 

metabolism (Y54.8) 

181. Supplementary 
factors related to 
causes of 
morbidity and 
mortality 

- Nosocomial conditions   
(Y95.-) 

  

182. Persons 
encountering 
health services for 
examinations and 
investigation 

- General medical 
examinations (Z00.0) 

- Observation for suspected 
cardiovascular diseases 
(Z03.5) 

- Observation for suspected 
malignant neoplasm 
(Z03.1) 

 
 
 
 

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

- Observation for suspected 
myocardial infarction 
(Z03.4) 

- Follow-up examination after 
surgery for other conditions 
(Z09.0) 

- Follow-up-examination after 
radiotherapy for other 
conditions (Z09.1) 

183. Persons with 
potential health 
hazards related to 
communicable 
diseases 

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

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

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

- Asymptomatic HIV 
infections (Z21) 

- Carrier of viral hepatitis 
(Z22.5) 

 

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

- Radiotherapy session (Z51.0) 
- Chemotherapy session for 

neoplasm (Z51.1) 
- Palliative care (Z51.5) 

 - Attention to tracheostomy 
(Z43.0) 

- Attention to gastrostomy 
(Z43.1) 

- Blood (including stem cell) 
donor (Z52.0) 

- Bone marrow donor (Z52.3) 

185. Persons 
encountering 
health services in 
other 
circumstances 

 - Dietary counseling and 
surveillance (Z71.3) 

- Tobacco abuse counseling 
(Z71.6) 

- HIV counseling (Z71.7) 
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โรคหรอืภาวะ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

186. Persons with 
potential health 
hazards 

- Transplant organ and tissue 
status (Z94.-) 

- Presence of cardiac and 
vascular implants and graft 
(Z95.-) 

  

187. Perioperative 
medicine 

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

- Prevention and management 
of postoperative complication 

  

(3) ทกัษะ หตัถกำร และ/หรือแปลผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบติักำรเพือ่วินิจฉัย และรกัษำ
โรคอำยรุศำสตร ์
แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งรูข้อ้บ่งชี ้ประโยชน์ และโทษของการท าหตัถการต่างๆ 
หตัถการแบ่งเป็น 3 ประเภท คอื 1.manual procedure  2.การสัง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร  
และ 3.ประเมนิและดแูลรกัษาโรคต่างๆ  ในการท า manual procedure นัน้ ในบางหตัถการ
จ าเป็นตอ้งตามดว้ยการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร 

หตัถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น 3 ระดบั ตามทีส่ถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรยีนรู ้ดงันี้ 
1. หตัถการ ประเภท manual procedure  

กลุ่มท่ี 1 ก.  หตัถการทีแ่พทยป์ระจ าบา้นตอ้งสามารถท าได ้ โดยไมต่อ้งมผีูก้ ากบัดแูล และ
สามารถสอนนสิตินกัศกึษาแพทยใ์หท้ าหตัถการดงักล่าวได ้
- Arterial blood gas sampling (38.98, 89.65) 
- Basic cardiac life support (99.63) 
- Chemical destruction of skin lesion (84.24) 
- Endotracheal  intubation  (96.04) 
- Incision and drainage of skin lesions (86.04) 
- Lymph node aspiration (40.19) 
- Nasogastric intubation (966, 9633, 9607, 9608) 
- Peak flow measurement (89.38) 
- Tzanck smear 
- Insertion of indwelling urinary catheter (57.94) 

กลุ่มท่ี 1 ข.  หตัถการทีแ่พทยป์ระจ าบา้นตอ้งท าไดภ้ายใตก้ารก ากบัดแูล จนกระทัง่มคีวาม
มัน่ใจและสามารถสอนนิสตินกัศกึษาแพทยห์รอืแพทยป์ระจ าบา้นใหท้ า
หตัถการนัน้ไดด้ว้ย 
- Abdominal paracentesis (54.91) 
- Arthrocentesis (81.921) 
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- Lumbar puncture (03.31) 
- Central venous line placement (38.93) 
- Thoracentesis (34.91) 
- Advanced cardiac life support (99.62) 
- Bone marrow aspiration/biopsy (41.31) 
- Placement of arterial lines (38.91)  
- Injection of therapeutic substances into joint or ligament (81.92) 

กลุ่มท่ี 2 หตัถการทีแ่พทยป์ระจ าบา้นควรมปีระสบการณ์ไดท้ าดว้ยตนเอง หรอือย่างน้อย
ชว่ยท า 
- Chest tube placement (34.04) 
- venous catheterization for hemodialysis (38.95) 
- Fine needle aspiration biopsy (Thyroid) (06.11) 
- Insertion of  balloon tipped pulmonary catheter (Swan-Ganz) 

(89.64) 
- Insertion of  peritoneal dialysis catheter (54.93) 
- Insertion of  temporary pacemaker (37.78) 
- Needle decompression of  tension pneumothorax 
- Pleural biopsy (34.24) 
- Proctoscopy (48.23) 
- Prostigmine test 
- Therapeutic phlebotomy (383.99) 
- Venous cutdown (38.94) 

กลุ่มท่ี 3   หตัถการทีแ่พทยป์ระจ าบา้นมปีระสบการณ์ในการชว่ยท า หรอืเคยเหน็ 
- Bronchoscopy including bronchoalveolar lavage and bronchial 

biopsy (3324) 
- Cardiac catheterization and coronary angiography (37.23, 88.56) 
- Colonoscopy/sigmoidoscopy (45.23, 45.25) 
- Exercise stress test (89.41) 
- Liver biopsy (50.11) 
- Renal biopsy (55.23) 
- Upper GI endoscopy (45.13, 45.16) 
- Pericardial tapping (37.0) 
- Sengstaken Blakemore tube insertion (96.06) 
- Injection of esophageal varices by endoscopic approach (4233) 
- Percutaneous (endoscopic) gastrotomy (43.11) 
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- Endoscopic control of gastric or duodenal bleeding (44.43) 
- Transcatheter embolization of gastric or duodenal bleeding (44.44) 
- Percutaneous ablation of liver lesion or tissue (50.24) 
- Transarterial oily chemoembolization (9925, 8847) 
- Closed (percutaneous)  (needle) biopsy of intra-abdominal mass 

(54.24) 
- Implantation of automatic cardioconverter defibrillator (AICD) 

(37.94) 

2. การตรวจทางห้องปฏิบติัการ 
ระดบัท่ี 1 สามารถ ตรวจ และแปลผลได้ด้วยตนเอง 

- AFB and modified AFB stain for microscope examination eg. 
sputum, pus 

- Bone marrow aspiration interpretation  
- Electrocardiography   
- Fresh specimen for cell count from body fluid eg. CSF, pleural 

fluid, ascitic fluid, synovial fluid  
- Fresh specimen for microscopic examination of skin, sputum, body 

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

ระดบัท่ี 2  สามารถส่งตรวจ แปลผลได้ด้วยตนเอง 
:: รงัสีวินิจฉัย 

Acute abdomen series  
Bone and joint radiography 
Chest X-ray 
Plain KUB 
Skull X-ray 
Ultrasound of the abdomen 
CT brain, abdomen, thorax 
MRI brain 
GI contrast radiography 
Thyroid uptake and scan 
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:: โลหิตวิทยำ 
Clotting time 
Complete blood count 
Coombs’ test 
Cold agglutinin 
Glucose-6-phosphate dehydrogenase   
Hemoglobin analysis 
Iron studies (Serum iron, TIBC, ferritin)  
Osmotic fragility test 
Screening coagulogram 
Protein electrophoresis 
Vitamin B12 level, and folic acid level 

:: ฮอรโ์มน 
Adrenal function test 
Parathyroid hormone 
Pituitary function test 
Thyroid function test 
Urinary metanephrine/nor metanephrine, VMA, catecholamine 
Water deprivation test 
Reproductive hormones 

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

:: อิมมโูนวิทยำ 
Antinuclear antibody profile 
Antiphospholipid antibody 
Complement level 
Rheumatoid factor 
Anti CCP 
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Serological test for glomerulonephritis 
Serological test for infectious disease 
CD4 

:: ระบบกำรหำยใจ 
Arterial blood gas 
Pulmonary function test 

:: พิษวิทยำ 
Therapeutic drug monitoring  
Toxic substance level 

:: อืน่ๆ 
Hb A1C , Fructosamine 
BUN, creatinine, eGFR ,Uric acid, Electrolyte, Magnesium 
Calcium, Phosphate, Alkaline phosphatase 
ESR, CRP 
Fasting and postprandial plasma glucose 
Fractional excretion of sodium and other electrolyte 
Oral Glucose tolerant test (OGTT) 
Lipid profiles 
Liver function test 
Microalbuminuria 
Serum ketone 
Serum muscle enzymes 
Serum และ urine osmolality 
Transtubular Potassium Gradient (TTKG) 
Tumor marker  
Urinary protein/creatinine 
Amylase/lipase enzymes 
Serum cardiac markers 
Serum lactate 
Body fluid analysis 

ระดบัท่ี 3 สามารถส่งตรวจ และน าผลไปประยกุตใ์ช้ได้ 
:: รงัสีวินิจฉัย 

Bone densitometry 
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Bone scan 
Carotid angiography  
Carotid doppler ultrasound  
IVP 
MRA brain 
MRI spinal cord 
Myelography 
Myocardial Thallium scan 
Pulmonary angiography  
Renal angiography and venography  
Renal scan   
Retrograde pyelogram 
Single photon emission computed tomography( SPECT)  
Transcranial carotid ultrasound 
Ventilation/ Perfusion lung scan 
PET / CT scan 
Voiding cystourethrography 

:: พยำธิวิทยำ 
Pathology and cytology of tissue biopsy 

:: ทำงเดินอำหำร 
24-hour esophageal pH monitoring  
Esophageal manometry 

:: อิมมโูนวิทยำ 
Autoantibody identification  
Delayed type hypersensitivity 

:: ระบบกำรหำยใจ 
Sleep study 

:: ประสำทวิทยำ 
EEG 
EMG and NCV 
Evoked potential 

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

:: พนัธศุำสตร ์
Chromosome study/ Karyotyping 
DNA mutation testing/ Gene mutation testing 

:: อืน่ๆ 
Cystoscopy   
Erythrocyte transketolase activity 
Lipoprotein electrophoresis  
Measurement of resting metabolic rate by indirect calorimetry 
Serum zinc, copper 
Thiamin pyrophosphate effect 

3. การประเมินหรือดแูลรกัษา 
กลุ่มท่ี 1 การประเมินหรือดแูลรกัษาผู้ป่วยท่ีแพทยป์ระจ าบา้นท าด้วยตนเอง 

- Anthropometric measurement 
- Assessment of nutritional status  
- Communication skill เชน่ patient / family counseling, breaking bad 

news  
- Cognitive assessment ทีเ่ทยีบเทา่กบั Mini mental state 

examination (MMSE)  
- Enteral nutrition 
- Genetic counseling  
- Parenteral  nutrition 
- Pattern  of inheritance of genetic disease  
- Risk estimation ว่าสมาชกิครอบครวั คนใดเสีย่งต่อการเป็นโรคหรอืต่อ

การถ่ายทอดโรคมากน้อยเพยีงใด 
- Risk management skill เชน่ disclosure of medical error 
- การดแูลรกัษาผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัเคมบี าบดั 
- Mechanical ventilator 
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กลุ่มท่ี 2 การประเมินและดแูลรกัษาท่ีมีแพทยป์ระจ าบา้นควรมีโอกาสได้ท าด้วย
ตนเองหรือช่วยท า 

- Hemodialysis 
- Peritoneal dialysis   

กลุ่มท่ี 3 การประเมินและดแูลรกัษาท่ีแพทยป์ระจ าบา้นควรมีประสบการณ์ช่วย
ท า หรือเคยเหน็ 

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

(4) ควำมรู้ทำงด้ำนบรูณำกำร 
4.1 Interpersonal and communication skills 

1. การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างแพทยแ์ละผูป้ว่ย 
2. การดแูลผูป้ว่ยและญาตใินวาระใกลเ้สยีชวีติ 
3. การบอกขา่วรา้ย 
4. ปจัจยัทีส่ง่เสรมิความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างแพทยแ์ละผูป้ว่ย  
5. สามารถบรหิารจดัการ difficult patient ได ้
6. เขา้ใจพืน้ฐานความเชือ่ทางสขุภาพทีต่่างกนั 
7. การสือ่สารกบัผูป้ว่ย ญาต ิและผูร้ว่มงาน 
8. การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างแพทยแ์ละผูร้ว่มงาน 

4.2 Professionalism 
4.2.1 การบริบาลโดยมีผู้ป่วยเป็นศนูยก์ลาง Patient-centered care 

(1) การยดึถอืประโยชน์ของผูป้ว่ยเป็นหลกั 
(2) การรกัษาความน่าเชื่อ ถอืแก่ผูป้ว่ย สงัคม 

- การรกัษามาตรฐานการดแูลรกัษาผูป้ว่ยใหด้ทีีส่ดุ 
- การใหเ้กยีรตแิละยอมรบัเพือ่นรว่มวชิาชพี เพือ่นรว่มงาน ผูป้ว่ย และญาต ิ
- ความสามารถปรบัตนเองใหเ้ขา้กบัสภาวะหรอืเหตุการณ์ทีไ่ม่คาดคดิไวก้่อน 

4.2.2 พฤตินิสยั 
(1) ความรบัผดิชอบ และความตรงต่อเวลา 
(2) การแต่งกายใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 

4.2.3 จริยธรรมทางการแพทย ์Medical Ethics 
(1) การหลกีเลีย่งการรบัผลประโยชน์สว่นตวั รวมถงึการรบัของจากบรษิทั

ผลติภณัฑท์างการแพทย ์
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(2) การนบัถอืใหเ้กยีรตแิละสทิธ ิรวมทัง้ความเหน็ของผูป้ว่ย  ในกรณีผูป้ว่ยไม่
เหน็ดว้ยกบัการรกัษาหรอืปฏเิสธการรกัษา  กรณีญาตแิละผูป้ว่ยรอ้งขอตาม
สทิธผิูป้ว่ย 

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

4.2.4 การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต  
(1) การก าหนดความตอ้งการในการเรยีนรูข้องตนเอง 
(2) การคน้ควา้ความรู ้และประเมนิความน่าเชื่อถอืไดด้ว้ยตนเอง 
(3) การประยุกต์ความรูท้ีค่น้ควา้กบัปญัหาของผูป้ว่ยไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(4) การวเิคราะหแ์ละวจิารณ์บทความทางวชิาการ 
(5) การเขา้รว่มกจิกรรมวชิาการอยา่งสม ่าเสมอ 
(6) การใช ้ electronic databases และการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการเรยีนรู ้
(7) การถ่ายทอดความรูแ้กแ่พทย ์บุคลากรทางการแพทย ์นิสติ นกัศกึษา ผูป้ว่ย

และญาต ิ
4.3 System-based practice 

1. เขา้ใจระบบสขุภาพและการพฒันาสาธารณสขุของชาต ิ
2. เขา้ใจระบบประกนัสขุภาพ เชน่ ระบบประกนัสขุภาพ ระบบประกนัสงัคม ระบบ

สวสัดกิารการรกัษาพยาบาลของขา้ราชการ ระบบประกนัชวีติ เป็นตน้ 
3. มสีว่นรว่มในการประกนัคณุภาพ และกระบวนการ hospital accreditation 
4. ประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการดแูลรกัษา  
5. เขา้ใจ cost consciousness medicine 
6. เขา้ใจความรูก้ฎหมายทางการแพทย ์
7. เขา้ใจนโยบายการใชย้าระดบัชาต ิเชน่ องคก์ารอาหารและยา บญัชยีาหลกัแหง่ชาต ิ

เป็นตน้ 
4.4 Practice-based learning and improvement 

1. ทกัษะและจรยิธรรมในการวจิยั  
2. การดแูลรกัษาผูป้ว่ยแบบทมีสหวชิาชพี 
3. การใชย้าอยา่งสมเหตุผล 
4. การบนัทกึเวชระเบยีนครบถว้นถกูตอ้ง 
5. การลงรหสัโรค และรหสัหตัถการ 
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6. การลงสาเหตุการตาย 
7. การจดักลุ่มโรคและคา่น ้าหนกัสมัพทัธ์ กลุ่มวนิิจฉยัโรครว่ม Disease -related group 

(DRG) 
8. การสรา้ง Clinical Practice Guideline (CPG) 
9. การป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล 
10. การเสรมิสรา้งสขุภาพและการป้องกนัโรค 
11. การดแูลผูป้ว่ยทีบ่า้น 
12. เขา้ใจการใชแ้ละแปลผลเครื่องมอืพฒันาคุณภาพ เชน่ flow chart, control chart เป็นตน้ 
13. การประเมนิความพอใจของผูป้่วย 
14. การมสีว่นรว่มในองคก์ร เชน่ ภาควชิา/แผนก/กลุ่มงาน โรงพยาบาล/สถาบนั ราชวทิยาลยั 

เป็นตน้ 
4.5 แพทยศาสตรศึ์กษา 

1. หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นและแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด 
2. การประเมนิแพทยป์ระจ าบา้นและสถาบนัฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น 
3. การประเมนิขอ้สอบ 

1.12 วิธีการฝึกอบรม 
ในการฝึกอบรมเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนด สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัประสบการณ์การ

เรยีนรูต้าม Competency ทัง้ 6 ดา้นดงันี้  
1.12.1 สมรรถนะกำรดแูลรกัษำผู้ป่วย (Patient care) 

กำรดแูลผู้ป่วยใน 
- แพทยป์ระจ าบา้นปีที ่1 ปฏบิตังิานรบัผดิชอบผูป้ว่ยทางอายรุศาสตรท์ัง้ผูป้ว่ยในและ

ผูป้ว่ยนอก รวมทัง้หอ้งฉุกเฉินและหอผูป้ว่ยวกิฤตใินความควบคมุของอาจารยผ์ูใ้ห้
การฝึกอบรม 

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

- แพทยป์ระจ าบา้นปีที ่2, 3 ปฏบิตังิานในสาขาวชิาเฉพาะทางต่างๆ ของอายรุศาสตร ์
- แพทยป์ระจ าบา้นปีที ่2, 3 ปฏบิตังิานเป็นทีป่รกึษาผูป้ว่ยนอกแผนกทางดา้น

อายรุศาสตร ์ ทัง้ผูป้ว่ยในและผูป้ว่ยนอก  
- แพทยป์ระจ าบา้นทกุชัน้ปี บนัทกึขอ้มลูในเวชระเบยีนผูป้ว่ยไดอ้ยา่งถกูตอ้งสมบรูณ์ 

กำรดแูลผู้ป่วยนอก 
- แพทยป์ระจ าบา้นทกุชัน้ปี ปฏบิตังิานดแูลผูป้ว่ยนอกอยา่งต่อเนื่องอยา่งน้อยสปัดาห์

ละ 1 ครัง้  ครัง้ละ 2-3 ชัว่โมง  ยกเวน้ในชว่งทีป่ฏบิตังิานในหอผูป้ว่ยวกิฤตแิละหอ้ง
ฉุกเฉิน 
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1.12.2 ควำมรู้  ควำมเชีย่วชำญ  และควำมสำมำรถในกำรน ำไปใช้แก้ปัญหำของผู้ป่วยและ
สงัคมรอบด้ำน (Medical knowledge and skills) 

- แพทยป์ระจ าบา้นปีที ่1 เรยีนวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานประยกุต ์(correlated 
basic medical science)  

- แพทยป์ระจ าบา้นปีที ่2, 3 ปฏบิตังิานในสาขาวชิาเฉพาะทางต่างๆ ของอายรุศาสตร ์
- แพทยป์ระจ าบา้นทกุชัน้ปี เขา้รว่มในกจิกรรมทางวชิาการ เชน่ การสอนขา้งเตยีง 

การประชมุวชิาการ และวารสารสโมสร เป็นตน้  
- แพทยป์ระจ าบา้นทกุชัน้ปี ไดร้บัการฝึกอบรมเกีย่วกบัหตัถการ การตรวจทาง

หอ้งปฏบิตักิาร และการตรวจพเิศษต่างๆ ทีใ่ชใ้นอายรุศาสตร ์
1.12.3 กำรพฒันำตนเองและกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบติั (Practice-based learning and 

improvement) 
- แพทยป์ระจ าบา้นทกุชัน้ปี มปีระสบการณ์การเรยีนรูใ้นการดแูลผูป้ว่ยแบบองคร์วม 

และสหวชิาชพี  
- แพทยป์ระจ าบา้นทกุชัน้ปี ปฏบิตังิานสอนนิสตินกัศกึษาแพทย ์แพทยเ์พิม่พนูทกัษะ 

และแพทยป์ระจ าบา้นรุน่น้อง 
- แพทยป์ระจ าบา้นทกุชัน้ปี ตอ้งท างานวจิยั ไดแ้ก่ งานวจิยัแบบ retrospective หรอื 

prospective หรอื cross-sectional study โดยเป็นผูว้จิยัหลกั  
- แพทยป์ระจ าบา้นทกุชัน้ปี บนัทกึขอ้มลูในเวชระเบยีนผูป้ว่ยไดอ้ยา่งถกูตอ้งสมบรูณ์ 

1.12.4 ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และกำรสือ่สำร (Interpersonal and Communication Skills) 
- แพทยป์ระจ าบา้นทกุชัน้ปี เรยีนรูเ้กีย่วกบัทกัษะปฏสิมัพนัธ ์และการสือ่สาร 
- แพทยป์ระจ าบา้นทกุชัน้ปี ปฏบิตังิานสอนนิสตินกัศกึษาแพทย ์แพทยเ์พิม่พนูทกัษะ 

และแพทยป์ระจ าบา้นรุน่น้อง 
- แพทยป์ระจ าบา้นทกุชัน้ปี น าเสนอขอ้มลูผูป้ว่ย และอภปิรายปญัหาในกจิกรรม

วชิาการ เชน่ admission round, case discussion เป็นตน้ 
1.12.5 ควำมเป็นมืออำชีพ  (Professionalism) 

- แพทยป์ระจ าบา้นทกุชัน้ปี เขา้รว่มกจิกรรมการใหค้วามรูท้างดา้นบรูณาการทาง
การแพทย ์

- แพทยป์ระจ าบา้นทกุชัน้ปี  พฒันาใหม้เีจตคตทิีด่รีะหว่างการปฏบิตังิานดแูลผูป้ว่ย 
- แพทยป์ระจ าบา้นทกุชัน้ปี ตอ้งท างานวจิยั ไดแ้ก่ งานวจิยัแบบ retrospective หรอื 

prospective หรอื cross-sectional study โดยเป็นผูว้จิยัหลกั  
1.12.6 กำรปฏิบติังำนให้เข้ำกบัระบบ (System-based Practice) 

- แพทยป์ระจ าบา้นทกุชัน้ปี มปีระสบการณ์การเรยีนรูเ้กีย่วกบัระบบคณุภาพของ
โรงพยาบาล 
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- ประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการดแูลรกัษา  
- แพทยป์ระจ าบา้นทกุชัน้ปี เขา้รว่มกจิกรรม  cost consciousness medicine, ระบบ

สขุภาพของประเทศ 

การจดัการฝึกอบรมตลอด 3 ปี การศึกษานัน้ให้จดัการฝึกอบรมดงัน้ี 
1. จดัการฝึกอบรมปฏบิตังิานในการดแูลผูป้ว่ยอายรุศาสตร ์เป็นเวลาอยา่งน้อย 21 เดอืน และ

ปฏบิตังิานในสาขาเฉพาะทางรวมกนัไมเ่กนิ 15 เดอืน    
2. การปฏบิตังิานในแต่ละสาขาวชิาเฉพาะทาง จะตอ้งมรีะยะเวลาในการปฏบิตังิานไมน้่อย

กว่า 4 สปัดาห ์ และไมเ่กนิ 3 เดอืน อยา่งไรกต็ามสถาบนัฝึกอบรมสามารถจดัใหแ้พทย์
ประจ าบา้นปฏบิตังิานแบบผสมผสานหลายสาขาวชิาควบคูก่นัไปในชว่งเวลาเดยีวกนั โดย
ทีร่ะยะเวลาการปฏบิตังิานรวมเฉลีย่ไมน้่อยกว่า 4 สปัดาหต์่อ 1 สาขาวชิา  

3. ส าหรบัการปฏบิตังิานในบางสาขาวชิา ไดแ้ก่ โภชนวทิยา พษิวทิยา เวชพนัธุศาสตร ์ เวช
ศาสตรผ์ูส้งูอายุ เวชศาสตรค์วามดนัโลหติสงู สถาบนัฝึกอบรมสามารถจดัใหแ้พทยป์ระจ า
บา้นปฏบิตังิานแบบผสมผสานหลายสาขาวชิา (ไมเ่กนิ 3 สาขาวชิา) ควบคูก่นัในเวลาอยา่ง
น้อย 4 สปัดาห ์โดยไมแ่ยกชว่งเวลาในการปฏบิตังิานแต่ละสาขาจากกนั 

4. สถาบนัฝึกอบรมควรจดัวชิาเลอืกอยา่งน้อย 1 เดอืนไดท้ัง้อายรุศาสตร ์และสาขาเฉพาะทาง 
หรอืสาขาวชิาอืน่ตามทีส่ถาบนัฝึกอบรมเหน็สมควรและไดร้บัการรบัรองจากแพทยสภา 

5. สถาบนัฝึกอบรมควรจดัประสบการณ์การเรยีนรูด้า้นอายรุศาสตร์ของแพทยป์ระจ าบา้นแต่
ละคนในสถาบนัสมทบ 1 เดอืนต่อชัน้ปี  โดยสถาบนัในกรงุเทพฯ และปรมิณฑล ใหม้ี
สถาบนัสมทบในภมูภิาค  สว่นสถาบนัในภมูภิาคใหม้สีถาบนัสมทบในกรงุเทพฯ หรอืใน
สว่นภมูภิาค ทีเ่ป็นโรงพยาบาลระดบัทตุยิภมู ิ  ส าหรบัสถาบนัทีย่งัไมส่ามารถจดั
ประสบการณ์ในสถาบนัสมทบไดใ้หจ้ดัประสบการณ์การเรยีนรูด้า้นอายรุศาสตร ์ ใน
โรงพยาบาลระดบัทตุยิภมูหิรอืโรงพยาบาลสว่นภมูภิาค 1 เดอืน  

6. จดัใหแ้พทยป์ระจ าบา้นมปีระสบการณ์ในระหว่างการฝึกอบรม 3 ปี ขัน้ต ่า ดงัต่อไปนี้ 
ก. ประสบการณ์ในการดแูลรกัษาผูป้ว่ยโรคอายรุศาสตร ์ ระดบัที ่ 1 (เรยีนรูจ้ากผูป้ว่ย

โดยตรง) โรคละ 5 ราย 
ข. ประสบการณ์หตัถการ ประเภท manual procedure ระดบั 1 ก. และ 1 ข. อยา่งละ 5 ครัง้ 
ค. ประสบการณ์การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร ระดบัที ่1 อยา่งละ 5 ครัง้ 
ง. ประสบการณ์การประเมนิหรอืดแูลรกัษา ระดบัที ่1 อยา่งละ 5 ครัง้ 
จ. ประสบการณ์ทางดา้นบรูณาการ ระดบัที ่1 อยา่งละ 5 ครัง้ 

การท างานวิจยั  
แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งท างานวจิยั ไดแ้ก ่งานวจิยัแบบ retrospective, prospective หรอื 
cross sectional  อยา่งน้อย 1 เรือ่ง ในระหวา่งการปฏบิตังิาน 3 ปี โดยเป็นผูว้จิยัหลกัหรอื 
ผูน้ิพนธห์ลกั งานวจิยัดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ยหวัขอ้หลกัดงันี้ 
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1. จุดประสงคข์องการวจิยั 
2. วธิกีารวจิยั 
3. ผลการวจิยั 
4. การวจิารณ์ผลการวจิยั 
5. บทคดัยอ่ 

1.13 การประเมินผู้เข้ารบัการฝึกอบรมและประเมินเพ่ือวฒิุบตัรฯ และหนังสืออนุมติัฯ 
สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ดงันี้ 
(1) การประเมนิระหว่างการฝึกอบรม สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหม้กีารประเมนิผูเ้ขา้รบั

การฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรม สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหม้กีารประเมนิเพื่อพฒันา
ความรู ้ทกัษะ และเจตคต ิรวมทัง้ประเมนิ การเขยีนเวชระเบยีน  
 สถาบนัฝึกอบรมสาขาอายรุศาสตร ์ ด าเนนิการเกบ็ขอ้มลูประเมนิแพทยป์ระจ าบา้น 

โดยรายงานผลมายงัคณะกรรมการฝึกอบรม และสอบสาขาอายรุศาสตรใ์นมติติ่างๆ 
เป็นระยะ ในมติติ่างๆ ดงันี้ 
มติทิี ่1 ประเมนิสมรรถนะโดยอาจารย ์
มติทิี ่2   การตรวจเวชระเบยีนผูป้ว่ยใน 
มติทิี ่3   การตรวจเวชระเบยีนผูป้ว่ยนอก 
มติทิี ่4   คะแนนสอบจดัโดยสถาบนั  และสว่นกลางราชวทิยาลยัอายรุแพทยฯ์ 
มติทิี ่5   การรว่มกจิกรรมวชิาการสว่นกลาง 
มติทิี ่6   การประเมนิการวนิิจฉยัโรคและหตัถการ  (Summary Discharge Diagnosis) 
มติทิี ่7   การรายงานประสบการณ์ การตรวจผูป้ว่ยนอก-ผูป้ว่ยใน (ชือ่โรค และหตัถการ) 
มติทิี ่8   การรายงานประสบการณ์ การเรยีนรู ้ความรูบ้รูณาการทางการแพทย์ 
มติทิี ่9  การรายงานประสบการณ์ การศกึษาโรคระดบัที ่ 3 ในการท า conference,  

การศกึษาผูป้ว่ย, การศกึษาหาความรูด้ว้ยตนเอง 
มติทิี ่10   การประเมนิสมรรถนะโดยผูร้ว่มงาน 
มติทิี ่11   การประเมนิสมรรถนะโดยผูป้ว่ย 
มติทิี ่12   การประเมนิคณุภาพการรกัษาพยาบาลจากเวชระเบยีน 

 ผลการประเมนิน าไปใชใ้นกรณี ต่อไปนี้ 
1. เพือ่เลื่อนระดบัชัน้ปี (เกณฑผ์่าน 50% ในแต่ละมติ)ิ 
2. เพือ่ใชพ้จิารณาประกอบการตดัสนิผลสอบภาคปฏบิตั ิ(การสอบเมือ่จบการ

ฝึกอบรมปีที ่3) 
3. ในอนาคต เมือ่ระบบถกูประเมนิว่ามคีวามเชือ่ไดส้งู อาจน ามาเป็นคะแนน   

สว่นหนึ่งของภาคปฏบิตั ิ(การสอบเมือ่จบการฝึกอบรมปีที ่3) 
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การประเมนิในระหว่างการฝึกอบรม เป็นการประเมนิต่อเนื่อง ซึง่จะสามารถวดัผลการ
ฝึกอบรมทีเ่ชือ่ถอืได ้ และน าไปปรบัปรงุการปฏบิตังิานแพทยป์ระจ าบา้นระหว่างฝึกอบรม อกี
ทัง้สามารถทดแทนการสอบ เมื่อจบการฝึกอบรมบางสว่นในอนาคต 
(2) การประเมนิเพือ่วุฒบิตัรแสดงความรูค้วามช านาญ ในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม 

สาขาอายรุศาสตร ์ 
 ผูส้มคัรสอบจะตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัการฝึกอบรมครบตามหลกัสตูรของแพทยสภา  หรอื

ผา่นการฝึกอบรมในระดบัแพทยป์ระจ าบา้นปีสดุทา้ย ตามหลกัสตูร หรอื 
 การปฏบิตังิานเพือ่การสอบวฒุบิตัร หมายความถงึ ปฏบิตังิานชดใชท้นุหรอืการ

ปฏบิตังิานในโครงการจดัสรรแพทยป์ฏบิตังิานในโรงพยาบาลทีเ่ป็นศนูยแ์พทยศาสตร์
คลนิิกของกระทรวงสาธารณสขุทีร่าชวทิยาลยัฯ รบัรอง เป็นเวลาไมน้่อยกว่า 42 เดอืน 
โดยมรีะยะเวลาปฏบิตังิานในสาขาอายรุศาสตรไ์มน้่อยกว่า 36 เดอืน สถานบรกิาร
ทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุทีเ่ป็นสถานทีป่ฏบิตังิาน จะตอ้งมคีณุสมบตัแิละมี
ภาระงานตามเกณฑท์ีร่าชวทิยาลยัฯ ก าหนด และไดร้บัการรบัรองจากราชวทิยาลยัฯ 

 ผูส้มคัรสอบตอ้งสง่ผลงานวจิยั ในวนัสมคัรสอบ 
 วธิกีารสอบ แนวทางการประเมนิผลใหม้กีารทดสอบ 2 อยา่ง ประกอบดว้ยภาค

ขอ้เขยีน และภาคปฏบิตั/ิปากเปล่า 
- ภาคขอ้เขยีน ประกอบดว้ย ขอ้สอบปรนยัแบบเลอืกตอบ (multiple choice 

questions)  และขอ้สอบอตันยัชนิด short answers question 
- ภาคปฏบิตั/ิปากเปล่า ประกอบดว้ย การสอบรายสัน้ การสอบรายยาว และ

การสอบแปลผลทางหอ้งปฏบิตักิาร  
 การจดัการสอบ 

- การสอบภาคขอ้เขยีน และภาคปฏบิตั/ิปากเปล่า เมือ่สอบผา่นแต่ละสว่น
สามารถใชไ้ดอ้กี 3 ปี นบัจากการสอบผา่น ถา้สอบผา่นไมค่รบตามก าหนด
ในอกี 3 ปี ตอ้งสอบใหม ่

- ราชวทิยาลยัอายรุแพทยฯ์ จดัการสอบภาคขอ้เขยีนโดยใหส้ทิธใินการสอบได้
ตัง้แต่ฝึกอบรมครบ 23 เดอืน 

- สอบภาคปฏบิตั/ิปากเปล่า ในกลางปีที ่3 และเมือ่สิน้สดุการฝึกอบรม 
 เกณฑก์ารตดัสนิ 

- การสอบผา่นตอ้งสอบผา่นเกณฑ ์ทัง้ขอ้เขยีน และปฏบิตั/ิปากเปล่า 
- เกณฑก์ารตดัสนิภาคขอ้เขยีนใชอ้งิเกณฑ ์ โดยการประเมนิจากเกณฑผ์า่น

ขัน้ต ่า (minimal passing level , MPL)  
- เกณฑก์ารตดัสนิภาคปฏบิตั ิปากเปล่า และงานวจิยัใชอ้งิเกณฑ ์60%  

ทัง้นี้ชนิดและจ านวนครัง้ของการสอบภาคปฏบิตั/ิปากเปล่า อาจมกีารเปลีย่นแปลง
ตามทีค่ณะ อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เหน็เหมาะสม 
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(3) การสอบเพือ่หนงัสอือนุมตัฯิ 
 ผูส้มคัรสอบจะตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีเวชกรรมตามพระราชบญัญตัิ

วชิาชพีเวชกรรม พ.ศ.2525 และไดท้ างานสาขาอายรุศาสตรม์าไมน้่อยกว่า 7 ปี ใน
สถาบนัทีร่าชวทิยาลยัรบัรอง โดยเป็นสถาบนัทีม่ศีกัยภาพเทยีบเทา่กบัเกณฑข์ัน้ต ่า
ในการเปิดการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นได ้ ทัง้นี้ไมน่บัเวลาในการฝึกอบรมสาขา
อายรุศาสตร ์และสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ท างานวจิยั หรอืวจิยัวารสาร 1 เรือ่ง เชน่เดยีวกบัผูส้อบวุฒบิตัรฯ โดยมหีวัหน้า
ภาควชิาอายรุศาสตร/์หวัหน้ากลุ่มงานอายรุกรรมรบัรอง 

 สง่ผลงานวจิยัในวนัสมคัรสอบ 
 การสอบจะใชข้อ้สอบและเกณฑก์ารตดัสนิเชน่เดยีวกบัการสอบเพือ่วุฒบิตัรฯ 
 ส าหรบัแพทยท์ีไ่ดร้บัวุฒบิตัรสาขาอายรุศาสตรจ์ากต่างประเทศทีแ่พทยสภารบัรอง 

(ทีย่งัไม่หมดอาย)ุ จะท าการสอบเพยีงการสอบสมัภาษณ์อยา่งเดยีว 

1.14 การประกนัคณุภาพการฝึกอบรม 
ราชวทิยาลยัอายรุแพทยฯ์ ก าหนดใหส้ถาบนัฝึกอบรมจดัใหม้กีารประกนัคณุภาพการฝึกอบรม

ดงันี้ 
(1) การประกนัคณุภาพการฝึกอบรมภายใน สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหม้รีะบบและกลไก

ประกนัคณุภาพการฝึกอบรมภายใน 
(2) การประกนัคณุภาพการฝึกอบรมภายนอก สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งไดร้บัการประเมนิ

คณุภาพจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาอายรุศาสตรท์กุ 5 ปี 

1.15 การทบทวน/พฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรม 
ราชวทิยาลยัอายรุแพทยฯ์ จะไดท้ าการทบทวนและพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมเป็นระยะๆ 

หรอือยา่งน้อยทกุ 5 ปี  

2. เกณฑม์าตรฐานสถาบนัฝึกอบรม สาขาอายรุศาสตร ์
ราชวทิยาลยัอายรุแพทยแ์หง่ประเทศไทย ก าหนดใหส้ถาบนัฝึกอบรมหลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์

ประจ าบา้นเพือ่วุฒบิตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร ์จะตอ้ง
มคีณุสมบตัติามเกณฑท์ัว่ไป  เกณฑเ์ฉพาะ  และจะตอ้งระบสุถานภาพของสถาบนัฝึกอบรมดงันี้ 

2.1 เกณฑท์ัว่ไปส ำหรบัสถำบนัฝึกอบรม 
(1) คณุสมบติัทัว่ไป 

(ก) ไดร้บัการรบัรองคณุภาพ หรอืก าลงัด าเนินการพฒันาเพือ่การรบัรองคณุภาพ  
(ข) มบีรรยากาศทางวชิาการในลกัษณะสงัคมนกัวชิาการ เพื่อเสรมิสรา้งคณุสมบตัใินการใฝรู่้

ใหแ้กผู่เ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
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(ค) มรีะบบการบรหิารจดัการทีด่ ี มสีถานที ่ เครือ่งมอือปุกรณ์ และจ านวนผูป้ว่ยทัง้ประเภท
ผูป้ว่ยในและผูป้ว่ยนอกพอเหมาะแกก่ารฝึกอบรม และผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดม้สีว่น
ด าเนินการดแูลรกัษาและใหบ้รกิารกบัผูป้ว่ยโดยตรง 

(ง) มหีน่วยงานเทยีบเทา่ภาควชิาในคณะแพทยศาสตร ์ / วทิยาลยัแพทยศาสตร ์ หรอืแผนกใน
โรงพยาบาล เป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการ  โดยผูบ้รหิารของคณะแพทยศาสตร ์/ วทิยาลยั
แพทยศาสตร ์ / โรงพยาบาล ทีร่บัผดิชอบด าเนินการตอ้งไมม่ผีลประโยชน์สว่นตวัทีอ่าจ
ขดัขวางการบรหิารงานและการพฒันางานการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น 

(จ) มปีณิธานและพนัธกจิระบุไวช้ดัเจนวา่มุง่ผลติแพทยป์ระจ าบา้นทีม่คีวามรูค้วามสามารถ
และคณุสมบตัสิอดคลอ้งกบัหลกัสตูร และมคีวามสามารถในการเป็นนกัวชิาการและทีจ่ะ
ศกึษาต่อเนื่องได ้ และมวีตัถุประสงคข์องหลกัสตูรทีส่อดคลอ้งกบัพนัธกจิ 

(ฉ) มรีะบบบรหิารงานทีช่ดัเจนเพือ่สนบัสนุนการจดัการฝึกอบรมใหบ้รรลุตามปณิธาน ไดแ้ก ่
การบรหิารงานทัว่ไป การบรหิารการศกึษา เป็นตน้ ระบบบรหิารงานดงักล่าวใหท้ าเป็น
ระเบยีบของคณะแพทยศาสตร ์ / วทิยาลยัแพทยศาสตร ์ / โรงพยาบาล และประกาศให้
ผูเ้กีย่วขอ้งทราบทัว่กนั 

(ช) มแีพทยผ์ูท้รงคณุวุฒจิ านวนเพยีงพอรบัผดิชอบในสาขาทีฝึ่กอบรมและในสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง 
กบัการฝึกอบรม ไดแ้ก ่ศลัยศาสตร ์ ออรโ์ธปิดกิส ์ สตูศิาสตร์-นรเีวชวทิยา  เวชศาสตร์
ฉุกเฉิน  จติเวชศาสตร ์  รงัสวีทิยา  พยาธวิทิยา  เวชศาสตรฟ้ื์นฟู  เพือ่ใหม้กีารดแูล
รกัษาผูป้ว่ยอยา่งเป็นองคร์วม และมคีวามมุง่มัน่ ความเตม็ใจในการเป็นอาจารยป์ระจ า
หลกัสตูรการฝึกอบรม 

(ซ) ในระยะเริม่แรก คณะแพทยศาสตร ์ / วทิยาลยัแพทยศาสตร ์ / โรงพยาบาลทีข่อเปิด
ด าเนินการฝึกอบรมตอ้งด าเนินการเป็นสถาบนัสมทบกอ่นโดยพจิารณาท าความตกลงกบั
คณะแพทยศาสตร ์ / วทิยาลยัแพทยศาสตร ์ / โรงพยาบาลทีเ่ป็นสถาบนัหลกัทีม่ ี
ประสบการณ์ด าเนินการเปิดหลกัสตูรการฝึกอบรมมาแลว้ไมต่ ่ากว่า 10 ปี ใหช้ว่ยท า
หน้าทีเ่ป็นสถาบนัหลกัเป็นเวลาไมน้่อยกว่า 3 ปี หลงัจากนัน้จะไดร้บัการพจิารณาให้
เป็นสถาบนัรว่มฝึกอบรม ซึง่ตอ้งท าหน้าทีอ่กีไมน้่อยกว่า 3 ปี จงึจะพจิารณาใหเ้ป็น
สถาบนัหลกัได ้   

(ฌ) กอ่นเปิดด าเนินการฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร ์ / วทิยาลยัแพทยศาสตร ์ / โรงพยาบาล 
จะตอ้งด าเนินการใหแ้พทยสภารบัรองหลกัสตูรของสถาบนัฝึกอบรม เพือ่ใหผู้ส้ าเรจ็การ
ฝึกอบรมมสีทิธิเ์ขา้สอบเพือ่วฒุบิตัรฯ และจะตอ้งมคีวามพรอ้มในการจดัการฝึกอบรม
และทรพัยากรต่างๆ โดยเฉพาะอาจารย ์สื่อการศกึษาและอปุกรณ์การฝึกอบรมครบถว้น
ตามเกณฑท์ีก่ าหนด ทัง้นี้จะตอ้งมแีผนด าเนินงานระยะ 5 ปีทีม่คีวามชดัเจนและเป็นไปได ้
โดยแผนปฏบิตักิารจะตอ้งแสดงใหเ้หน็ว่ามคีวามพรอ้มดงักล่าวกอ่นเริม่การฝึกอบรมแต่ละ
ชัน้ปีอยา่งน้อย 1 ปีการศกึษา  
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(ญ) ในกรณีทีเ่ป็นสถาบนัฝึกอบรมภาคเอกชน นอกจากจะตอ้งมคีณุสมบตัติามขอ้ (ก) ถงึ 
(ฌ) แลว้ จะตอ้งไมแ่สวงหาก าไรจากการฝึกอบรม ตอ้งมผีูป้ว่ยอายรุกรรม ทัง้ผูป้ว่ยนอก
และผูป้ว่ยในทีอ่ยูใ่นระบบประกนัสขุภาพ ระบบประกนัสงัคม ระบบสวสัดกิารขา้ราชการ 
หรอืผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากมลูนิธหิรอืกองทนุ ในจ านวนทีเ่พยีงพอส าหรบัการ
ฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น  รวมทัง้มผีูป้ว่ยในระบบขา้งตน้ในสาขาอืน่ๆ ไดแ้ก ่ศลัยศาสตร ์ 
สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา ทีม่ปีญัหาทางอายรุศาสตร ์ โดยใหจ้ดัตัง้มลูนิธหิรอืกองทนุทีม่ทีนุ
ส ารองเพยีงพอ ทัง้แสดงใหเ้หน็ความสามารถทีจ่ะด าเนินการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นได้ 
ในการด าเนนิการระยะยาว และใหม้ผีูแ้ทนราชวทิยาลยัอายรุแพทยฯ์ เป็นกรรมการของ
มลูนิธหิรอืกองทนุโดยต าแหน่ง 

(2) หน่วยงานกลางพ้ืนฐาน  สถาบนัฝึกอบรมนัน้จะตอ้งมหีน่วยงานกลางใหบ้รกิารดงัต่อไปนี้ 
(ก) ห้องปฏิบติักำรส ำหรบักำรชนัสตูร สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมกีารใหบ้รกิารตรวจทาง

หอ้งปฏบิตักิารหรอืตดิต่อขอรบับรกิารตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารใหค้รอบคลุมการชนัสตูร
ประเภทพืน้ฐานและประเภทจ าเพาะทีจ่ าเป็นส าหรบัการฝึกอบรม ซึง่หอ้งปฏบิตักิารตอ้งมี
พยาธแิพทยห์รอืแพทยห์รอืบุคลากรอืน่ทีม่คีวามรูค้วามช านาญเป็นผูค้วบคมุ 
 ห้องปฏิบติัการด้านพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถทีจ่ะท าการตรวจศพ ตรวจชิน้เนื้อ

และสิง่สง่ตรวจทางเซลลว์ทิยาทีไ่ดจ้ากการผา่ตดัหรอืการท าหตัถการ สามารถเตรยีม
สไลดช์ิน้เนื้อเยื่อและสิง่สง่ตรวจเพือ่ตรวจดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ไดเ้อง พยาธแิพทยต์อ้ง
มเีวลา มคีวามสามารถ และเตม็ใจใหค้ าปรกึษาหารอืหรอืสอนแพทยป์ระจ าบา้นทกุ
สาขาได ้ อตัราการตรวจศพซึง่เปรยีบ เสมอืนดชันชีีบ้่งความสนใจทางวชิาการและ
ความใสใ่จในการคน้หาสาเหตุ การด าเนินโรค และการประเมนิผลการรกัษาของแพทย์
ในโรงพยาบาลนัน้จะตอ้งไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนผูป้ว่ยทีถ่งึแกก่รรม (ไม่
รวมการตรวจศพทางดา้นนิตเิวชศาสตร)์ การตรวจศพ การตรวจชิน้เนื้อ และการตรวจ
ทางเซลลว์ทิยาตอ้งกระท าโดยครบถว้นจนสามารถใหก้ารวนิจิฉยัขัน้สดุทา้ย และตอ้ง
มรีายงานการตรวจเกบ็ไวเ้ป็นหลกั ฐานทกุราย 

ในกรณีทีอ่ตัราการตรวจศพของสถาบนัฝึกอบรมไมถ่งึเกณฑท์ีก่ าหนด  สถาบนั
จะตอ้งแสดงหลกัฐานทีบ่่งชีถ้งึความสนใจทางวชิาการและความใสใ่จในการคน้หาสาเหตุ 
การด าเนินโรค และการประเมนิผลการรกัษาของแพทยใ์นโรงพยาบาล ดว้ยการตรวจ
ทางพยาธวิทิยาจากการตรวจชิน้เนื้อจากศพ (necropsy)  หรอืการตรวจภาพทางรงัส ี  

 ห้องปฏิบติัการด้านพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตรช์นัสตูร สามารถใหบ้รกิาร
ตรวจดา้นโลหติวทิยา เคมคีลนิิก จุลทรรศนศาสตร ์ จลุชวีวทิยา วทิยาภมูคิุม้กนัได้
เป็นประจ า รวมทัง้จะตอ้งมกีารใหบ้รกิารทางดา้นธนาคารเลอืดทีจ่ าเป็นส าหรบัการ
ฝึกอบรม 

(ข) หน่วยรงัสีวิทยำ สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมรีงัสแีพทยผ์ูท้รงคุณวุฒ ิสามารถตรวจทางรงัสี
ทีจ่ าเป็นส าหรบัการฝึกอบรมได ้
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(ค) ห้องสมดุทำงแพทย ์ สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมหีอ้งสมดุซึง่มตี ารามาตรฐานทางการแพทย ์
วารสารการแพทยท์ีใ่ชบ้่อย และหนงัสอืดรรชนีส าหรบัชว่ยคน้รายงานทีต่พีมิพใ์นวารสาร
ส าหรบัใหแ้พทยป์ระจ าบา้นใชไ้ดส้ะดวก หรอืมแีหล่งทีส่ามารถสบืคน้สิง่ดงักล่าวทาง 
electronic ไดเ้ทา่เทยีมกนั  

(ง) หน่วยเวชระเบียนและสถิติ  สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหผู้ป้ว่ยทกุคนมแีฟ้มประจ าตวั 
ซึง่บนัทกึประวตั ิ ผลการตรวจรา่งกาย การสัง่การรกัษาทีเ่ป็นมาตรฐาน และมรีะบบการ
จดัเกบ็ คน้หา และการประมวลสถติทิีม่ปีระสทิธภิาพตามดรรชนีชีว้ดัของระบบสาธารณสขุ 

(3) หน่วยงานทางด้านคลินิกทีเ่กีย่วกบัการดแูลรกัษาผู้ป่วยสาขาทีฝึ่กอบรม สถาบนัฝึกอบรม
จะตอ้งมหีน่วยงานทางคลนิิกทีส่ าคญั ไดแ้ก ่ศลัยศาสตร ์กุมารเวชศาสตร ์สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา  

(4) กิจกรรมวิชาการ  สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหม้กีจิกรรมวชิาการสม ่าเสมอ ทัง้ในหน่วยงาน
ทีร่บัผดิชอบในการสาขาทีฝึ่กอบรม เชน่ กจิกรรม journal club หรอืกจิกรรมวชิาการระหว่าง
หน่วยงานหรอืระดบัโรงพยาบาล เชน่ tissue conference, tumour conference, morbidity 
mortality conference, clinico-pathological conference 

นอกจากนี้สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดั หรอือนุญาต ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไปเรยีนวทิยาศาสตร์
การแพทยพ์ืน้ฐานประยกุต ์ หรอืวทิยาศาสตรค์ลนิิกสมัพนัธ ์ และควรสนบัสนุนใหผู้เ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมไดร้ว่มประชมุวชิาการนอกสถาบนัฝึกอบรมตามโอกาสสมควร 

2.2 เกณฑเ์ฉพำะส ำหรบัสถำบนัฝึกอบรม 
สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหม้หีน่วยงานใหก้ารดแูลรกัษาผูป้่วยในสาขาทีฝึ่กอบรมตลอดเวลา 

มงีานบรกิารทีม่คีุณภาพและปรมิาณเป็นไปตามทีร่าชวทิยาลยัอายรุแพทยฯ์ ทีแ่พทยสภามอบหมาย
ใหด้แูลการฝึกอบรม สาขาอายรุศาสตร ์ดงันี้ 
(1) มแีพทยซ์ึง่ไดร้บัหนงัสอือนุมตัหิรอืวุฒบิตัรสาขาอายรุศาสตร ์ หรอืสาขาทีเ่ทยีบเทา่ คอื สาขา

ประสาทวทิยา, สาขาโลหติวทิยา, สาขามะเรง็วทิยา และสาขาตจวทิยา แบบเตม็เวลา อยา่ง
น้อย 10 คน 

(2) มผีูป้ว่ยนอกอายรุกรรมอยา่งน้อย 500 ครัง้/การตรวจ/สปัดาห ์
(3) มผีูป้ว่ยในอายรุศาสตร ์อยา่งน้อย 150 ครัง้/การรบัไว/้เดอืน 
(4) มผีูป้ว่ยทีร่บัปรกึษานอกแผนกอยา่งน้อย 50 ครัง้/เดอืน 
(5) มหีตัถการประเภท manual procedure กลุ่มที ่1ข. อยา่งน้อย 50 ครัง้/เดอืน 
(6) มกีจิกรรมวชิาการทีแ่พทยป์ระจ าบา้นทกุชัน้ปีตอ้งเขา้รว่มอยา่งสม ่าเสมอ ไดแ้ก ่

- Admission round อยา่งน้อยสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ 
- Medical grand round หรอื interesting case conference อยา่งน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ 
- Mortality-morbidity conference อยา่งน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ 
- Journal club อยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ 
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- Clinical pathological conference อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 
- Interdepartmental conference อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

สถาบนัฝึกอบรมใดขาดหน่วยงานหรอืคณุสมบตับิางขอ้ กอ็าจจดัการฝึกอบรมโดยใชส้ถาบนั
ฝึกอบรมอืน่เป็นสถาบนัสมทบ หรอืสถาบนัรว่มฝึกอบรม โดยความเหน็ชอบของคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ สาขาวชิาทีจ่ะขอเปิดการฝึกอบรม   

2.3 สถำนภำพของสถำบนัฝึกอบรม 
สถาบนัฝึกอบรมมสีถานภาพหลายอยา่ง ตามบทบาทหน้าทีใ่นการฝึกอบรม ดงันี้ 
สถำบนัฝึกอบรมหลกั  ไดแ้ก ่ สถาบนัฝึกอบรมทีด่ าเนินการจดัท าหลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์

ประจ าบา้น และไดร้บัอนุมตัจิากแพทยสภาใหเ้ปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรม 
โดยจดัใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดร้บัประสบการณ์จากสถาบนัฝึกอบรม
ตลอดหลกัสตูร หรอืเป็นเวลาไมต่ ่ากว่าระยะเวลา 2 ใน 3 ของหลกัสตูร  

สถำบนัฝึกอบรมสมทบ  ไดแ้ก ่ สถาบนัฝึกอบรมทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากแพทยสภาใหเ้ป็นสถาบนั
ฝึกอบรมสมทบกบัสถาบนัหลกัเพือ่จดัการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น
ในสว่นทีส่ถาบนัหลกัไมส่ามารถจดัประสบการณ์ได ้ โดยกจิกรรม
ดงักล่าวเมือ่รวมกนัแลว้ตอ้งมรีะยะเวลารวมกนัไมต่ ่ากว่า 3 เดอืน และ
ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของระยะเวลาของ 
ตวัอย่ำง คณะแพทยศาสตร.์......... จดัท าหลกัสตูรการฝึกอบรมฯ 
สาขา.......... และขออนุมตัเิปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรม แต่ขอใหค้ณะ
แพทยศาสตร ์ / โรงพยาบาล.......... เป็นสถาบนัฝึกอบรมสมทบ จดั
กจิกรรม.......... ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมเป็นเวลา 3 เดอืน เป็นตน้  

สถำบนัร่วมฝึกอบรม  ไดแ้ก ่สถาบนัฝึกอบรมตัง้แต่ 2 แหง่ขึน้ไปทีด่ าเนินการจดัท าหลกัสตูร
การฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น และไดร้บัอนุมตัจิากแพทยสภาใหเ้ปิด
เป็นสถาบนัฝึกอบรมรว่มกนั โดยจดัใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดร้บั
ประสบการณ์จากทกุสถาบนั โดยแต่ละแหง่มเีวลาไมต่ ่ากว่า 1 ใน 3 
ของระยะเวลาของหลกัสตูร  
ตวัอย่ำง  คณะแพทยศาสตร.์......... รว่มกบั โรงพยาบาล.......... จดัท า
หลกัสตูรการฝึกอบรมฯ สาขา.......... และขออนุมตัเิปิดเป็นสถาบนัรว่ม
ฝึกอบรม โดยผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดร้บัประสบการณ์จากคณะ
แพทยศาสตร.์......... เป็นเวลา 2 ปี และจากโรงพยาบาล.......... เป็น
เวลา 1 ปี เป็นตน้  

สถำบนัฝึกอบรมกิจกรรมเลือก ไดแ้ก ่ สถาบนัฝึกอบรมทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากราชวทิยาลยั / 
วทิยาลยั / สมาคมวชิาชพี โดยการพจิารณาของคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯสาขานัน้ใหเ้ป็นสถาบนัฝึกอบรมทีจ่ดัประสบการณ์
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เพิม่เตมิใหก้บัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมทีส่นใจไดใ้นลกัษณะของกจิกรรม
เลอืก (Elective) โดยมรีะยะเวลาไมเ่กนิ 3 เดอืน 

หลกัสตูรอาจจดัใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดร้บัประสบการณ์
เพิม่เตมิจากสถาบนัฝึกอบรมกจิกรรมเลอืกไดโ้ดยจะตอ้งมรีะยะเวลา
รวมกนัตลอดหลกัสตูรไมเ่กนิระยะเวลาทีร่าชวทิยาลยั / วทิยาลยั / 
สมาคมวชิาชพีก าหนด 

สถาบนัฝึกอบรมกจิกรรมเลอืกนี้ สถาบนัหลกัหรอืสถาบนัรว่ม
ฝึกอบรมอาจพจิารณาดคูวามเหมาะสมแลว้แจง้ใหร้าชวทิยาลยัทราบ 
โดยระหว่างทีม่กีารฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นจะตอ้งมอีายรุแพทยผ์ูใ้ห้
ค าปรกึษาแนะน าอยูด่ว้ยตลอด    ถา้เป็นสถาบนัในต่างประเทศตอ้งเป็น
โรงเรยีนแพทย ์ หรอืโรงพยาบาลสมทบของโรงเรยีนแพทย ์ (affiliated 
hospital)  ถา้เป็นสถาบนัในประเทศตอ้งเป็นสถาบนัภาครฐั  ในกรณี
ทีเ่ลอืกวชิาอืน่ทีอ่ยูน่อกสาขาอายรุศาสตรต์อ้งเลอืกสถาบนัทีม่กีาร
ฝึกอบรมในสาขานัน้ๆ 

3. การขออนุมติัเป็นสถาบนัฝึกอบรม 
คณะแพทยศาสตร ์ / วทิยาลยัแพทยศาสตร ์ / โรงพยาบาลใดทีม่คีวามประสงคจ์ะเปิดเป็นสถาบนั

ฝึกอบรมในสาขาอายรุศาสตร ์ ถา้เป็นการจดัการฝึกอบรมทีม่หีรอืไมม่สีถาบนัฝึกอบรมสมทบ ใหส้ถาบนั
ฝึกอบรมหลกัเป็นผูด้ าเนินการจดัท าขอ้มลู หากเป็นการจดัการฝึกอบรมในลกัษณะทีม่สีถาบนัรว่มฝึกอบรม 
ใหท้กุสถาบนัฝึกอบรมรว่มรบัผดิชอบเป็นผูด้ าเนนิการจดัท าขอ้มลู ตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมที่
ไดร้บัอนุมตันิัน้ เสนอแพทยสภาเพือ่สง่ใหร้าชวทิยาลยัอายรุแพทยฯ์ ประสานงานกบัคณะ อนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ ตรวจรบัรองการเปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมและก าหนดศกัยภาพของสถาบนัฝึกอบรม
หลกัและสถาบนัสมทบ(ถา้ม)ี หรอืสถาบนัรว่มฝึกอบรม ตามเกณฑห์ลกัสตูรและจ านวนความตอ้งการของ
แพทยเ์ฉพาะทางสาขานัน้ แลว้ใหน้ าเสนอราชวทิยาลยัอายุรแพทยฯ์ เสนอใหแ้พทยสภาอนุมตัติ่อไป 

ตัง้แต่ปีการศกึษา 2557 การเปิดสถาบนัฝึกอบรมหลกัสตูรอายรุศาสตรจ์ะเป็นดงันี้ 
ก. สถาบนัทีเ่ปิดใหม ่จะเป็นสถาบนัสมทบโดยหลกัการดงันี้ 

1.1 สถาบนัสมทบทีอ่ยูน่อกเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลใหเ้ปิดรว่มกบัสถาบนัหลกัที่
อยูใ่นเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล หากไมส่ามารถหาสถาบนัหลกัทีอ่ยูใ่นเขต
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑลเปิดรว่มได ้ ใหแ้จง้มายงัราชวทิยาลยัอายรุแพทยเ์พือ่
รว่มกนัพจิารณาหาสถาบนัหลกัทีอ่ยูน่อกเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลทีเ่หมาะสม 

1.2 สถาบนัสมทบทีอ่ยูใ่นเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลใหเ้ปิดรว่มกบัสถาบนัหลกัทีอ่ยู่
นอกเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 
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1.3 สถาบนัสมทบสามารถเปิดอบรมแพทยป์ระจ าบา้นอายรุศาสตรแ์ต่ละชัน้ปีไดต้ามจ านวน
อตัราสว่นดงันี้คอื 1:11 เชน่สถาบนัสมทบต่างจงัหวดัสามารถเปิดต าแหน่งฝึกอบรมไดปี้
ละระดบัละ 1 ต าแหน่ง  หากสถาบนัหลกัมตี าแหน่งแพทยป์ระจ าบา้นในระดบัปีเดยีวกนั 
11 ต าแหน่ง ทัง้นี้เพือ่ใหส้ถาบนัหลกัมกีารหมนุเวยีนของแพทยป์ระจ าบา้นของชัน้ปีนัน้
ไปยงัสถาบนัสมทบตลอดทัง้ปี (ประมาณครัง้ละ 1 เดอืน) 

ข. สถาบนัสมทบขอปรบัเป็นสถาบนัฝึกอบรมรว่มไดห้ลงัจากเป็นสถาบนัสมทบแลว้ไมน้่อยกว่า 3 ปี  
โดยราชวทิยาลยัอายรุแพทยจ์ะเป็นผูป้ระเมนิ 

ค. แพทยป์ระจ าบา้นของสถาบนัรว่มฝึกอบรม มรีะยะเวลาฝึกอบรมในสถาบนัรว่มครึง่หนึ่งของระยะ
การฝึกอบรมอายรุศาสตร ์ โดยสามารถท าความตกลงตารางหมนุเวยีนการฝึกอบรมกบัสถาบนั
หลกัเพือ่ความคล่องตวัในการฝึกอบรมของแพทยป์ระจ าบา้น 

ง. สถาบนัรว่มฝึกอบรมขอปรบัเป็นสถาบนัฝึกอบรมหลกัไดห้ลงัจากเป็นสถาบนัรว่มฝึกอบรมแลว้
ไมน้่อยกว่า  3 ปี โดยราชวทิยาลยัอายรุแพทยจ์ะเป็นผูป้ระเมนิ 

4. การติดตามก ากบัดแูลสถาบนัฝึกอบรม 
ราชวทิยาลยัอายรุแพทยฯ์ จะตอ้งจดัใหม้กีารตดิตามก ากบัดแูลสถำบนัฝึกอบรมหลกั สถำบนั

ฝึกอบรมสมทบ สถำบนัร่วมฝึกอบรม ทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหเ้ปิดการฝึกอบรมเป็นระยะๆ โดยการมอบหมาย
ใหค้ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เป็นผูด้ าเนินการตามแนวทางทีแ่พทยสภาก าหนด และเสนอ
รายงานผา่นราชวทิยาลยัอายรุแพทยฯ์ เพือ่เสนอใหแ้พทยสภารบัทราบเป็นระยะๆ 

หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พบว่าสถาบนัฝึกอบรมหลกัหรอืสถาบนัรว่มฝึกอบรมใด
ไมม่ผีูส้มคัรเขา้รบัการฝึกอบรมในหลกัสตูรใดติดต่อกนัเกิน 5 ปี ให ้ “พกั” การประกาศรบัสมคัรแพทย์
ประจ าบา้นส าหรบัหลกัสตูรนัน้ของสถาบนัฝึกอบรมหลกัหรอืสถาบนัรว่มฝึกอบรมนัน้ไวก้อ่น จนกว่า
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ จะไดป้ระเมนิสถาบนัฝึกอบรมนัน้ว่ายงัมคีวามพรอ้มในการฝึกอบรม
ตามเกณฑท์ีก่ าหนด 

หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พบว่าสถาบนัฝึกอบรมหลกัหรอืสถาบนัรว่มฝึกอบรมใด
ไมม่ผีูส้มคัรเขา้รบัการฝึกอบรมในหลกัสตูรใดติดต่อกนัเกิน 10 ปี ให ้ “ยกเลิก” การเป็นสถาบนั
ฝึกอบรมของสถาบนัฝึกอบรมหลกัหรอืของสถาบนัรว่มฝึกอบรมกลุ่มนัน้ และใหท้ าเรือ่งแจง้ราชวทิยาลยั
อายรุแพทยฯ์ เสนอแพทยสภาเพือ่อนุมตั ิ หากสถาบนัฝึกอบรมมคีวามประสงคจ์ะขอเป็นสถาบนัฝึกอบรมอกี 
ใหด้ าเนินการตามขอ้ 3  
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รายนามคณะอนุกรรมการ 
จดัท าเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้าน สาขาอายรุศาสตร ์

1. นายแพทยว์ทิยา  ศรดีามา  ทีป่รกึษา 
2. นายแพทยเ์กรยีง  ตัง้สงา่ ประธาน 
3. นายแพทยก์ติต ิ ชืน่ยง  อนุกรรมการ 
4. นายแพทยเ์กษม  รตันสมุาวงศ ์ อนุกรรมการ 
5. แพทยห์ญงิจรีภทัร  วงศช์นิศร ี อนุกรรมการ 
6. นายแพทยช์วศกัดิ ์ กนกกนัฑพงษ์  อนุกรรมการ 
7. นายแพทยธ์ญัญพงษ์  ณ นคร  อนุกรรมการ 
8. นายแพทยธ์นัวา  พทิกัษ์สธุพีงศ ์ อนุกรรมการ 
9. นายแพทยธ์านินทร ์ อนิทรก าธรชยั  อนุกรรมการ 
10. นายแพทยน์ิธพิฒัน์  เจยีรกลุ  อนุกรรมการ 
11. นายแพทยบ์ุญม ี วงศส์ถติวไิลรุง่  อนุกรรมการ 
12. แพทยห์ญงิบุญม ี สถาปตัยวงศ ์ อนุกรรมการ 
13. นายแพทยป์ระนาท  เชีย่ววานิช  อนุกรรมการ 
14. นายแพทยปิ์ยะมติร  ศรธีรา  อนุกรรมการ 
15. นายแพทยพ์ศิาล  ไมเ้รยีง  อนุกรรมการ 
16. นายแพทยไ์พบลูย ์ โชตนิพรตัน์ภทัร  อนุกรรมการ 
17. นายแพทยม์นะพล  กลุปราณตี  อนุกรรมการ 
18. นายแพทยว์รวทิย ์ตนัตศิริวิฒัน์  อนุกรรมการ 
19. นายแพทยว์นัชยั  วนะชวินาวนิ  อนุกรรมการ 
20. นายแพทยศ์รณัย ์ วรรณภาสนี  อนุกรรมการ 
21. นายแพทยศ์ภุชยั  ไพบลูยผ์ล  อนุกรรมการ 
22. นายแพทยส์มชาย  พฒันอางกลุ  อนุกรรมการ 
23. นายแพทยส์มชาย  วงศข์นัต ี อนุกรรมการ 
24. นายแพทยส์มบตั ิ มุง่ทวพีงษา  อนุกรรมการ 
25. แพทยห์ญงิสญัสณีย ์ พงษ์ภกัด ี อนุกรรมการ 
26. นายแพทยอ์ภชิาต  สคุนธสรรพ ์ อนุกรรมการ 
27. แพทยห์ญงิอรวรรณ ไชยมหาพฤกษ์  อนุกรรมการ 
28. นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกลุ  อนุกรรมการ 
29. นายแพทยธ์นัยชยั  สรุะ  อนุกรรมการและเลขานุการ 
 


