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เกณฑ์หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน
เพื่อวุฒิบตั ร แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิ ชาชีพเวชกรรม
สาขาอายุรศาสตร์
1. เกณฑ์หลักสูตรการฝึ กอบรม
1.1 ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านเพือ่ วุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
Residency Training in Internal Medicine

1.2 ชื่อวุฒิบตั ร
ชือ่ เต็ม
(ภาษาไทย)

วุฒบิ ตั รเพือ่ แสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาอายุรศาสตร์
(ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Board of Internal Medicine

ชือ่ ย่อ
(ภาษาไทย)
วว. สาขาอายุรศาสตร์
(ภาษาอังกฤษ) Dip.Thai Board of Internal Medicine
คำแสดงวุฒิกำรฝึ กอบรมท้ำยชือ่
(ภาษาไทย)
วว.สาขาอายุรศาสตร์
(ภาษาอังกฤษ) Diplomate, Thai Board of Internal Medicine
หรือ Dip., Thai Board of Intern Med
1.3 หน่ วยงานที่ รบั ผิ ดชอบ
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
1.4 หลักการและเหตุผล
สาขาอายุรศาสตร์เป็ นสาขาทีส่ าคัญและเป็ นรากฐานของวิชาการทางการแพทย์ เนื่องจากเป็ น
สาขาวิชาทีค่ รอบคลุมวิทยาการแพทย์ทงั ้ ในด้านกว้างและด้านลึก อีกทัง้ โรคทางอายุรศาสตร์กม็ คี วาม
หลากหลายทัง้ ในด้านความชุก ความรุนแรง ความสลับซับซ้อน และความรีบด่วน นอกจากนี้ยงั เป็ น
วิชาทีม่ คี วามก้าวหน้าทางวิชาการอย่างรวดเร็ว ซึง่ ล้วนท้าทายความรูค้ วามสามารถของอายุรแพทย์
ในการให้การวินจิ ฉัย การดูแลรักษาแบบองค์รวม การพยากรณ์โรค และการติดตามความรู้
ความก้าวหน้าให้ทนั อายุรแพทย์ตอ้ งมีความรู้ ความชานาญ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะ
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การสือ่ สาร การปฏิบตั งิ านแบบสหวิชาชีพ และสอดคล้องกับระบบสุขภาพของประเทศ รวมทัง้
คุณสมบัตดิ า้ นอืน่ ๆ ตลอดจนต้องเป็ นผูท้ ร่ี ขู้ อ้ จากัดของตนเอง และมีความสามารถในการเรียนรู้
เพือ่ พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และปรับตัวตามความหลากหลายทางวัฒนธรรม
การปรับปรุงหลักสูตรเป็ นไปตามประกาศแพทยสภาเรือ่ งเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมฯ
พ.ศ.2552 ได้กาหนดให้ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ทบทวนพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเป็ นระยะๆ
หรืออย่างน้อยทุก 5 ปี เนื่องจากมีความก้าวหน้าทางวิชาการในด้านต่างๆเกิดขึน้ มากมาย
1.5 กาหนดการเปิ ดฝึ กอบรม
เริม่ การฝึกอบรมตามหลักสูตรนี้ในปี การศึกษา 2557
1.6 อาจารย์
สถาบันฝึกอบรมต้องมีแพทย์ซง่ึ ได้รบั หนังสืออนุมตั หิ รือวุฒบิ ตั รสาขาอายุรศาสตร์ หรือสาขา
เทียบเท่าคือ ประสาทวิทยา อายุรศาสตร์โรคเลือด/โลหิตวิทยา อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ตจวิทยา
ของแพทยสภาและเป็ นสมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ จานวนอย่างน้อย 10 คน และอาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบการฝึ กอบรมของสถาบันฝึกอบรม จะต้องปฏิบตั งิ านทางด้านอายุรศาสตร์มาแล้วไม่
น้อยกว่า 5 ปี
ต้องมีอายุรแพทย์สาขาทีไ่ ด้รบั หนังสืออนุมตั หิ รือวุฒบิ ตั รฯ ต่อยอดอย่างน้อย 3 สาขาวิชา
หากมีอาจารย์ผฝู้ ึกอบรมเต็มเวลาไม่พออาจจัดอาจารย์แบบไม่เต็มเวลามาช่วยฝึกอบรม แต่จะต้องมี
อาจารย์ผใู้ ห้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรมทัง้ หมด
และภาระงานในสาขาอายุรศาสตร์ของอาจารย์แบบไม่เต็มเวลา เมือ่ รวมกันทัง้ หมดจะต้องไม่น้อยกว่า
ภาระงานของจานวนอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรมเต็มเวลาทีต่ อ้ งทดแทน
สาหรับการกาหนดจานวนอาจารย์ในแต่ละสถาบันฝึกอบรม ในกรณีทห่ี ลักสูตรการฝึกอบรม
เป็ นแบบทีม่ สี ถาบันร่วมฝึกอบรม หรือมีสถาบันฝึกอบรมสมทบ ให้อนุโลมใช้หลักเกณฑ์ทก่ี าหนด
ดังกล่าว โดยทอนเป็ นสัดส่วนตามเวลาทีส่ ถาบันฝึกอบรมนัน้ ๆ มีสว่ นร่วมในการฝึกอบรม
ผู้ฝึกอบรมเต็มเวลา หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจารวมทัง้
อาจารย์เกษียณอายุราชการปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์หรือหน่วยงานที่
ปฏิบตั งิ านเต็มเวลา และได้รบั อัตราเงินเดือนในอัตราเต็มเวลา
ผู้ฝึกอบรมไม่เต็มเวลา แบ่งเป็ น 2 ประเภท
ก. พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างประเภทบางเวลาอย่างน้อยครึง่ เวลา และได้รบั เงินเดือน
ตามสัดส่วนงาน ให้นบั เวลาปฏิบตั งิ านตามสัญญาจ้าง
ข. ผูท้ ป่ี ฏิบตั งิ านอยูท่ ส่ี ถาบันอืน่ หรืออาจารย์เกษียณอายุ หรืออาจารย์แผนกอืน่ มาช่วยสอน
บางเวลา โดยไม่ได้มสี ญ
ั ญาจ้างจากหน่วยงาน หรือปฏิบตั งิ านน้อยกว่าครึง่ เวลา ให้คดิ
เวลาปฏิบตั งิ าน เฉพาะเวลาทีม่ าปฏิบตั งิ านสาหรับการเรียนการสอนแพทย์ประจาบ้าน
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อายุรศาสตร์ ไม่นบั เวลาทีม่ าทางานวิจยั ทางานบริการ เช่น ตรวจผูป้ ว่ ยหรือทาหัตถการ
โดยไม่เกีย่ วข้องกับแพทย์ประจาบ้าน รวมทัง้ ไม่นบั เวลาทีม่ าสอนนักศึกษา/นิสติ แพทย์
และแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
ผูฝ้ ึกอบรมวุฒบิ ตั รฯ ในระดับเดียวกันใช้ศกั ยภาพได้ 35 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ใน 1 สาขาวิชา
แต่ถา้ ฝึกอบรมมากกว่า 2 สาขาวิชา ต้องแบ่งศักยภาพเป็ น 2 สาขาวิชา โดยคิดสาขาวิชาหลักไม่
น้อยกว่าครึง่ หนึ่ง
1.7 จานวนผู้เข้ารับการฝึ กอบรม
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย กาหนดให้สถาบันฝึกอบรมรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ได้ในสัดส่วนปี ละชัน้ ละ 1 คน ต่ออาจารย์ผฝู้ ึกอบรม 2 คน รวมทัง้ ต้องมีงานบริการทีก่ าหนดครบ
ตามตาราง แต่จะต้องมีอาจารย์อย่างน้อย 10 คน ผูป้ ว่ ยนอกอายุรกรรม อย่างน้อย 500 ครัง้ การ
ตรวจ/สัปดาห์ ผูป้ ว่ ยในอายุรกรรม 150 ครัง้ การรับไว้ในโรงพยาบาล/เดือน จานวนผูป้ ว่ ยในปรึกษา
นอกแผนกอายุรศาสตร์อย่างน้อย 50 ครัง้ ของการปรึกษา/เดือน หัตถการประเภท manual procedure
กลุ่มที่ 1ข. อย่างน้อย 50 ครัง้ /เดือน จึงจะสามารถเปิดการฝึกอบรมได้
การเริม่ การฝึ กอบรมนัน้ ส่วนใหญ่ตอ้ งเริม่ ฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านจานวนน้อยกว่าศักยภาพ
ขัน้ ต่าทีก่ าหนดไว้ เช่น เริม่ เปิดฝึกอบรม 2 ตาแหน่ง และเมือ่ ประเมินหลังฝึกอบรมแล้วจึงพิจารณา
ปรับเพิม่ จานวนการฝึกอบรมให้เท่ากับศักยภาพขัน้ ต่า คือ 5 ตาแหน่ง ต่อไป
จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมปี ละชัน้ ละ
แพทย์ผใู้ ห้การฝึกอบรม
จานวนผูป้ ว่ ยนอกอายุรกรรม (ครัง้ การตรวจ/สัปดาห์)
จานวนผูป้ ว่ ยในอายุรกรรม (ครัง้ การรับไว้ในรพ./เดือน)
จานวนผูป้ ว่ ยในปรึกษานอกแผนกอายุรศาสตร์
(ครัง้ ของการปรึกษา/เดือน)

2
10
500
150
50

3
10
500
150
50

4
10
500
150
50

5
10
500
150
50

6
12
600
180
60

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

50

50

50

50

60

7
14
700
210
70

8
16
800
240
80

9
18
900
270
90

10
20
1000
300
100

11
22
1100
330
110

12
24
1200
360
120

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

80

90 100 110 120

จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมปี ละชัน้ ละ
แพทย์ผใู้ ห้การฝึกอบรม
จานวนผูป้ ว่ ยนอกอายุรกรรม (ครัง้ การตรวจ/สัปดาห์)
จานวนผูป้ ว่ ยในอายุรกรรม (ครัง้ การรับไว้ในรพ./เดือน)
จานวนผูป้ ว่ ยในปรึกษานอกแผนกอายุรศาสตร์
(ครัง้ ของการปรึกษา/เดือน)
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จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมปี ละชัน้ ละ
แพทย์ผใู้ ห้การฝึกอบรม
จานวนผูป้ ว่ ยนอกอายุรกรรม (ครัง้ การตรวจ/สัปดาห์)
จานวนผูป้ ว่ ยในอายุรกรรม (ครัง้ การรับไว้ในรพ./เดือน)
จานวนผูป้ ว่ ยในปรึกษานอกแผนกอายุรศาสตร์
(ครัง้ ของการปรึกษา/เดือน)

13
26
1300
390
130

14
28
1400
420
140

15
30
1500
450
150

16
32
1600
480
160

17
34
1700
510
170

18
36
1800
540
180

หัตถการประเภท manual procedure กลุ่มที่ 1ข. (ครัง้ /เดือน) 130 140 150 160 170 180

จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมปี ละชัน้ ละ
แพทย์ผใู้ ห้การฝึกอบรม
จานวนผูป้ ว่ ยนอกอายุรกรรม (ครัง้ การตรวจ/สัปดาห์)
จานวนผูป้ ว่ ยในอายุรกรรม (ครัง้ การรับไว้ในรพ./เดือน)
จานวนผูป้ ว่ ยในปรึกษานอกแผนกอายุรศาสตร์
(ครัง้ ของการปรึกษา/เดือน)

19
38
1900
570
190

20
40
2000
600
200

21
42
2100
630
210

22
44
2200
660
220

23
46
2300
690
230

24
48
2400
720
240

หัตถการประเภท manual procedure กลุ่มที่ 1ข. (ครัง้ /เดือน) 190 200 210 220 230 240

จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมปี ละชัน้ ละ
แพทย์ผใู้ ห้การฝึกอบรม
จานวนผูป้ ว่ ยนอกอายุรกรรม (ครัง้ การตรวจ/สัปดาห์)
จานวนผูป้ ว่ ยในอายุรกรรม (ครัง้ การรับไว้ในรพ./เดือน)
จานวนผูป้ ว่ ยในปรึกษานอกแผนกอายุรศาสตร์
(ครัง้ ของการปรึกษา/เดือน)

25
50
2500
750
250

26
52
2600
780
260

27
54
2700
810
270

28
56
2800
840
280

29
58
2900
870
290

30
60
3000
900
300

หัตถการประเภท manual procedure กลุ่มที่ 1ข. (ครัง้ /เดือน) 250 260 270 280 290 300

จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมปี ละชัน้ ละ
แพทย์ผใู้ ห้การฝึกอบรม
จานวนผูป้ ว่ ยนอกอายุรกรรม (ครัง้ การตรวจ/สัปดาห์)
จานวนผูป้ ว่ ยในอายุรกรรม (ครัง้ การรับไว้ในรพ./เดือน)
จานวนผูป้ ว่ ยในปรึกษานอกแผนกอายุรศาสตร์
(ครัง้ ของการปรึกษา/เดือน)

31
62
3100
930
310

32
64
3200
960
320

33
66
3300
990
330

34
68
3400
1020
340

35
70
3500
1050
350

36
72
3600
1080
360

- หัตถการประเภท manual procedure กลุ่มที่ 1ข. (ครัง้ /เดือน) 310 320 330 340 350 360
หมำยเหตุ จำนวนผูป้ ว่ ยนอกอำยุรศำสตร์ นับทัง้ คลินิกอำยุรกรรมและคลินิกเฉพำะโรค
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หากสถาบันฝึ กอบรมใดมีสถานภาพเป็ นสถาบันร่วมฝึ กอบรม หรือสถาบันฝึ กอบรมสมทบให้กบั
หลายหลักสูตรในสาขาเดียวกัน จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทีจ่ ะปฏิบตั งิ านในสถาบันฝึ กอบรม
แห่งนัน้ ในเวลาหนึ่งๆ จะต้องไม่เกินศักยภาพของสถาบันฝึกอบรมนัน้
1.8 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึ กอบรม
ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ต้องผ่านการ
ปฏิบตั งิ านตามโครงการเพิม่ พูนทักษะ
สาหรับผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมทีม่ ตี น้ สังกัดต้องปฏิบตั งิ าน
ชดใช้ทนุ อย่างน้อย 1 ปี ผูส้ มัครทีไม่มตี น้ สังกัด จะต้องได้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมไม่
ต่ากว่า 3 ปี
1.9 จานวนปี การฝึ กอบรม
หลักสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลา 3 ปี
1.10 วัตถุประสงค์
แพทย์ทจ่ี บการฝึ กอบรมเป็ นแพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์ ต้องมีคณ
ุ สมบัติ และความรู้
ความสามารถขัน้ ต่าตามสมรรถนะหลักทัง้ 6 ด้านดังนี้
1.10.1 การดูแลรักษาผูป้ ว่ ย (Patient Care)
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผูป้ ว่ ย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
สาหรับนามาคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นเหตุเป็ นผลเพือ่ นาไปสูก่ ารตัดสินใจให้การดูแล
รักษาผูป้ ว่ ยอย่างเหมาะสม
ข. วินิจฉัยบาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ทพ่ี บโดยทัวไปในประเทศไทยได้
่
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ค. บันทึกรายงานผูป้ ว่ ยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
1.10.2 ความรู้ ความเชีย่ วชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปญั หาของผูป้ ว่ ยและสังคม
รอบด้าน (Medical knowledge and Skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐานของร่างกาย และจิตใจ
ข. มีความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพ และเชีย่ วชาญในสาขาอายุรศาสตร์
1.10.3 การพัฒนาตนเองและการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิ (Practice-based Learning and
Improvement)
ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรูใ้ หม่และพัฒนา ระบบ
บริการสุขภาพ
ข. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ค. เรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
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1.10.4 ทักษะปฏิสมั พันธ์ และการสือ่ สาร (Interpersonal and Communication Skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผูป้ ว่ ย และอภิปรายปญั หาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะ ให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สือ่ สารให้ขอ้ มูลแก่ญาติ และผูป้ ว่ ย ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา
เคารพการตัดสินใจและศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี ี ทางานกับผูร้ ว่ มงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็ นทีป่ รึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคคลากรอืน่ โดยเฉพาะทางอายุรศาสตร์
1.10.5 ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ว่ ย ญาติ ผูร้ ว่ มงาน เพือ่ นร่วมวิชาชีพและ
ชุมชน
ข. มีความสนใจใฝร่ ู้ และสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ
(Continuous Professional Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ง. คานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม
1.10.6 การปฏิบตั งิ านให้เข้ากับระบบ (System-based Practice)
ก. มีความรูเ้ กีย่ วกับระบบสุขภาพของประเทศ
ข. มีความรูแ้ ละมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ว่ ย
ค. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ
ปรับเปลีย่ นการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
1.11 เนื้ อหาสังเขปของการฝึ กอบรม
เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีความรูค้ วามสามารถในเนื้อหาต่อไปนี้
(1) ความรูพ้ น้ื ฐานของอายุรศาสตร์ และระบบทีเ่ กีย่ วข้อง
(2) โรคหรือภาวะทางอายุรศาสตร์ทส่ี าคัญ
(3) หัตถการและ/หรือแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ วินิจฉัย และรักษาโรค
อายุรศาสตร์
(4) การเรียนรูท้ างด้านบูรณาการ
(1) ควำมรู้พ้ ืนฐำนของอำยุรศำสตร์ และระบบที เ่ กีย่ วข้อง
Basic nutrition
Basic pharmacology
Biology of cancer
Carcinogenesis
Genome structure and organization

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมฯ สาขาอายุรศาสตร์

 7

Molecular biology and clinical genetics
Nutrition values of common diets
Pathology and pathogenesis of diseases
Physiologic change in elderly
Principle of immunological response
Structure and function of
- Cardiovascular system
- Endocrine system
- Gastrointestinal system
- Genitourinary system
- Hematopoietic system
- Musculoskeletal system
- Nervous system
- Respiratory system
- Skin and soft tissue
ระบาดวิทยาคลินิก
- ประเมินงานวิจยั
- ความเชือ่ ถือได้และจุดอ่อนของการศึกษาสถิตแิ บบ randomized controlled,
case- control, cohort study และ meta-analysis
- วิเคราะห์ขอ้ มูลและความเชือ่ ถือได้ของข้อมูลทีไ่ ด้มาจากการรวบรวม เช่น
review article
- สามารถใช้ขอ้ มูลทางสถิตไิ ด้ถูกต้อง เช่น p-value, number need to treat, relative risk
- ใช้ขอ้ มูลเพือ่ สนับสนุนการวินจิ ฉัย เช่น sensitivity, specificity ได้อย่างเหมาะสม
- potential bias ของการประเมิน sensitivity และ specificity
เภสัชวิทยาคลินิก
- ความรูท้ างด้าน pharmacokinetic ของยา และนามาประยุกต์กบั การติดตามระดับ
ยาและการปรับยา
- หลักการใช้ยา ได้แก่ จุดประสงค์ ทางเลือก การประเมินผล
- ประเมินผลข้างเคียงจากการใช้ยา การแพ้ยา
- drug interaction
- ประเมินความแตกต่างของ metabolism ของยาในผูป้ ว่ ยแต่ละประเภท
- ปรับเปลีย่ นขนาดยาตามภาวะเสีย่ งต่างๆ เช่น โรคตับ โรคไต สูงอายุ ตัง้ ครรภ์ และ
ให้นมบุตร
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(2) โรคหรือภำวะทำงอำยุรศำสตร์ทีส่ ำคัญ
โรคทีส่ าคัญทางอายุรศาสตร์ ทีอ่ ายุรแพทย์ตอ้ งวินจิ ฉัยและรักษาได้ไม่วา่ โรคจะอยูใ่ นระดับใดก็ตาม
โดยแบ่งตามวิธจี ดั การเรียนรูด้ งั นี้
ระดับ 1 โรคหรือภาวะทีพ่ บบ่อย และมีความสาคัญซึง่ แพทย์ประจาบ้านสามารถเรียนรูไ้ ด้
จากผูป้ ว่ ยโดยตรง
ระดับ 2 โรคหรือภาวะทีพ่ บน้อยกว่าระดับ 1 และมีความสาคัญซึง่ แพทย์ประจาบ้านสามารถ
เรียนรูจ้ ากผูป้ ว่ ยแต่ไม่ได้ดแู ลผูป้ ว่ ยโดยตรง เช่น การร่วมดูแลในหอผูป้ ว่ ย( ward
round)ด้วยกัน เป็ นต้น
ระดับ 3 โรคทีพ่ บน้อยแต่มคี วามสาคัญ ซึง่ แพทย์ประจาบ้านสามารถเรียนรูโ้ ดยการศึกษา
ด้วยตนเอง หรือฟงั บรรยาย และสถาบันฝึกอบรมควรจัดให้มกี ารเรียนรูโ้ รคในกลุ่มนี้
อย่างพอเพียง
โรคหรือภาวะ

ระด ับ 1

1. Intestinal infectious - Acute diarrhea (A 09.-)
disease

2. Tuberculosis

ระด ับ 2
- Other salmonella infections
(A02.-)
- Other bacterial intestinal
infections (A04.-)
- Other bacterial food borne
intoxication (A05.-)

ระด ับ 3
- Cholera (A00.-)
- Typhoid and paratyphoid
fever (A01.-)
- Shigellosis (A03.-)
- Amoebiasis (A06.-)
- Other protozoal intestinal
disease (A07.-)
- Other specified intestinal
infection (A08.-)

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

3. Certain zoonotic
bacterial diseases

- Melioidosis (A24.-)

4. Other bacterial
disease

- Other mycobacteria (A31.-) -

5. Sepsis

- Leptospirosis (A27.-)
Leprosy (A30.-)
Listeriosis (A32.-)
Other tetanus (A35.-)
Diphtheria (A36.-)
Meningococcal infections
(A39.-)

- Sepsis due to gram-negative - Sepsis due to
organism (A41.3, A41.5)
Staphylococcus(A41.0-.2)
- Septicaemia (A41.9)
- Streptococcal sepsis (A40.-)

6. Other bacterial
infection

-

7. Infections with a
predominantly
sexual mode of
transmission

-

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

Early syphilis (A51.-)
Late syphilis (A52.-)
Latent syphitis (53.-)
Gonococcal Infection (A54.-)
Chlamydial disease (A55A56.-)
- Chancroid (A57.-)
- Granloma Inguinale (A58.-)
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โรคหรือภาวะ

ระด ับ 1

ระด ับ 2

 9

ระด ับ 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.-ยกเว ้น B00.4)
- Herpes zoster (B02.-)
- Viral wart (B07.-)

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.-)

14. Other viral disease

15. Mycoses

- 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.-)

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

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

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

16. Protozoal disease

17. Helminthiasis

-

Coccidiodomycosis (B38.-)
Histoplasmosis (B39.-)
Blastomycosis (B40.-)
Chromomycosis and
Phaeomycotic abscess (B43.-)
- Mucormycosis (B46.-)
- Other mycosis (B47.-, B48.-)
- Malaria (B50.- ถึง B54.-)
- Toxoplasmosis (B58.-)
- Pneumocystosis (B59.-)

- Strongyloidiasis (B78.-)

-

Schistosomiasis (B65.-)
Other fluke infection (B66.-)
Taeniasis (B68.-)
Cysticerosis (B69.-)
Filiariasis (B74.-)
Trichenellosis (B75.-)
Hook worm disease (B76.-)
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โรคหรือภาวะ

ระด ับ 1

ระด ับ 2

ระด ับ 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 - Malignant neoplasm of
- Malignant neoplasm of
- Kaposi’s sarcoma (C46.-)
(primary)
Nasopharynx (C11.-)
tounge (C01.-, C02.-)
- Malignant neoplasm of testis
- Malignant neoplasm of
- Malignant neoplasm of
(C62.-)
Stomach (C16.-)
esophagus (C15.-)
- Malignant neoplasm of colon - Malignant neoplasm of skin
and rectum (C18.- ถึง C20.-)
(C43.- - C44.-)
- 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.- ถึง
C56.-)
- Malignant neoplasm of
kidney & bladder (C64.-ถึง
C67.-)
- Malignant neoplasm of thyroid
gland (C73.-)
20. Malignant neoplasm - Secondary malignant neoplasm - Secondary malignant
- Secondary malignant
of ill-defined,
of lymph nodes (C77.-)
neoplasm of pleura (C78.2) neoplasm of mediastinum
secondary and
- Secondary malignant
- Secondary malignant
(C78.1)
unspecified sites
neoplasm of lung (78.0)
neoplasm of adrenal gland - Secondary malignant
- Secondary malignant
(C79.7)
neoplasm of other and
neoplasm of peritoneum and - Malignant neoplasm without unspecified part of nervous
retroperitoneum (C78.6)
specification of site (C80.-) system (C79.4)
- 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)
21. Malignant neoplasm - Hodgkin’s lymphoma (C81.-)
of lymphoid,
- Non-Hodgkin’s lymphoma
hematopoietic and
(C82.- - C88.-)
related tissue
- 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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ระด ับ 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, - G6PD deficiency (D55.0)
folate Deficiency) (D51.,D53.-)

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

28. White blood cell
abnormality

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

29. Disease of spleen

- Hypersplenism (D73.1)

30. Other disease of
blood forming
organs

31. Immunodeficiency

- Hyperleukocytosis syndrome
(D72.8)
- Abscess of spleen (D73.3)
- Hyposplenism (D73.0)
- Methemoglobinaemia
(D74.-)
- Famillial erythrocytosis
(D75.0)
- Secondary polycythemia
(D75.1)
- Histiocytosis syndrome
(D76.-)

-

- Immunodeficiency
(D80.- - D84.-)
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ระด ับ 1

ระด ับ 2

ระด ับ 3

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.-)

35. Nontoxic goiter

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

36. Thyrotoxicosis

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

37. Thyroiditiss

- Myxedema coma (E03.5)

- Autoimmune thyroiditis
(E06.3)

38. Other disorders of
thyroid

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

39. Diabetes mellitus

- Diabetes mellitus type 2 with - Diabetes mellitus type 1
- Other specified diabetes
or without chronic
with or without chronic
mellitus (eg pancreatic
complication (E11.2 - .9)
complication (E10.2 - 10.9) diabetes, steroid induced)
- Diabetes mellitus type 2
(E13.-)
with coma and
- Diabetes mellitus type 1
ketoacidosis (E11.0-E11.1) 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 - Acromegaly (E22.0)
secretion of ADH (E22.2) - 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
48. Adrenal
insufficiency

- Hyperaldosteronism
(E26.-)
- Adrenocortical infufficiency
(E27.1 - E27.4)

- Addisonian crisis (E27.2)

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมฯ สาขาอายุรศาสตร์
โรคหรือภาวะ
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ระด ับ 2
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ระด ับ 3

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.-)

-

55. Obesity

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.-)

- 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) - Low HDL cholesterol
- Hypertriglyceridemia (E78.1)
(E78.6)
- Mixed hyperlipidemia (E78.2)

- Hyperchylomicronemia
(E78.3)

60. Disorders of purine - Hyperuricemia (E79.0)
and pyrimidine
metabolism
61. Disorders of
porphyrin
and bilirubin
metabolism

-

62. Disorders of
- Hypomagnesemia (E83.4)
mineral metabolism - Hypercalcemia (E83.5)
63. Amyloidosis
64. Volume depletion

- Hemochromatosis (E83.1)

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

- Wilson’s disease (E83.0)
- Amyloidosis (E85.-)

- Volume depletion (E86.-)
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ระด ับ 1

65. Fluid, Electrolyte,
and acid-base
balance

-

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

66. Other metabolic
disorder

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

ระด ับ 2
- Hypernatremia (E87.0)

- Tumor lysis syndrome
(E88.3)

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

- Senile dementia (F03.-)

69. Mental and
behavioral
disorders due to
psychoactive
substances use

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

ระด ับ 3

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

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

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

70. Schizophrenia and
delusional disorders

- Schizophrenia (F20.-)

71. Mood (affective)
disorders

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

72. Neurotic, stressrelated and
somatoform
disorders

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

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

- Acute and transient
psychotic disorder (F23.-)

- Reaction to severe stress
and adjustment disorders
(F43.-)
- Dissociative (conversion)
disorders (F44.-)
- Somatoform disorders
(F45.-)
- Eating disorder (F50.-)
- Nonorganic sleep disorders
(F51.-)
- Mental retardation (F70.- ถึง
F79.-)
- Meningitis in other bacterial - Bacterial meningitis (G00.-)
and other infectious and
- Intracranial and intraspinal
parasitic diseases (G01.-*,
phlebitis and
G02.-*)
thrombophlebitis (G08)
- Meningitis due to other
and unspecified cause
(G03.-)
- Encephalitis, myelitis and
enecephalomyelitis (G04.-,
G05.-*)
- Intracranial and intraspinal
abscess and granuloma
(G06.-, G07.-*)

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมฯ สาขาอายุรศาสตร์
โรคหรือภาวะ

ระด ับ 1

ระด ับ 2

75. Systemic atrophies
primarily affecting
the central nervous
system
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ระด ับ 3
- Huntingtons’ disease (G10.-)
- Hereditary ataxia (G11.-)
- Spinal muscular atrophy and
related syndrome (G12.-,
G13.-*)

76. Extrapyramidal and - Parkinsons’ disease (G20.-)
movement
- Dystonia (G24.-)
disorders

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

77. Other degenerative - Alzheimer’s disease (G30.-)
diseases of the
nervous system

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

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

78. Demyelinating
diseases of the
central nervous
system

- Multiple sclerosis (G35.-)

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

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.-)

- Hereditary and idiopathic
neuropathies (G60.-)

82. Diseases of
myoneural
disorders

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

83. Cerebral palsy and
other paralytic
syndromes

- Hemiplegia (G81.-)

84. Other disorders of
nervous system

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

- Primary disorders of
muscles (G71.-)
- Other myopathies (G72.-)
- Disorders of myoneural
junction and muscle in
diseases classified
elsewhere (G73.-*)
- Paraplegia and tetraplegia - Cerebral palsy (G80.-)
(G82.-)
- Other paralytic syndrome
(G83.-)
- Hydrocephalus (G91.-)

- Disorders of autonomic
nervous system (G90.-)
- Toxic encephalopathies
(G92.-)
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ระด ับ 1

ระด ับ 2

ระด ับ 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
88. Chronic rheumatic
heart disease

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

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมฯ สาขาอายุรศาสตร์
โรคหรือภาวะ
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ระด ับ 3

89. Hypertensive
diseases

- Essential hypertension (I10.-) - Hypertension secondary to - Hypertensive heart and
- Hypertensive heart disease
other renal disorders
renal disease (I13.-)
(I11.-)
(I15.1)
- Renovascular hypertension
- Hypertensive renal disease
(I15.0)
(I12.-)
- Secondary hypertension
(I15.9)

90. Ischemic heart
disease

- Unstable angina (I20.0)
- Acute myocardial infarction
(I21.-)
- Chronic ischemic heart
disease (I25.-)

91. Pulmonary heart
disease and
diseases of
pulmonary
circulation

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

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

92. Pericardial
diseases

- Pericardial effusion
- Acute nonspecific idiopathic
(noninflammatory) (I30.3)
pericarditis (I30.0)
- Infective pericarditis (I30.1)
- Chronic pericarditis (I31.0I31.1)
- 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)
- Aortic stenosis with
Mitral valve prolapsed (I34.1) insufficiency (I35.2)
Aortic stenosis (I35.0)
- Non rheumatic tricuspid
Aortic insufficiency (I35.1)
insufficiency (I36.1)

95. Myocarditis/cardio
myo pathy

- Cardiomyopathy (I42.-)

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

- Acute myocarditis (I40.-)
- Pre-excitation syndrome
(I45.6)

97. Paroxysmal
tachycardia

- Supraventricular tachycardia - Ventricular fibrillation and
(I47.1)
flutter (I49.0)
- Ventricular tachycardia
(I47.2)
- Atrial fibrillation (I48)
- Ventricular premature
depolarization (I49.3)
- Sick sinus syndrome (I49.5)

98. Other heart
diseases

- Congestive heart failure
(I50.-)

99. Cerebrovascular
disease

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

- Sinoatrial block (I45.5)

- Rupture of chordae
tendineae (I51.1)
- Rupture of papillary muscle
(I51.2)
- Intracardiac thrombus
(I51.3)
- 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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ระด ับ 1

100. Disease of arteries, - Aortic aneurysm and
arterioles and
dissection (I71.-)
capillaries

101. Venous
thrombosis

ระด ับ 2
arteries, not resulting in
cerebral infarction (I65.ถึง I66.-)

nonruptured (I67.1)
- Progressive vascular
leukoencephalopathy (I67.3)
- Hypertensive
encephalopathy (I67.4)
- Nonpyogenic thrombosis of
intracranial cavernous sinus
(I67.6)

- 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)

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

102. Diseases of veins

ระด ับ 3

- Budd-Chiari syndrome
(I82.0)

- Oesophageal varices (I85.-) - Internal hemorrhoids with
- Gastric varices (I86.4)
bleeding (I84.1)
- Oesophageal varices in
- External hemorrhoids with
disease classified
bleeding (I84.4)
elsewhere (I98.1-I98.2*)
- Superior vena cava
obstruction (I87.1)

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 gramnegative 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

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมฯ สาขาอายุรศาสตร์
โรคหรือภาวะ
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ระด ับ 3
(J15.5)
- Pneumonia due to
Mycoplasma pneumonia
(J15.7)
- Chlamydia pneumonia
(J16.0)

108. Other acute lower - Acute bronchitis (J20.-)
respiratory
infections
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
- Chronic bronchitis (J41.-)
pulmonary disease with
- Emphysema (J43.-)
acute lower respiratory
infection (J44.0)
- Acute severe asthma (J46.-)

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

- 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)

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

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

114. Other diseases of
pleura

- Pleural effusion (J90.-)
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ระด ับ 1

ระด ับ 2
- Atelectasis (J98.1)

ระด ับ 3

115. Other diseases of
the respiration
system

- Acute respiratory failure
(J96.0)

- 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
- Acute hemorrhagic gastritis - Oesophagitis (K20.-)
diseases (K21.-)
(K29.0)
- Achalasia (K22.0)
- Gastric ulcer (K25.-)
- Ulcer of esophagus (K22.1)
- Duodenal ulcer (K26.-)
- Oesophageal obstruction
- Other acute gastritis (K29.1)
(K22.2)
- Dyspepsia (K30.-)
- 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.-)

119. Noninfective
enteritis and
colitis

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

120. Other disorders of - Diverticular disease of
intestine
intestines (K57.-)
- Irritable bowel syndrome
(K58.-)

- Incisional hernia (K43.-)
- Diaphragmatic hernia (K44.-)

- 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

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมฯ สาขาอายุรศาสตร์
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ระด ับ 3
bleeding (K62.0)
- Radiation proctitis (K62.7)

121. Disease of
peritoneum

- Acute peritonitis (K65.00)

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)

123. Disorder of
- Calculus of gallbladder with
gallbladder, biliary or without cholecystitis
tract and pancreas (K80.0-.2)
- Calculus of bile duct with or
without cholangitis (K80.3-.5)

- Secondary bacterial
peritonitis (K65.01)
- Hemoperitoneum (K66.1)
- Toxic liver disease (K71.-)
- Abscess of liver (K75.0)
- Hepatitis, unspecified
(K75.9)
- Portal hypertension
(K76.6)

- Acute and subacute hepatic
coma (K72.0)
- Primary biliary cirrhosis
(K74.3)
- Autoimmune hepatitis
(K75.4)
- Chronic passive congestion
of liver (Cardiac cirrhosis)
(K76.1)
- Infarction of liver (shock
liver) (K76.3)
- Hepatorenal syndrome
(K76.7)

- Cholangitis (K83.0)
- Acalculus cholecystitis
- Obstruction of bile duct
(K81.0)
(K83.1)
- Chronic cholecystitis (K81.1)
- Acute pancreatitis (K85.-) - Spasm of sphincter of Oddi
- Chronic pancreatitis (K86.-) (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
127. Dermatitis and
eczema

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

128. Papulosquamous
disorders

- Psoriasis vulgaris (L40.-)

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

- Dermatitis herpetiformis
(L13.0)

- 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)
- Generalized pustular
psoriasis (L40.1)
- Acrodermatitis continua
(L40.2)
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- 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 - Nonbullous erythema
(L51.1)
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
131. Disorder of skin
appendage

- Sunburn (L55.-)
- Skin changes due to
ultraviolet radiation
(L56. ถึง L57.-)
- Radio dermatitis (L58.-)
- Acne (L70.-)

- Alopecia areata (L63.-)
- Nail disorders (L60.-)
- Non scaring hair loss (L65.-) - Androgenic alopecia (L64.)
- Scarring hair loss (L66.-)
- Hirsutism (L68.0)
- Acquired hypertrichosis
lanuginosa (L68.1)
- Hypertrichosis (L68.9)
- Rosacea (L71.-)

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

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

-

133. Infectious
arthropathies

- Pyogenic arthritis (M00.-)

- Reactive arthropathies
(M02.-)

134. Inflammatory
- Rheumatoid arthritis (M05.polyarthropathies
ถึง M06.)
(M10.-)
- Gout (M10.-)
- Polyarthritis (M13.0)

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

- Palindromic rheumatism
(M12.3)

135. Arthrosis

- Osteoarthritis (M15.- ถึง
M19.)

136. Other joint
disorders
137. Systemic
connective tissue
disorders

Chloasma (L81.1)
Seborrhoeic keratosis (L82.-)
Acanthosis nigricans (L83.-)
Corns and callosities (L84.-)
Pyoderma gangrenosum
(L88.-)

- Hemarthrosis (M25.0)
- Systemic lupus
erythematosus (M32.-)

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

- Polyarteritis nodosa (M30.0)
- Churg-Strauss syndrome
(M30.1)
- Goodpasture’s syndrome
(M31.0)
- Thrombotic
thrombocytopenic purpura
(M31.1)
- Wegener’s granulomatosis
(M31.3)
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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 - Radiculopathy (M54.1)
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)

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 - Osteoporosis without fracture - Osteomyelitis (M86.-)
density and
(M81.-)
- Osteonecrosis (M87.-)
structure

- 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 - Recurrent and persistent
syndrome (N01.-)
haematuria (N02.-)
- Chronic nephritic syndrome - Glomerular disorders in
(N03.-)
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
- Nonobstructive refluxuropathy (N13.- ยกเว ้น
associated chronic
N13.6)
pyelonephritis (N11.0)
- Drug induced tubulo- Chronic obstructive
interstital conditions (N14.-) pyelonephritis (N11.1)
- Chronic tubulo-interstitial
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-

-

145. Renal failure

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

146. Urolithiasis

- Calculus of kidney and ureter
(N20.-)

147. Other disorders of
kidney and ureter

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*)

- Calculus of lower urinary
tract (N21.-)
- 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 - Acute cystitis (N30.0)
the urinary system - 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

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

- Hyperplasia of prostate
(N40.-)

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
154. Other maternal
disorders
predominantly
related to
pregnancy

ระด ับ 2
childbirth and puerperium
(O10.-)

- 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)

155. Complications of
labour and
delivery
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proteinuria (O11.-)
- Gestational (pregnancy
induced) hypertension
(O13.- -O14.-)
- Eclampsia (O15.-)
- Deep vein thrombosis in
pregnancy (O22.3)
- Cerebral venous thrombosis
in pregnancy (O22.5)
- Pre-existing diabetes type 1
in pregnancy (O24.0)
- Pre-existing diabetes type 2
in pregnancy (O24.1)
- Malnutrition in pregnancy
(O25.-)
- Herpes genitalis (O26.4)
- Liver disorders in
pregnancy, childbirth and
the puerperium (O26.6)
- 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)

159. Other congenital
malformations of
the digestive
system

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

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.-)

164. Symptoms and
signs involving
digestive system
and abdomen

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

- Pulmonary hemorrhage
(R04.3)
- Cheyne-Stokes breathing
(R06.3)
- Hiccup (R06.6)

- 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
- Unspecified haematuria
signs involving the (R31.-)
urinary system

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

168. General symptoms - Fever, unspecified (R50.9)
and signs
- Headache, unspecified
(R51.0)

- Other and unspecified
- Drug-induced fever (R50.2)
convulsion (R56.8)
- Systemic inflammatory
- Cardiogenic shock (R57.0)
response syndrome (R65.-)
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ระด ับ 1
-

Syncope and collapse (R55.-)
Hypovolemic shock (R57.1)
Septic shock (R57.2)
Generalized edema (R60.1)
Impaired fasting glucose
(R73.1)

ระด ับ 2
- Localized enlarged lymph
nodes (R59.6)
- Generalized enlarged
lymph nodes (R59.1)
- Localized edema (R60.0)
- Abnormal weight loss
(R63.4)
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- Abnormal glucose tolerance
test (R73.0)
- Hypoalbuminemia (R77.0)

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

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

170. Effect of foreign
body entering
through natural
orifice

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

171. Poisoning by drugs,
medicaments and
biological
substances

- Poisoning by
anticoagulants (T45.5)

- Poisoning by systemic
antibiotics, antiinfective and
antiparasitic (T36.- ถึง T37.-)
- Poisoning by hormones
(T38.-)
- Poisoning by nonopioid
analgesics, antipyretic and
antirheumatics (T39.-)
- Poisoning by narcotics and
psychodysleptics (T40.-)
- Poisoning by antiepileptic,
sedative-hypnotic and
antiparkinsonism drugs
(T42.-)
- 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 cardiacstimulant glycosides (T46.0)
- Poisoning by calcium-channel
blockers (T46.1)
- Poisoning by antidysrhythmic
drugs (T46.2)
- Poisoning by angiotensinconverting enzyme inhibitors
(J46.4)
- Poisoning by other
antihypertensive drugs
(T46.5)
- Poisoning by
antihyperlipidaemic drugs
(T46.6)
- Poisoning by antacid and
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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

173. Certain early
complications of
trauma
174. Complications of
surgical and
medical care

- Toxic effect of alcohol (T51.-)
- Toxic effect of organic
solvents (T52.-)
- Toxic effect of metals (T56.-)
- Toxic effect of arsenic
(T57.0)
- Toxic effect of carbon
monoxide (T58.-)
- Toxic effect of gases, fumes
and vapours (T59.-)
- Toxic effect of Pesticide
(T60.-)
- Toxic effect of noxious
substances eaten as food
(T61.- ถึง T62.-)
- Toxic effect of contact with
venomous animals
- Snake venoms
(haematotoxin (T63.00)
- Snake venoms
(neurotoxin) (T63.01)
- Venom of scorpion
(T63.2)
- Venom of marine animals
(Jelly fish) (T63.6)
- Heatstroke and sunstroke
(T67.0)
- Asphyxiation (T71.-)
- Effect of lightning (T75.0)
- Drowning and nonfatal
submersion (T75.1)
- Effect of electric current
(T75.4)
- Anaphylactic shock due to
adverse food reaction (T78.0)
- Anaphylactic shock,
unspecified (T78.2)
- Angioneurotic oedema
(T78.3)
- Post-traumatic wound
infection (T79.3)
- Thrombophlebitis following
- Accidental puncture and
infusion, transfusion and
laceration during a
therapeutic injection (T80.1)
procedure (T81.2)(Y60.-)
(Y62.-)
- Infection following a
- Hemorrhage and haematoma procedure (T81.4)(Y62.-)
complicating a procedure
- Infection and inflammatory
(T81.0) (Y60.-)
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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catheter)(T85.7)(Y73.1)
-

-

-

-

-

-

175. Provisional
assignment of
new diseases of
uncertain etiology
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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)

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

176. Bacterial agents
- Agent resistant to other
resist to antibiotic 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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- Contact with hypodermic
needle (W46.-)
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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, sedativehypnotic, 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 selfharm

Intentional self-poisoning by
and exposure to
- Non opioid analgesic,
antipyretics and
antirheumatic (X60.-)
- Antiepileptic, sedativehypnotic, 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,
- Antineoplastic drugs (Y43.1
medicaments and
ถึง Y43.3)
biological
- Anticoagulants (Y44.2)
substances
- Diuretics (Y54.0-Y54.5)
causing adverse
effects in

- Systemic antibiotics, antiinfective and antiparasitics
(Y40.- ถึง 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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โรคหรือภาวะ

ระด ับ 1

therapeutic use

181. Supplementary
factors related to
causes of
morbidity and
mortality

ระด ับ 2
anti-inflammatory drugs
(Y45.-)
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ระด ับ 3
- 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 (Y53.0Y53.1)
- Laxatives (Y53.2-Y53.4)
- Agents affecting uric acid
metabolism (Y54.8)

- Nosocomial conditions
(Y95.-)

182. Persons
- General medical
encountering
examinations (Z00.0)
health services for - Observation for suspected
examinations and
cardiovascular diseases
investigation
(Z03.5)

- Observation for suspected - Examination of potential
malignant neoplasm
donor for organ and tissue
(Z03.1)
(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
- Radiotherapy session (Z51.0)
encountering
- Chemotherapy session for
health services for neoplasm (Z51.1)
specific procedures - Palliative care (Z51.5)
and health care

185. Persons
encountering
health services in
other
circumstances

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

ระด ับ 1

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

ระด ับ 2

ระด ับ 3

(3) ทักษะ หัตถกำร และ/หรือแปลผลกำรตรวจทำงห้องปฏิ บตั ิ กำรเพือ่ วิ นิจฉัย และรักษำ
โรคอำยุรศำสตร์
แพทย์ประจาบ้านต้องรูข้ อ้ บ่งชี้ ประโยชน์ และโทษของการทาหัตถการต่างๆ
หัตถการแบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ 1.manual procedure 2.การสังตรวจทางห้
่
องปฏิบตั กิ าร
และ 3.ประเมินและดูแลรักษาโรคต่างๆ ในการทา manual procedure นัน้ ในบางหัตถการ
จาเป็ นต้องตามด้วยการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น 3 ระดับ ตามทีส่ ถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้ ดังนี้
1. หัตถการ ประเภท manual procedure
กลุ่มที่ 1 ก. หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้านต้องสามารถทาได้ โดยไม่ตอ้ งมีผกู้ ากับดูแล และ
สามารถสอนนิสติ นักศึกษาแพทย์ให้ทาหัตถการดังกล่าวได้
- Arterial blood gas sampling (38.98, 89.65)
- Basic cardiac life support (99.63)
- Chemical destruction of skin lesion (84.24)
- Endotracheal intubation (96.04)
- Incision and drainage of skin lesions (86.04)
- Lymph node aspiration (40.19)
- Nasogastric intubation (966, 9633, 9607, 9608)
- Peak flow measurement (89.38)
- Tzanck smear
- Insertion of indwelling urinary catheter (57.94)
กลุ่มที่ 1 ข. หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้านต้องทาได้ภายใต้การกากับดูแล จนกระทังมี
่ ความ
มันใจและสามารถสอนนิ
่
สติ นักศึกษาแพทย์หรือแพทย์ประจาบ้านให้ทา
หัตถการนัน้ ได้ดว้ ย
- Abdominal paracentesis (54.91)
- Arthrocentesis (81.921)
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กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3
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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)
หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้านควรมีประสบการณ์ได้ทาด้วยตนเอง หรืออย่างน้อย
ช่วยทา
- Chest tube placement (34.04)
- venous catheterization for hemodialysis (38.95)
- Fine needle aspiration biopsy (Thyroid) (06.11)
- Insertion of balloon tipped pulmonary catheter (Swan-Ganz)
(89.64)
- Insertion of peritoneal dialysis catheter (54.93)
- Insertion of temporary pacemaker (37.78)
- Needle decompression of tension pneumothorax
- Pleural biopsy (34.24)
- Proctoscopy (48.23)
- Prostigmine test
- Therapeutic phlebotomy (383.99)
- Venous cutdown (38.94)
หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้านมีประสบการณ์ในการช่วยทา หรือเคยเห็น
- Bronchoscopy including bronchoalveolar lavage and bronchial
biopsy (3324)
- Cardiac catheterization and coronary angiography (37.23, 88.56)
- Colonoscopy/sigmoidoscopy (45.23, 45.25)
- Exercise stress test (89.41)
- Liver biopsy (50.11)
- Renal biopsy (55.23)
- Upper GI endoscopy (45.13, 45.16)
- Pericardial tapping (37.0)
- Sengstaken Blakemore tube insertion (96.06)
- Injection of esophageal varices by endoscopic approach (4233)
- Percutaneous (endoscopic) gastrotomy (43.11)
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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. การตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การ
ระดับที่ 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
ระดับที่ 2 สามารถส่งตรวจ แปลผลได้ด้วยตนเอง
:: รังสีวินิจฉัย
Acute abdomen series
Bone and joint radiography
Chest X-ray
Plain KUB
Skull X-ray
Ultrasound of the abdomen
CT brain, abdomen, thorax
MRI brain
GI contrast radiography
Thyroid uptake and scan
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:: โลหิ ตวิ ทยำ
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
:: ฮอร์โมน
Adrenal function test
Parathyroid hormone
Pituitary function test
Thyroid function test
Urinary metanephrine/nor metanephrine, VMA, catecholamine
Water deprivation test
Reproductive hormones
:: จุลชีววิ ทยำ
Antigen detection for infectious disease eg. cryptococcal antigen
Assay for H. pylori
Fresh specimen for culture/sensitivity from various specimens
eg. Blood, Urine, Urethral discharge
Profiles of viral hepatitis serology
Viral load eg HIV, Hepatitis B, Hepatitis C
:: อิ มมูโนวิ ทยำ
Antinuclear antibody profile
Antiphospholipid antibody
Complement level
Rheumatoid factor
Anti CCP
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ระดับที่ 3

Serological test for glomerulonephritis
Serological test for infectious disease
CD4
:: ระบบกำรหำยใจ
Arterial blood gas
Pulmonary function test
:: พิ ษวิ ทยำ
Therapeutic drug monitoring
Toxic substance level
:: อืน่ ๆ
Hb A1C , Fructosamine
BUN, creatinine, eGFR ,Uric acid, Electrolyte, Magnesium
Calcium, Phosphate, Alkaline phosphatase
ESR, CRP
Fasting and postprandial plasma glucose
Fractional excretion of sodium and other electrolyte
Oral Glucose tolerant test (OGTT)
Lipid profiles
Liver function test
Microalbuminuria
Serum ketone
Serum muscle enzymes
Serum และ urine osmolality
Transtubular Potassium Gradient (TTKG)
Tumor marker
Urinary protein/creatinine
Amylase/lipase enzymes
Serum cardiac markers
Serum lactate
Body fluid analysis
สามารถส่งตรวจ และนาผลไปประยุกต์ใช้ได้
:: รังสีวินิจฉัย
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
:: พยำธิ วิทยำ
Pathology and cytology of tissue biopsy
:: ทำงเดิ นอำหำร
24-hour esophageal pH monitoring
Esophageal manometry
:: อิ มมูโนวิ ทยำ
Autoantibody identification
Delayed type hypersensitivity
:: ระบบกำรหำยใจ
Sleep study
:: ประสำทวิ ทยำ
EEG
EMG and NCV
Evoked potential
:: โลหิ ตวิ ทยำ
Flow cytometry
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HLA typing
Platelet function test
Serum erythropoietin
Urine hemosiderin
Thrombophilia test
:: พันธุศำสตร์
Chromosome study/ Karyotyping
DNA mutation testing/ Gene mutation testing
:: อืน่ ๆ
Cystoscopy
Erythrocyte transketolase activity
Lipoprotein electrophoresis
Measurement of resting metabolic rate by indirect calorimetry
Serum zinc, copper
Thiamin pyrophosphate effect
3. การประเมิ นหรือดูแลรักษา
กลุ่มที่ 1 การประเมิ นหรือดูแลรักษาผู้ป่วยที่ แพทย์ประจาบ้านทาด้วยตนเอง
- Anthropometric measurement
- Assessment of nutritional status
- Communication skill เช่น patient / family counseling, breaking bad
news
- Cognitive assessment ทีเ่ ทียบเท่ากับ Mini mental state
examination (MMSE)
- Enteral nutrition
- Genetic counseling
- Parenteral nutrition
- Pattern of inheritance of genetic disease
- Risk estimation ว่าสมาชิกครอบครัว คนใดเสีย่ งต่อการเป็ นโรคหรือต่อ
การถ่ายทอดโรคมากน้อยเพียงใด
- Risk management skill เช่น disclosure of medical error
- การดูแลรักษาผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั เคมีบาบัด
- Mechanical ventilator
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การประเมิ นและดูแลรักษาที่ มีแพทย์ประจาบ้านควรมีโอกาสได้ทาด้วย
ตนเองหรือช่วยทา
- Hemodialysis
- Peritoneal dialysis
การประเมิ นและดูแลรักษาที่ แพทย์ประจาบ้านควรมีประสบการณ์ ช่วย
ทา หรือเคยเห็น
- Bone marrow/Stem cell transplantation
- Renal transplantation
- Plasmapheresis

(4) ควำมรู้ทำงด้ำนบูรณำกำร
4.1 Interpersonal and communication skills
1. การสร้างความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างแพทย์และผูป้ ว่ ย
2. การดูแลผูป้ ว่ ยและญาติในวาระใกล้เสียชีวติ
3. การบอกข่าวร้าย
4. ปจั จัยทีส่ ง่ เสริมความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างแพทย์และผูป้ ว่ ย
5. สามารถบริหารจัดการ difficult patient ได้
6. เข้าใจพืน้ ฐานความเชือ่ ทางสุขภาพทีต่ ่างกัน
7. การสือ่ สารกับผูป้ ว่ ย ญาติ และผูร้ ว่ มงาน
8. การสร้างความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างแพทย์และผูร้ ว่ มงาน
4.2 Professionalism
4.2.1 การบริ บาลโดยมีผ้ปู ่ วยเป็ นศูนย์กลาง Patient-centered care
(1) การยึดถือประโยชน์ของผูป้ ว่ ยเป็ นหลัก
(2) การรักษาความน่าเชื่อ ถือแก่ผปู้ ว่ ย สังคม
- การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยให้ดที ส่ี ดุ
- การให้เกียรติและยอมรับเพือ่ นร่วมวิชาชีพ เพือ่ นร่วมงาน ผูป้ ว่ ย และญาติ
- ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ทไ่ี ม่คาดคิดไว้ก่อน
4.2.2 พฤติ นิสยั
(1) ความรับผิดชอบ และความตรงต่อเวลา
(2) การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
4.2.3 จริ ยธรรมทางการแพทย์ Medical Ethics
(1) การหลีกเลีย่ งการรับผลประโยชน์สว่ นตัว รวมถึงการรับของจากบริษทั
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
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(2) การนับถือให้เกียรติและสิทธิ รวมทัง้ ความเห็นของผูป้ ว่ ย ในกรณีผปู้ ว่ ยไม่
เห็นด้วยกับการรักษาหรือปฏิเสธการรักษา กรณีญาติและผูป้ ว่ ยร้องขอตาม
สิทธิผปู้ ว่ ย
(3) การขอความยินยอมจากผูป้ ว่ ยในการดูแลรักษาและหัตถการ
(4) ในกรณีทผ่ี ปู้ ว่ ยตัดสินใจไม่ได้ตอ้ งสามารถเลือกผูต้ ดั สินใจแทนผูป้ ว่ ยได้
(5) การปฏิบตั ใิ นกรณีทผ่ี ปู้ ว่ ยร้องขอการรักษาทีไ่ ม่มปี ระโยชน์หรือมีอนั ตราย
(6) การรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูลผูป้ ว่ ย
(7) การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง
4.2.4 การเรียนรู้อย่างต่อเนื่ องตลอดชีวิต
(1) การกาหนดความต้องการในการเรียนรูข้ องตนเอง
(2) การค้นคว้าความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือได้ดว้ ยตนเอง
(3) การประยุกต์ความรูท้ ค่ี น้ คว้ากับปญั หาของผูป้ ว่ ยได้อย่างเหมาะสม
(4) การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ
(5) การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างสม่าเสมอ
(6) การใช้ electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้
(7) การถ่ายทอดความรูแ้ ก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิสติ นักศึกษา ผูป้ ว่ ย
และญาติ
4.3 System-based practice
1. เข้าใจระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ
2. เข้าใจระบบประกันสุขภาพ เช่น ระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม ระบบ
สวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ระบบประกันชีวติ เป็ นต้น
3. มีสว่ นร่วมในการประกันคุณภาพ และกระบวนการ hospital accreditation
4. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา
5. เข้าใจ cost consciousness medicine
6. เข้าใจความรูก้ ฎหมายทางการแพทย์
7. เข้าใจนโยบายการใช้ยาระดับชาติ เช่น องค์การอาหารและยา บัญชียาหลักแห่งชาติ
เป็ นต้น
4.4 Practice-based learning and improvement
1. ทักษะและจริยธรรมในการวิจยั
2. การดูแลรักษาผูป้ ว่ ยแบบทีมสหวิชาชีพ
3. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
4. การบันทึกเวชระเบียนครบถ้วนถูกต้อง
5. การลงรหัสโรค และรหัสหัตถการ
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6. การลงสาเหตุการตาย
7. การจัดกลุ่มโรคและค่าน้าหนักสัมพัทธ์ กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม Disease -related group
(DRG)
8. การสร้าง Clinical Practice Guideline (CPG)
9. การป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
10. การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค
11. การดูแลผูป้ ว่ ยทีบ่ า้ น
12. เข้าใจการใช้และแปลผลเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ เช่น flow chart, control chart เป็ นต้น
13. การประเมินความพอใจของผูป้ ่วย
14. การมีสว่ นร่วมในองค์กร เช่น ภาควิชา/แผนก/กลุ่มงาน โรงพยาบาล/สถาบัน ราชวิทยาลัย
เป็ นต้น
4.5 แพทยศาสตร์ศึกษา
1. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านและแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
2. การประเมินแพทย์ประจาบ้านและสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน
3. การประเมินข้อสอบ
1.12 วิ ธีการฝึ กอบรม
ในการฝึ กอบรมเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทก่ี าหนด สถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดประสบการณ์การ
เรียนรูต้ าม Competency ทัง้ 6 ด้านดังนี้
1.12.1 สมรรถนะกำรดูแลรักษำผู้ป่วย (Patient care)
กำรดูแลผู้ป่วยใน
- แพทย์ประจาบ้านปี ท่ี 1 ปฏิบตั งิ านรับผิดชอบผูป้ ว่ ยทางอายุรศาสตร์ทงั ้ ผูป้ ว่ ยในและ
ผูป้ ว่ ยนอก รวมทัง้ ห้องฉุกเฉินและหอผูป้ ว่ ยวิกฤติในความควบคุมของอาจารย์ผใู้ ห้
การฝึกอบรม
- แพทย์ประจาบ้านปี ท่ี 2, 3 ปฏิบตั งิ านเป็ นแพทย์ประจาบ้านหัวหน้าหอผูป้ ว่ ย
(ward chief) ในหอผูป้ ว่ ยอายุรกรรม รวมทัง้ ห้องฉุ กเฉินและหอผูป้ ว่ ยวิกฤติ
- แพทย์ประจาบ้านปี ท่ี 2, 3 ปฏิบตั งิ านในสาขาวิชาเฉพาะทางต่างๆ ของอายุรศาสตร์
- แพทย์ประจาบ้านปี ท่ี 2, 3 ปฏิบตั งิ านเป็ นทีป่ รึกษาผูป้ ว่ ยนอกแผนกทางด้าน
อายุรศาสตร์ ทัง้ ผูป้ ว่ ยในและผูป้ ว่ ยนอก
- แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผูป้ ว่ ยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
กำรดูแลผู้ป่วยนอก
- แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี ปฏิบตั งิ านดูแลผูป้ ว่ ยนอกอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์
ละ 1 ครัง้ ครัง้ ละ 2-3 ชัวโมง
่
ยกเว้นในช่วงทีป่ ฏิบตั งิ านในหอผูป้ ว่ ยวิกฤติและห้อง
ฉุกเฉิน
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1.12.2 ควำมรู้ ควำมเชีย่ วชำญ และควำมสำมำรถในกำรนำไปใช้แก้ปัญหำของผู้ป่วยและ
สังคมรอบด้ำน (Medical knowledge and skills)
- แพทย์ประจาบ้านปี ท่ี 1 เรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐานประยุกต์ (correlated
basic medical science)
- แพทย์ประจาบ้านปี ท่ี 2, 3 ปฏิบตั งิ านในสาขาวิชาเฉพาะทางต่างๆ ของอายุรศาสตร์
- แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี เข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การสอนข้างเตียง
การประชุมวิชาการ และวารสารสโมสร เป็ นต้น
- แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี ได้รบั การฝึกอบรมเกีย่ วกับหัตถการ การตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ าร และการตรวจพิเศษต่างๆ ทีใ่ ช้ในอายุรศาสตร์
1.12.3 กำรพัฒนำตนเองและกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิ บตั ิ (Practice-based learning and
improvement)
- แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี มีประสบการณ์การเรียนรูใ้ นการดูแลผูป้ ว่ ยแบบองค์รวม
และสหวิชาชีพ
- แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี ปฏิบตั งิ านสอนนิสติ นักศึกษาแพทย์ แพทย์เพิม่ พูนทักษะ
และแพทย์ประจาบ้านรุน่ น้อง
- แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี ต้องทางานวิจยั ได้แก่ งานวิจยั แบบ retrospective หรือ
prospective หรือ cross-sectional study โดยเป็ นผูว้ จิ ยั หลัก
- แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผูป้ ว่ ยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
1.12.4 ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และกำรสือ่ สำร (Interpersonal and Communication Skills)
- แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี เรียนรูเ้ กีย่ วกับทักษะปฏิสมั พันธ์ และการสือ่ สาร
- แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี ปฏิบตั งิ านสอนนิสติ นักศึกษาแพทย์ แพทย์เพิม่ พูนทักษะ
และแพทย์ประจาบ้านรุน่ น้อง
- แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี นาเสนอข้อมูลผูป้ ว่ ย และอภิปรายปญั หาในกิจกรรม
วิชาการ เช่น admission round, case discussion เป็ นต้น
1.12.5 ควำมเป็ นมืออำชีพ (Professionalism)
- แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรูท้ างด้านบูรณาการทาง
การแพทย์
- แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี พัฒนาให้มเี จตคติทด่ี รี ะหว่างการปฏิบตั งิ านดูแลผูป้ ว่ ย
- แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี ต้องทางานวิจยั ได้แก่ งานวิจยั แบบ retrospective หรือ
prospective หรือ cross-sectional study โดยเป็ นผูว้ จิ ยั หลัก
1.12.6 กำรปฏิ บตั ิ งำนให้เข้ำกับระบบ (System-based Practice)
- แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี มีประสบการณ์การเรียนรูเ้ กีย่ วกับระบบคุณภาพของ
โรงพยาบาล
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- ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา
- แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี เข้าร่วมกิจกรรม cost consciousness medicine, ระบบ
สุขภาพของประเทศ
การจัดการฝึ กอบรมตลอด 3 ปี การศึกษานัน้ ให้จดั การฝึ กอบรมดังนี้
1. จัดการฝึกอบรมปฏิบตั งิ านในการดูแลผูป้ ว่ ยอายุรศาสตร์ เป็ นเวลาอย่างน้อย 21 เดือน และ
ปฏิบตั งิ านในสาขาเฉพาะทางรวมกันไม่เกิน 15 เดือน
2. การปฏิบตั งิ านในแต่ละสาขาวิชาเฉพาะทาง จะต้องมีระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านไม่น้อย
กว่า 4 สัปดาห์ และไม่เกิน 3 เดือน อย่างไรก็ตามสถาบันฝึกอบรมสามารถจัดให้แพทย์
ประจาบ้านปฏิบตั งิ านแบบผสมผสานหลายสาขาวิชาควบคูก่ นั ไปในช่วงเวลาเดียวกัน โดย
ทีร่ ะยะเวลาการปฏิบตั งิ านรวมเฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ต่อ 1 สาขาวิชา
3. สาหรับการปฏิบตั งิ านในบางสาขาวิชา ได้แก่ โภชนวิทยา พิษวิทยา เวชพันธุศาสตร์ เวช
ศาสตร์ผสู้ งู อายุ เวชศาสตร์ความดันโลหิตสูง สถาบันฝึกอบรมสามารถจัดให้แพทย์ประจา
บ้านปฏิบตั งิ านแบบผสมผสานหลายสาขาวิชา (ไม่เกิน 3 สาขาวิชา) ควบคูก่ นั ในเวลาอย่าง
น้อย 4 สัปดาห์ โดยไม่แยกช่วงเวลาในการปฏิบตั งิ านแต่ละสาขาจากกัน
4. สถาบันฝึกอบรมควรจัดวิชาเลือกอย่างน้อย 1 เดือนได้ทงั ้ อายุรศาสตร์ และสาขาเฉพาะทาง
หรือสาขาวิชาอืน่ ตามทีส่ ถาบันฝึกอบรมเห็นสมควรและได้รบั การรับรองจากแพทยสภา
5. สถาบันฝึกอบรมควรจัดประสบการณ์การเรียนรูด้ า้ นอายุรศาสตร์ของแพทย์ประจาบ้านแต่
ละคนในสถาบันสมทบ 1 เดือนต่อชัน้ ปี โดยสถาบันในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้ม ี
สถาบันสมทบในภูมภิ าค ส่วนสถาบันในภูมภิ าคให้มสี ถาบันสมทบในกรุงเทพฯ หรือใน
ส่วนภูมภิ าค ทีเ่ ป็ นโรงพยาบาลระดับทุตยิ ภูม ิ
สาหรับสถาบันทีย่ งั ไม่สามารถจัด
ประสบการณ์ในสถาบันสมทบได้ให้จดั ประสบการณ์การเรียนรูด้ า้ นอายุรศาสตร์
ใน
โรงพยาบาลระดับทุตยิ ภูมหิ รือโรงพยาบาลส่วนภูมภิ าค 1 เดือน
6. จัดให้แพทย์ประจาบ้านมีประสบการณ์ในระหว่างการฝึกอบรม 3 ปี ขัน้ ต่า ดังต่อไปนี้
ก. ประสบการณ์ในการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยโรคอายุรศาสตร์ ระดับที่ 1 (เรียนรูจ้ ากผูป้ ว่ ย
โดยตรง) โรคละ 5 ราย
ข. ประสบการณ์หตั ถการ ประเภท manual procedure ระดับ 1 ก. และ 1 ข. อย่างละ 5 ครัง้
ค. ประสบการณ์การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร ระดับที่ 1 อย่างละ 5 ครัง้
ง. ประสบการณ์การประเมินหรือดูแลรักษา ระดับที่ 1 อย่างละ 5 ครัง้
จ. ประสบการณ์ทางด้านบูรณาการ ระดับที่ 1 อย่างละ 5 ครัง้
การทางานวิ จยั
แพทย์ประจาบ้านต้องทางานวิจยั ได้แก่ งานวิจยั แบบ retrospective, prospective หรือ
cross sectional อย่างน้อย 1 เรือ่ ง ในระหว่างการปฏิบตั งิ าน 3 ปี โดยเป็ นผูว้ จิ ยั หลักหรือ
ผูน้ ิพนธ์หลัก งานวิจยั ดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อหลักดังนี้
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1.
2.
3.
4.
5.

จุดประสงค์ของการวิจยั
วิธกี ารวิจยั
ผลการวิจยั
การวิจารณ์ผลการวิจยั
บทคัดย่อ

1.13 การประเมิ นผู้เข้ารับการฝึ กอบรมและประเมิ นเพื่อวุฒิบตั รฯ และหนังสืออนุมตั ิ ฯ
สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้
(1) การประเมินระหว่างการฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มกี ารประเมินผูเ้ ข้ารับ
การฝึ กอบรมระหว่างการฝึ กอบรม สถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้มกี ารประเมินเพื่อพัฒนา
ความรู้ ทักษะ และเจตคติ รวมทัง้ ประเมิน การเขียนเวชระเบียน
 สถาบันฝึกอบรมสาขาอายุรศาสตร์ ดาเนินการเก็บข้อมูลประเมินแพทย์ประจาบ้าน
โดยรายงานผลมายังคณะกรรมการฝึกอบรม และสอบสาขาอายุรศาสตร์ในมิตติ ่างๆ
เป็ นระยะ ในมิตติ ่างๆ ดังนี้
มิตทิ ่ี 1 ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์
มิตทิ ่ี 2 การตรวจเวชระเบียนผูป้ ว่ ยใน
มิตทิ ่ี 3 การตรวจเวชระเบียนผูป้ ว่ ยนอก
มิตทิ ่ี 4 คะแนนสอบจัดโดยสถาบัน และส่วนกลางราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
มิตทิ ่ี 5 การร่วมกิจกรรมวิชาการส่วนกลาง
มิตทิ ่ี 6 การประเมินการวินิจฉัยโรคและหัตถการ (Summary Discharge Diagnosis)
มิตทิ ่ี 7 การรายงานประสบการณ์ การตรวจผูป้ ว่ ยนอก-ผูป้ ว่ ยใน (ชือ่ โรค และหัตถการ)
มิตทิ ่ี 8 การรายงานประสบการณ์ การเรียนรู้ ความรูบ้ รู ณาการทางการแพทย์
มิตทิ ่ี 9 การรายงานประสบการณ์ การศึกษาโรคระดับที่ 3 ในการทา conference,
การศึกษาผูป้ ว่ ย, การศึกษาหาความรูด้ ว้ ยตนเอง
มิตทิ ่ี 10 การประเมินสมรรถนะโดยผูร้ ว่ มงาน
มิตทิ ่ี 11 การประเมินสมรรถนะโดยผูป้ ว่ ย
มิตทิ ่ี 12 การประเมินคุณภาพการรักษาพยาบาลจากเวชระเบียน
 ผลการประเมินนาไปใช้ในกรณี ต่อไปนี้
1. เพือ่ เลื่อนระดับชัน้ ปี (เกณฑ์ผ่าน 50% ในแต่ละมิต)ิ
2. เพือ่ ใช้พจิ ารณาประกอบการตัดสินผลสอบภาคปฏิบตั ิ (การสอบเมือ่ จบการ
ฝึกอบรมปี ท่ี 3)
3. ในอนาคต เมือ่ ระบบถูกประเมินว่ามีความเชือ่ ได้สงู อาจนามาเป็ นคะแนน
ส่วนหนึ่งของภาคปฏิบตั ิ (การสอบเมือ่ จบการฝึกอบรมปี ท่ี 3)

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมฯ สาขาอายุรศาสตร์

 45

การประเมินในระหว่างการฝึ กอบรม เป็ นการประเมินต่อเนื่อง ซึง่ จะสามารถวัดผลการ
ฝึกอบรมทีเ่ ชือ่ ถือได้ และนาไปปรับปรุงการปฏิบตั งิ านแพทย์ประจาบ้านระหว่างฝึกอบรม อีก
ทัง้ สามารถทดแทนการสอบ เมื่อจบการฝึกอบรมบางส่วนในอนาคต
(2) การประเมินเพือ่ วุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชานาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาอายุรศาสตร์
 ผูส้ มัครสอบจะต้องเป็ นผูไ้ ด้รบั การฝึกอบรมครบตามหลักสูตรของแพทยสภา หรือ
ผ่านการฝึกอบรมในระดับแพทย์ประจาบ้านปี สดุ ท้าย ตามหลักสูตร หรือ
 การปฏิบตั งิ านเพือ่ การสอบวุฒบิ ตั ร หมายความถึง ปฏิบตั งิ านชดใช้ทน
ุ หรือการ
ปฏิบตั งิ านในโครงการจัดสรรแพทย์ปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลทีเ่ ป็ นศูนย์แพทยศาสตร์
คลินิกของกระทรวงสาธารณสุขทีร่ าชวิทยาลัยฯ รับรอง เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 42 เดือน
โดยมีระยะเวลาปฏิบตั งิ านในสาขาอายุรศาสตร์ไม่น้อยกว่า 36 เดือน สถานบริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุขทีเ่ ป็ นสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน จะต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละมี
ภาระงานตามเกณฑ์ทร่ี าชวิทยาลัยฯ กาหนด และได้รบั การรับรองจากราชวิทยาลัยฯ
 ผูส้ มัครสอบต้องส่งผลงานวิจยั ในวันสมัครสอบ
 วิธกี ารสอบ แนวทางการประเมินผลให้มกี ารทดสอบ 2 อย่าง ประกอบด้วยภาค
ข้อเขียน และภาคปฏิบตั /ิ ปากเปล่า
- ภาคข้อเขียน ประกอบด้วย ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ (multiple choice
questions) และข้อสอบอัตนัยชนิด short answers question
- ภาคปฏิบตั /ิ ปากเปล่า ประกอบด้วย การสอบรายสัน้ การสอบรายยาว และ
การสอบแปลผลทางห้องปฏิบตั กิ าร
 การจัดการสอบ
- การสอบภาคข้อเขียน และภาคปฏิบตั /ิ ปากเปล่า เมือ่ สอบผ่านแต่ละส่วน
สามารถใช้ได้อกี 3 ปี นับจากการสอบผ่าน ถ้าสอบผ่านไม่ครบตามกาหนด
ในอีก 3 ปี ต้องสอบใหม่
- ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ จัดการสอบภาคข้อเขียนโดยให้สทิ ธิในการสอบได้
ตัง้ แต่ฝึกอบรมครบ 23 เดือน
- สอบภาคปฏิบตั /ิ ปากเปล่า ในกลางปี ท่ี 3 และเมือ่ สิน้ สุดการฝึกอบรม
 เกณฑ์การตัดสิน
- การสอบผ่านต้องสอบผ่านเกณฑ์ ทัง้ ข้อเขียน และปฏิบตั /ิ ปากเปล่า
- เกณฑ์การตัดสินภาคข้อเขียนใช้องิ เกณฑ์ โดยการประเมินจากเกณฑ์ผา่ น
ขัน้ ต่า (minimal passing level , MPL)
- เกณฑ์การตัดสินภาคปฏิบตั ิ ปากเปล่า และงานวิจยั ใช้องิ เกณฑ์ 60%
ทัง้ นี้ชนิดและจานวนครัง้ ของการสอบภาคปฏิบตั /ิ ปากเปล่า อาจมีการเปลีย่ นแปลง
ตามทีค่ ณะ อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เห็นเหมาะสม
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(3) การสอบเพือ่ หนังสืออนุมตั ฯิ
 ผูส้ มัครสอบจะต้องเป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 และได้ทางานสาขาอายุรศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 7 ปี ใน
สถาบันทีร่ าชวิทยาลัยรับรอง โดยเป็ นสถาบันทีม่ ศี กั ยภาพเทียบเท่ากับเกณฑ์ขนั ้ ต่า
ในการเปิ ดการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านได้ ทัง้ นี้ไม่นบั เวลาในการฝึกอบรมสาขา
อายุรศาสตร์ และสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง
 ทางานวิจยั หรือวิจยั วารสาร 1 เรือ่ ง เช่นเดียวกับผูส้ อบวุฒบิ ตั รฯ โดยมีหวั หน้า
ภาควิชาอายุรศาสตร์/หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรมรับรอง
 ส่งผลงานวิจยั ในวันสมัครสอบ
 การสอบจะใช้ขอ้ สอบและเกณฑ์การตัดสินเช่นเดียวกับการสอบเพือ่ วุฒบิ ตั รฯ
 สาหรับแพทย์ทไ่ี ด้รบั วุฒบิ ตั รสาขาอายุรศาสตร์จากต่างประเทศทีแ่ พทยสภารับรอง
(ทีย่ งั ไม่หมดอายุ) จะทาการสอบเพียงการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว
1.14 การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ กาหนดให้สถาบันฝึ กอบรมจัดให้มกี ารประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
ดังนี้
(1) การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มรี ะบบและกลไก
ประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน
(2) การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก สถาบันฝึกอบรมจะต้องได้รบั การประเมิน
คุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาอายุรศาสตร์ทกุ 5 ปี
1.15 การทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรม
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ จะได้ทาการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเป็ นระยะๆ
หรืออย่างน้อยทุก 5 ปี

2. เกณฑ์มาตรฐานสถาบันฝึ กอบรม สาขาอายุรศาสตร์
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย กาหนดให้สถาบันฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์
ประจาบ้านเพือ่ วุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ จะต้อง
มีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์ทวไป
ั ่ เกณฑ์เฉพาะ และจะต้องระบุสถานภาพของสถาบันฝึกอบรมดังนี้
2.1 เกณฑ์ทวไปส
ั่
ำหรับสถำบันฝึ กอบรม
(1) คุณสมบัติทวไป
ั่
(ก) ได้รบั การรับรองคุณภาพ หรือกาลังดาเนินการพัฒนาเพือ่ การรับรองคุณภาพ
(ข) มีบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะสังคมนักวิชาการ เพื่อเสริมสร้างคุณสมบัตใิ นการใฝร่ ู้
ให้แก่ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม
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(ค) มีระบบการบริหารจัดการทีด่ ี มีสถานที่ เครือ่ งมืออุปกรณ์ และจานวนผูป้ ว่ ยทัง้ ประเภท
ผูป้ ว่ ยในและผูป้ ว่ ยนอกพอเหมาะแก่การฝึกอบรม และผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมได้มสี ว่ น
ดาเนินการดูแลรักษาและให้บริการกับผูป้ ว่ ยโดยตรง
(ง) มีหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรือแผนกใน
โรงพยาบาล เป็ นผูร้ บั ผิดชอบดาเนินการ โดยผูบ้ ริหารของคณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ / โรงพยาบาล ทีร่ บั ผิดชอบดาเนินการต้องไม่มผี ลประโยชน์สว่ นตัวทีอ่ าจ
ขัดขวางการบริหารงานและการพัฒนางานการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน
(จ) มีปณิธานและพันธกิจระบุไว้ชดั เจนว่ามุง่ ผลิตแพทย์ประจาบ้านทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
และคุณสมบัตสิ อดคล้องกับหลักสูตร และมีความสามารถในการเป็ นนักวิชาการและทีจ่ ะ
ศึกษาต่อเนื่องได้ และมีวตั ถุประสงค์ของหลักสูตรทีส่ อดคล้องกับพันธกิจ
(ฉ) มีระบบบริหารงานทีช่ ดั เจนเพือ่ สนับสนุนการจัดการฝึกอบรมให้บรรลุตามปณิธาน ได้แก่
การบริหารงานทัวไป
่ การบริหารการศึกษา เป็ นต้น ระบบบริหารงานดังกล่าวให้ทาเป็ น
ระเบียบของคณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาล และประกาศให้
ผูเ้ กีย่ วข้องทราบทัวกั
่ น
(ช) มีแพทย์ผทู้ รงคุณวุฒจิ านวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาทีฝ่ ึ กอบรมและในสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการฝึกอบรม ได้แก่ ศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดกิ ส์ สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา เวชศาสตร์
ฉุกเฉิน จิตเวชศาสตร์ รังสีวทิ ยา พยาธิวทิ ยา เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู เพือ่ ให้มกี ารดูแล
รักษาผูป้ ว่ ยอย่างเป็ นองค์รวม และมีความมุง่ มัน่ ความเต็มใจในการเป็ นอาจารย์ประจา
หลักสูตรการฝึกอบรม
(ซ) ในระยะเริม่ แรก คณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลทีข่ อเปิ ด
ดาเนินการฝึกอบรมต้องดาเนินการเป็ นสถาบันสมทบก่อนโดยพิจารณาทาความตกลงกับ
คณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลทีเ่ ป็ นสถาบันหลักทีม่ ี
ประสบการณ์ดาเนินการเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมมาแล้วไม่ต่ากว่า 10 ปี ให้ชว่ ยทา
หน้าทีเ่ ป็ นสถาบันหลักเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หลังจากนัน้ จะได้รบั การพิจารณาให้
เป็ นสถาบันร่วมฝึกอบรม ซึง่ ต้องทาหน้าทีอ่ กี ไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงจะพิจารณาให้เป็ น
สถาบันหลักได้
(ฌ) ก่อนเปิ ดดาเนินการฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาล
จะต้องดาเนินการให้แพทยสภารับรองหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรม เพือ่ ให้ผสู้ าเร็จการ
ฝึกอบรมมีสทิ ธิ ์เข้าสอบเพือ่ วุฒบิ ตั รฯ และจะต้องมีความพร้อมในการจัดการฝึกอบรม
และทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะอาจารย์ สื่อการศึกษาและอุปกรณ์การฝึกอบรมครบถ้วน
ตามเกณฑ์ทก่ี าหนด ทัง้ นี้จะต้องมีแผนดาเนินงานระยะ 5 ปีทม่ี คี วามชัดเจนและเป็ นไปได้
โดยแผนปฏิบตั กิ ารจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีความพร้อมดังกล่าวก่อนเริม่ การฝึ กอบรมแต่ละ
ชัน้ ปี อย่างน้อย 1 ปี การศึกษา
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(ญ) ในกรณีทเ่ี ป็ นสถาบันฝึกอบรมภาคเอกชน นอกจากจะต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามข้อ (ก) ถึง
(ฌ) แล้ว จะต้องไม่แสวงหากาไรจากการฝึกอบรม ต้องมีผปู้ ว่ ยอายุรกรรม ทัง้ ผูป้ ว่ ยนอก
และผูป้ ว่ ยในทีอ่ ยูใ่ นระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการข้าราชการ
หรือผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากมูลนิธหิ รือกองทุน ในจานวนทีเ่ พียงพอสาหรับการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน รวมทัง้ มีผปู้ ว่ ยในระบบข้างต้นในสาขาอืน่ ๆ ได้แก่ ศัลยศาสตร์
สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา ทีม่ ปี ญั หาทางอายุรศาสตร์ โดยให้จดั ตัง้ มูลนิธหิ รือกองทุนทีม่ ที นุ
สารองเพียงพอ ทัง้ แสดงให้เห็นความสามารถทีจ่ ะดาเนินการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านได้
ในการดาเนินการระยะยาว และให้มผี แู้ ทนราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ เป็ นกรรมการของ
มูลนิธหิ รือกองทุนโดยตาแหน่ง
(2) หน่ วยงานกลางพื้นฐาน สถาบันฝึกอบรมนัน้ จะต้องมีหน่วยงานกลางให้บริการดังต่อไปนี้
(ก) ห้องปฏิ บตั ิ กำรสำหรับกำรชันสูตร สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีการให้บริการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารหรือติดต่อขอรับบริการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารให้ครอบคลุมการชันสูตร
ประเภทพืน้ ฐานและประเภทจาเพาะทีจ่ าเป็ นสาหรับการฝึกอบรม ซึง่ ห้องปฏิบตั กิ ารต้องมี
พยาธิแพทย์หรือแพทย์หรือบุคลากรอืน่ ทีม่ คี วามรูค้ วามชานาญเป็ นผูค้ วบคุม
 ห้องปฏิ บตั ิ การด้านพยาธิ วิทยากายวิ ภาค สามารถทีจ่ ะทาการตรวจศพ ตรวจชิน้ เนื้อ
และสิง่ ส่งตรวจทางเซลล์วทิ ยาทีไ่ ด้จากการผ่าตัดหรือการทาหัตถการ สามารถเตรียม
สไลด์ชน้ิ เนื้อเยื่อและสิง่ ส่งตรวจเพือ่ ตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ได้เอง พยาธิแพทย์ตอ้ ง
มีเวลา มีความสามารถ และเต็มใจให้คาปรึกษาหารือหรือสอนแพทย์ประจาบ้านทุก
สาขาได้ อัตราการตรวจศพซึง่ เปรียบ เสมือนดัชนีชบ้ี ่งความสนใจทางวิชาการและ
ความใส่ใจในการค้นหาสาเหตุ การดาเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของแพทย์
ในโรงพยาบาลนัน้ จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนผูป้ ว่ ยทีถ่ งึ แก่กรรม (ไม่
รวมการตรวจศพทางด้านนิตเิ วชศาสตร์) การตรวจศพ การตรวจชิน้ เนื้อ และการตรวจ
ทางเซลล์วทิ ยาต้องกระทาโดยครบถ้วนจนสามารถให้การวินจิ ฉัยขัน้ สุดท้าย และต้อง
มีรายงานการตรวจเก็บไว้เป็ นหลัก ฐานทุกราย
ในกรณีทอ่ี ตั ราการตรวจศพของสถาบันฝึ กอบรมไม่ถงึ เกณฑ์ทก่ี าหนด สถาบัน
จะต้องแสดงหลักฐานทีบ่ ่งชีถ้ งึ ความสนใจทางวิชาการและความใส่ใจในการค้นหาสาเหตุ
การดาเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของแพทย์ในโรงพยาบาล ด้วยการตรวจ
ทางพยาธิวทิ ยาจากการตรวจชิน้ เนื้อจากศพ (necropsy) หรือการตรวจภาพทางรังสี
 ห้องปฏิ บต
ั ิ การด้านพยาธิ วิทยาคลิ นิกหรือเวชศาสตร์ชนั สูตร สามารถให้บริการ
ตรวจด้านโลหิตวิทยา เคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์ จุลชีววิทยา วิทยาภูมคิ มุ้ กันได้
เป็ นประจา รวมทัง้ จะต้องมีการให้บริการทางด้านธนาคารเลือดทีจ่ าเป็ นสาหรับการ
ฝึกอบรม
(ข) หน่ วยรังสีวิทยำ สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีรงั สีแพทย์ผทู้ รงคุณวุฒ ิ สามารถตรวจทางรังสี
ทีจ่ าเป็ นสาหรับการฝึกอบรมได้
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(ค) ห้องสมุดทำงแพทย์ สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีหอ้ งสมุดซึง่ มีตารามาตรฐานทางการแพทย์
วารสารการแพทย์ทใ่ี ช้บ่อย และหนังสือดรรชนีสาหรับช่วยค้นรายงานทีต่ พี มิ พ์ในวารสาร
สาหรับให้แพทย์ประจาบ้านใช้ได้สะดวก
หรือมีแหล่งทีส่ ามารถสืบค้นสิง่ ดังกล่าวทาง
electronic ได้เท่าเทียมกัน
(ง) หน่ วยเวชระเบียนและสถิ ติ สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้ผปู้ ว่ ยทุกคนมีแฟ้มประจาตัว
ซึง่ บันทึกประวัติ ผลการตรวจร่างกาย การสังการรั
่
กษาทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และมีระบบการ
จัดเก็บ ค้นหา และการประมวลสถิตทิ ม่ี ปี ระสิทธิภาพตามดรรชนีชว้ี ดั ของระบบสาธารณสุข
(3) หน่ วยงานทางด้านคลิ นิกที เ่ กีย่ วกับการดูแลรักษาผู้ป่วยสาขาที ฝ่ ึ กอบรม สถาบันฝึ กอบรม
จะต้องมีหน่วยงานทางคลินิกทีส่ าคัญ ได้แก่ ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา
(4) กิ จกรรมวิ ชาการ สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มกี จิ กรรมวิชาการสม่าเสมอ ทัง้ ในหน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบในการสาขาทีฝ่ ึกอบรม เช่น กิจกรรม journal club หรือกิจกรรมวิชาการระหว่าง
หน่วยงานหรือระดับโรงพยาบาล เช่น tissue conference, tumour conference, morbidity
mortality conference, clinico-pathological conference
นอกจากนี้สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัด หรืออนุญาต ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมไปเรียนวิทยาศาสตร์
การแพทย์พน้ื ฐานประยุกต์ หรือวิทยาศาสตร์คลินิกสัมพันธ์ และควรสนับสนุนให้ผเู้ ข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รว่ มประชุมวิชาการนอกสถาบันฝึกอบรมตามโอกาสสมควร
2.2 เกณฑ์เฉพำะสำหรับสถำบันฝึ กอบรม
สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มหี น่วยงานให้การดูแลรักษาผูป้ ่วยในสาขาทีฝ่ ึ กอบรมตลอดเวลา
มีงานบริการทีม่ คี ุณภาพและปริมาณเป็ นไปตามทีร่ าชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ทีแ่ พทยสภามอบหมาย
ให้ดแู ลการฝึกอบรม สาขาอายุรศาสตร์ ดังนี้
(1) มีแพทย์ซง่ึ ได้รบั หนังสืออนุมตั หิ รือวุฒบิ ตั รสาขาอายุรศาสตร์ หรือสาขาทีเ่ ทียบเท่า คือ สาขา
ประสาทวิทยา, สาขาโลหิตวิทยา, สาขามะเร็งวิทยา และสาขาตจวิทยา แบบเต็มเวลา อย่าง
น้อย 10 คน
(2) มีผปู้ ว่ ยนอกอายุรกรรมอย่างน้อย 500 ครัง้ /การตรวจ/สัปดาห์
(3) มีผปู้ ว่ ยในอายุรศาสตร์ อย่างน้อย 150 ครัง้ /การรับไว้/เดือน
(4) มีผปู้ ว่ ยทีร่ บั ปรึกษานอกแผนกอย่างน้อย 50 ครัง้ /เดือน
(5) มีหตั ถการประเภท manual procedure กลุ่มที่ 1ข. อย่างน้อย 50 ครัง้ /เดือน
(6) มีกจิ กรรมวิชาการทีแ่ พทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี ตอ้ งเข้าร่วมอย่างสม่า เสมอ ได้แก่
- Admission round อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้
- Medical grand round หรือ interesting case conference อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้
- Mortality-morbidity conference อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้
- Journal club อย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้
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- Clinical pathological conference อย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้
- Interdepartmental conference อย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้
สถาบันฝึกอบรมใดขาดหน่วยงานหรือคุณสมบัตบิ างข้อ ก็อาจจัดการฝึ กอบรมโดยใช้สถาบัน
ฝึกอบรมอืน่ เป็ นสถาบันสมทบ หรือสถาบันร่วมฝึกอบรม โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ สาขาวิชาทีจ่ ะขอเปิ ดการฝึ กอบรม
2.3 สถำนภำพของสถำบันฝึ กอบรม
สถาบันฝึกอบรมมีสถานภาพหลายอย่าง ตามบทบาทหน้าทีใ่ นการฝึกอบรม ดังนี้
สถำบันฝึ กอบรมหลัก
ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมทีด่ าเนินการจัดทาหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์
ประจาบ้าน และได้รบั อนุมตั จิ ากแพทยสภาให้เปิ ดเป็ นสถาบันฝึกอบรม
โดยจัดให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมได้รบั ประสบการณ์จากสถาบันฝึกอบรม
ตลอดหลักสูตร หรือเป็ นเวลาไม่ต่ากว่าระยะเวลา 2 ใน 3 ของหลักสูตร
สถำบันฝึ กอบรมสมทบ ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากแพทยสภาให้เป็ นสถาบัน
ฝึกอบรมสมทบกับสถาบันหลักเพือ่ จัดการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน
ในส่วนทีส่ ถาบันหลักไม่สามารถจัดประสบการณ์ได้
โดยกิจกรรม
ดังกล่าวเมือ่ รวมกันแล้วต้องมีระยะเวลารวมกันไม่ต่ากว่า 3 เดือน และ
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของระยะเวลาของ
ตัวอย่ำง คณะแพทยศาสตร์.......... จัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมฯ
สาขา.......... และขออนุมตั เิ ปิ ดเป็ นสถาบันฝึกอบรม แต่ขอให้คณะ
แพทยศาสตร์ / โรงพยาบาล.......... เป็ นสถาบันฝึกอบรมสมทบ จัด
กิจกรรม.......... ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมเป็ นเวลา 3 เดือน เป็ นต้น
สถำบันร่วมฝึ กอบรม
ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมตัง้ แต่ 2 แห่งขึน้ ไปทีด่ าเนินการจัดทาหลักสูตร
การฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน และได้รบั อนุมตั จิ ากแพทยสภาให้เปิด
เป็ นสถาบันฝึกอบรมร่วมกัน โดยจัดให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมได้รบั
ประสบการณ์จากทุกสถาบัน โดยแต่ละแห่งมีเวลาไม่ต่ากว่า 1 ใน 3
ของระยะเวลาของหลักสูตร
ตัวอย่ำง คณะแพทยศาสตร์.......... ร่วมกับ โรงพยาบาล.......... จัดทา
หลักสูตรการฝึ กอบรมฯ สาขา.......... และขออนุมตั เิ ปิ ดเป็ นสถาบันร่วม
ฝึกอบรม
โดยผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้รบั ประสบการณ์จากคณะ
แพทยศาสตร์.......... เป็ นเวลา 2 ปี และจากโรงพยาบาล.......... เป็ น
เวลา 1 ปี เป็ นต้น
สถำบันฝึ กอบรมกิ จกรรมเลือก ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากราชวิทยาลัย /
วิทยาลัย / สมาคมวิชาชีพ โดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯสาขานัน้ ให้เป็ นสถาบันฝึกอบรมทีจ่ ดั ประสบการณ์
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เพิม่ เติมให้กบั ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมทีส่ นใจได้ในลักษณะของกิจกรรม
เลือก (Elective) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
หลักสูตรอาจจัดให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมได้รบั ประสบการณ์
เพิม่ เติมจากสถาบันฝึกอบรมกิจกรรมเลือกได้โดยจะต้องมีระยะเวลา
รวมกันตลอดหลักสูตรไม่เกินระยะเวลาทีร่ าชวิทยาลัย / วิทยาลัย /
สมาคมวิชาชีพกาหนด
สถาบันฝึกอบรมกิจกรรมเลือกนี้ สถาบันหลักหรือสถาบันร่วม
ฝึกอบรมอาจพิจารณาดูความเหมาะสมแล้วแจ้งให้ราชวิทยาลัยทราบ
โดยระหว่างทีม่ กี ารฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านจะต้องมีอายุรแพทย์ผใู้ ห้
คาปรึกษาแนะนาอยูด่ ว้ ยตลอด ถ้าเป็ นสถาบันในต่างประเทศต้องเป็ น
โรงเรียนแพทย์ หรือโรงพยาบาลสมทบของโรงเรียนแพทย์ (affiliated
hospital) ถ้าเป็ นสถาบันในประเทศต้องเป็ นสถาบันภาครัฐ ในกรณี
ทีเ่ ลือกวิชาอืน่ ทีอ่ ยูน่ อกสาขาอายุรศาสตร์ตอ้ งเลือกสถาบันทีม่ กี าร
ฝึกอบรมในสาขานัน้ ๆ

3. การขออนุมตั ิ เป็ นสถาบันฝึ กอบรม
คณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลใดทีม่ คี วามประสงค์จะเปิ ดเป็ นสถาบัน
ฝึกอบรมในสาขาอายุรศาสตร์ ถ้าเป็ นการจัดการฝึกอบรมทีม่ หี รือไม่มสี ถาบันฝึกอบรมสมทบ ให้สถาบัน
ฝึกอบรมหลักเป็ นผูด้ าเนินการจัดทาข้อมูล หากเป็ นการจัดการฝึกอบรมในลักษณะทีม่ สี ถาบันร่วมฝึกอบรม
ให้ทกุ สถาบันฝึกอบรมร่วมรับผิดชอบเป็ นผูด้ าเนินการจัดทาข้อมูล ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมที่
ได้รบั อนุมตั นิ นั ้ เสนอแพทยสภาเพือ่ ส่งให้ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ประสานงานกับคณะ อนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ ตรวจรับรองการเปิ ดเป็ นสถาบันฝึกอบรมและกาหนดศักยภาพของสถาบันฝึกอบรม
หลักและสถาบันสมทบ(ถ้ามี) หรือสถาบันร่วมฝึกอบรม ตามเกณฑ์หลักสูตรและจานวนความต้องการของ
แพทย์เฉพาะทางสาขานัน้ แล้วให้นาเสนอราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ เสนอให้แพทยสภาอนุมตั ติ ่อไป
ตัง้ แต่ปีการศึกษา 2557 การเปิ ดสถาบันฝึกอบรมหลักสูตรอายุรศาสตร์จะเป็ นดังนี้
ก. สถาบันทีเ่ ปิ ดใหม่ จะเป็ นสถาบันสมทบโดยหลักการดังนี้
1.1 สถาบันสมทบทีอ่ ยูน่ อกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เปิ ดร่วมกับสถาบันหลักที่
อยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
หากไม่สามารถหาสถาบันหลักทีอ่ ยูใ่ นเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปิ ดร่วมได้ ให้แจ้งมายังราชวิทยาลัยอายุรแพทย์เพือ่
ร่วมกันพิจารณาหาสถาบันหลักทีอ่ ยูน่ อกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทีเ่ หมาะสม
1.2 สถาบันสมทบทีอ่ ยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เปิ ดร่วมกับสถาบันหลักทีอ่ ยู่
นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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1.3 สถาบันสมทบสามารถเปิ ดอบรมแพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์แต่ละชัน้ ปี ได้ตามจานวน
อัตราส่วนดังนี้คอื 1:11 เช่นสถาบันสมทบต่างจังหวัดสามารถเปิ ดตาแหน่งฝึกอบรมได้ปี
ละระดับละ 1 ตาแหน่ง หากสถาบันหลักมีตาแหน่งแพทย์ประจาบ้านในระดับปี เดียวกัน
11 ตาแหน่ง ทัง้ นี้เพือ่ ให้สถาบันหลักมีการหมุนเวียนของแพทย์ประจาบ้านของชัน้ ปี นนั ้
ไปยังสถาบันสมทบตลอดทัง้ ปี (ประมาณครัง้ ละ 1 เดือน)
ข. สถาบันสมทบขอปรับเป็ นสถาบันฝึกอบรมร่วมได้หลังจากเป็ นสถาบันสมทบแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์จะเป็ นผูป้ ระเมิน
ค. แพทย์ประจาบ้านของสถาบันร่วมฝึกอบรม มีระยะเวลาฝึ กอบรมในสถาบันร่วมครึง่ หนึ่งของระยะ
การฝึกอบรมอายุรศาสตร์ โดยสามารถทาความตกลงตารางหมุนเวียนการฝึ กอบรมกับสถาบัน
หลักเพือ่ ความคล่องตัวในการฝึกอบรมของแพทย์ประจาบ้าน
ง. สถาบันร่วมฝึกอบรมขอปรับเป็ นสถาบันฝึกอบรมหลักได้หลังจากเป็ นสถาบันร่วมฝึกอบรมแล้ว
ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์จะเป็ นผูป้ ระเมิน

4. การติ ดตามกากับดูแลสถาบันฝึ กอบรม
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ จะต้องจัดให้มกี ารติดตามกากับดูแลสถำบันฝึ กอบรมหลัก สถำบัน
ฝึ กอบรมสมทบ สถำบันร่วมฝึ กอบรม ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้เปิ ดการฝึกอบรมเป็ นระยะๆ โดยการมอบหมาย
ให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เป็ นผูด้ าเนินการตามแนวทางทีแ่ พทยสภากาหนด และเสนอ
รายงานผ่านราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ เพือ่ เสนอให้แพทยสภารับทราบเป็ นระยะๆ
หากคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ พบว่าสถาบันฝึกอบรมหลักหรือสถาบันร่วมฝึ กอบรมใด
ไม่มผี สู้ มัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรใดติ ดต่อกันเกิ น 5 ปี ให้ “พัก” การประกาศรับสมัครแพทย์
ประจาบ้านสาหรับหลักสูตรนัน้ ของสถาบันฝึกอบรมหลักหรือสถาบันร่วมฝึกอบรมนัน้ ไว้กอ่ น
จนกว่า
คณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ จะได้ประเมินสถาบันฝึกอบรมนัน้ ว่ายังมีความพร้อมในการฝึกอบรม
ตามเกณฑ์ทก่ี าหนด
หากคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ พบว่าสถาบันฝึกอบรมหลักหรือสถาบันร่วมฝึกอบรมใด
ไม่มผี สู้ มัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรใดติ ดต่อกันเกิ น 10 ปี ให้ “ยกเลิ ก” การเป็ นสถาบัน
ฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรมหลักหรือของสถาบันร่วมฝึกอบรมกลุ่มนัน้ และให้ทาเรือ่ งแจ้งราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์ฯ เสนอแพทยสภาเพือ่ อนุมตั ิ หากสถาบันฝึ กอบรมมีความประสงค์จะขอเป็ นสถาบันฝึกอบรมอีก
ให้ดาเนินการตามข้อ 3

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมฯ สาขาอายุรศาสตร์

รายนามคณะอนุกรรมการ
จัดทาเกณฑ์หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน สาขาอายุรศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

นายแพทย์วทิ ยา ศรีดามา
นายแพทย์เกรียง ตัง้ สง่า
นายแพทย์กติ ติ ชืน่ ยง
นายแพทย์เกษม รัตนสุมาวงศ์
แพทย์หญิงจีรภัทร วงศ์ชนิ ศรี
นายแพทย์ชวศักดิ ์ กนกกันฑพงษ์
นายแพทย์ธญ
ั ญพงษ์ ณ นคร
นายแพทย์ธนั วา พิทกั ษ์สธุ พี งศ์
นายแพทย์ธานินทร์ อินทรกาธรชัย
นายแพทย์นิธพิ ฒ
ั น์ เจียรกุล
นายแพทย์บุญมี วงศ์สถิตวิไลรุง่
แพทย์หญิงบุญมี สถาปตั ยวงศ์
นายแพทย์ประนาท เชีย่ ววานิช
นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา
นายแพทย์พศิ าล ไม้เรียง
นายแพทย์ไพบูลย์ โชตินพรัตน์ภทั ร
นายแพทย์มนะพล กุลปราณีต
นายแพทย์วรวิทย์ ตันติศริ วิ ฒ
ั น์
นายแพทย์วนั ชัย วนะชิวนาวิน
นายแพทย์ศรัณย์ วรรณภาสนี
นายแพทย์ศภุ ชัย ไพบูลย์ผล
นายแพทย์สมชาย พัฒนอางกุล
นายแพทย์สมชาย วงศ์ขนั ตี
นายแพทย์สมบัติ มุง่ ทวีพงษา
แพทย์หญิงสัญสณีย์ พงษ์ภกั ดี
นายแพทย์อภิชาต สุคนธสรรพ์
แพทย์หญิงอรวรรณ ไชยมหาพฤกษ์
นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล
นายแพทย์ธนั ยชัย สุระ

ทีป่ รึกษา
ประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
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