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3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สาขาต่อมไร้ท่ อ และเมแทบอลิ ซึม ภาควิช าอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ว ชิรพยาบาล มหาวิท ยาลั ย
นวมินทราธิราช
4. พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
สาขาต่อมไร้ ท่อ และเมแทบอลิ ซึม ภาควิช าอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิ รพยาบาล มหาวิท ยาลั ย
นวมิน ทราธิราช มีพัน ธกิจ ในการฝึ กอบรมอายุร แพทย์ โรคต่อมไร้ท่อ และเมแทบอลิ ซึม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความต้องการของระบบบริการสุ ขภาพของประเทศไทย คานึงถึงความต้องการด้านสุ ขภาพของชุมชนและสั งคม
รวมทั้งมุมมองอื่น ๆ ด้านความรับผิดชอบทางสังคม เนื่องจากโรคต่อมไร้ท่อฯ เป็นโรคที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ ได้แก่
เบาหวาน ไทรอยด์ โรคอ้วน ไขมันผิดปกติในเลือด ซึง่ เป็นกลุ่มโรคที่ให้การวินิจฉัยได้ง่าย อายุรแพทย์และแพทย์ทั่วไป
สามารถให้ ก ารรั ก ษาดู แ ลในระยะต้ น ได้ แต่ ผู้ ป่ ว ยบางรายโรคมี ค วามซั บ ซ้ อ นหรื อ ในระยะท้ า ยของโรค
มีภ าวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น จ าเป็ น ต้องมีแพทย์ที่ เข้าใจและรู้รายละเอียดของโรคเป็น อย่างดีให้ การดูแลรักษาหรือ
เป็นที่ปรึกษา โรคของต่อมไร้ท่อฯ อื่น ๆ ที่พบไม่บ่อย เช่น โรคของต่อมใต้สมอง โรคของต่อมหมวกไต ความผิดปกติ
ของแคลเซียมและความผิดปกติของกระดูกรูปแบบต่าง ๆ ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการพิ เคราะห์ลักษณะทางคลินิก
การส่งตรวจทางห้ องปฏิบั ติการที่มีความซับซ้อนในการแปลผล รวมทั้งการใช้การตรวจทางพันธุกรรมในการช่วย
วินิจฉัย
อายุ ร แพทย์ โ รคต่ อ มไร้ ท่ อ และเมแทบอลิ ซึ ม นอกจากจะต้ อ งมี ค วามรู้ ความสามารถ ความเชี่ ย วชาญ
ในโรคระบบต่อมไร้ท่อ ฯ ที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบทแล้ว จะต้องมีความสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง
อย่างเต็มตัว โดยไม่ต้องมีการกากับดูแล มีความเป็นมืออาชีพในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ตั้งแต่การสร้างเสริม
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สุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยและรักษา มีทักษะในการสื่อสาร สามารถปฏิบัติงานแบบสหสาขาวิชาชีพ
หรือทางานเป็นทีมร่วมกับสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง มีความเอื้ออาทร ใส่ใจในความปลอดภัย เพื่อการแก้ไขปัญหา
และการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ โดยยึ ด ถื อ ผู้ ป่ ว ยเป็ น ศู น ย์ ก ลางบนพื้ น ฐานของการดู แ ลแบบองค์ ร วม มี เจตนารมณ์
และเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องหรือพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม
จริยธรรม มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่น ๆ รวมทั้ง ผู้ป่วยและญาติ
มีความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพของประเทศ สามารถทาการวิจัย นาเสนอเผยแพร่ งานวิจัยและใช้ผลงานวิจัย
ในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย มีความเป็นอิสระทางวิชาชีพเพื่อนาไปปฏิบัติต่อผู้ป่วยและชุมชนได้อย่างดีที่สุด รวมทั้ง
มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่แพทย์ด้านอื่น ๆ นักศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ มีสภาวะการ
ทางานที่เหมาะสมและสามารถรักษาสุขภาพของตนได้อย่างสมดุล
5. ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม/หลักสูตร
ผู้ที่จบการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมต้องมีคุณสมบัติ
และความรู้ความสามารถตามสมรรถนะหลัก 6 ด้าน ดังนี้
5.1 การบริบาลผู้ป่วย (Patient care)
5.1.1 มีทักษะทางคลินิกในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วยที่มีภ าวะโรคต่อมไร้ท่อฯ เลือกส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการทางด้านโรคต่อมไร้ท่อฯ รวมทั้งการทา dynamic tests และแปลผลได้อย่างถูกต้อง
5.1.2 มีความรู้และทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคต่อมไร้ท่อ และเมแทบอลิซึมทั้งแบบผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน
ผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยเวชบาบัดวิกฤติ โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง คานึงถึงประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย บนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม
5.1.3 มีความสามารถในการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคต่อมไร้ท่อฯ ในการดูแลจัดการตนเอง การปรับพฤติกรรม
การดารงชีวิต รวมทั้งสามารถให้ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในกลุ่มเสี่ยง
5.2 ความรู้และทักษะหัตถการทางเวชกรรม (Medical knowledge and skills)
5.2.1 มีความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของโรคต่อมไร้ท่อฯ
5.2.2 มีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญในโรคต่อมไร้ท่อฯ
5.2.3 มีทักษะในการทาหัตถการที่จาเพาะของโรคต่อมไร้ท่อฯ
5.3 ก ารเรี ย น รู้ แ ล ะก ารพั ฒ น าจ าก ฐาน ก ารป ฏิ บั ติ (Practice-based learning and personal
improvement)
5.3.1 ดาเนินการวิจัย นาเสนอผลงานวิจัยและนาผลงานวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงเวชปฏิบัติ
5.3.2 เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการทาเวชปฏิบัติ ข้อมูลวิชาการ และผู้ร่วมงาน
5.4 ทักษะปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร(Interpersonal and communication skill)
5.4.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกับสหวิชาชีพ
5.4.2 มีทักษะในการนาเสนอข้อมูลผู้ป่วยอภิปรายปัญหาและแนวทางในการดูแลรักษา
5.4.3 สามารถถ่ ายทอดความรู้ ให้ ค าปรึ ก ษา ค าแนะน าแก่ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาแพทย์ แพทย์ แ ละบุ ค ลากร
ทางการแพทย์
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5.4.4 สื่อสารและให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ของผู้ป่วย
5.4.5 มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้
5.5 วิชาชีพนิยม (Professionalism)
5.5.1 รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ตามมาตรฐานวิชาชีพ
5.5.2 รอบรู้ทักษะด้านอื่นนอกเหนือจากทักษะทางการแพทย์ เช่น การประเมินสถานการณ์ การตัดสินใจ
และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
5.5.3 สนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
5.5.4 มีคุณธรรมจริยธรรมของวิชาชีพ
5.6 การทาเวชปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (System-based practice)
5.6.1 มีความรู้เกี่ย วกับ ยุท ธศาสตร์ช าติด้านสาธารณสุ ข ระบบประกันสุขภาพ ระบบจัดการด้านยาของ
ประเทศโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโรคต่อมไร้ท่อฯ
5.6.2 ใช้ ท รั พ ยากรทางการแพทย์ อ ย่ า งเหมาะสม ค านึ ง ถึ ง ความคุ้ ม ค่ า มี แ นวคิ ด ด้ า นเศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข
5.6.3 มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย
5.6.4 มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย
5.6.5 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยและกฎหมายทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
6. แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
มีคณะกรรมการการฝึ กอบรมแพทย์ป ระจาบ้ านอนุ ส าขาอายุรศาสตร์ โรคต่อ มไร้ท่ อและเมแทบอลิ ซึ ม
ดูแล กากับ ประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรให้ดาเนินไปตามเป้าประสงค์ที่วางไว้
6.1 วิธีให้การฝึกอบรม
6.1.1 การบริบาลผู้ป่วย(Patient care)
- แพทย์ประจาบ้านอนุสาขาทุกชั้นปี ดูแลและรับผิดชอบผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยฉุกเฉิน
ผู้ป่วยภาวะวิกฤต ผู้ป่วยรับปรึกษาจากต่างสาขาวิชาและต่างแผนกที่มีปัญหาโรคต่อมไร้ท่อฯ ทั้งใน
และนอกเวลาราชการ ภายใต้ความควบคุมของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
- แพทย์ประจาบ้านอนุสาขาปฏิบัติงานในสาขาวิชาเฉพาะทางอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับโรคต่อมไร้ท่อฯ
6.1.2 ความรู้และทักษะหัตถการทางเวชกรรม (Medical knowledge and skill)
6.1.2.1 หัตถการและการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
- แพทย์ประจาบ้านอนุสาขาทุกชั้นปี มีประสบการณ์การทาหัตถการจาเพาะในโรคต่อมไร้ท่อฯ
คือ การทา Ultrasound-guided fine needle aspiration of thyroid ภายใต้การควบคุม
ของอาจารย์
- แพทย์ประจาบ้านอนุสาขาทุกชั้นปี มีประสบการณ์การสั่งตรวจและการแปลผล Dynamic
endocrine function testsและการตรวจทางรังสีวิทยา (ภาคผนวก 1)

4  หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

- แพทย์ป ระจาบ้ านอนุ ส าขา ชั้นปีที่ 2 สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองและควบคุมผู้ที่ มี
ประสบการณ์น้อยกว่าได้
6.1.2.2 กิจกรรมวิชาการ
แพทย์ ป ระจ าบ้ านอนุ ส าขาทุ ก ชั้ น ปี เรีย นรู้ วิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ พื้ น ฐานและประยุ ก ต์
ของโรคต่อมไร้ท่อฯ และเข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการอย่างสม่าเสมอ โดยมีกิจกรรมวิชาการ ได้แก่
- การสอนข้างเตียง (Bedside teaching)
- วารสารสโมสร (Journal club)
- การทบทวนหัวข้อทางการแพทย์ (Topic review)
- Grand roundหรือ Case conference หรือ Interesting case
- การประชุม วิช าการร่ ว มกั บ ผู้ เชี่ ยวชาญด้านอื่น ๆ (Interdepartmental conference /
Multidisciplinary or Interdisciplinary meeting) เช่ น ศั ล ยกรรม รั ง สี วิ ท ยา หรื อ
พยาธิวิทยา เป็นต้น
- การประชุมวิชาการระหว่างสถาบัน (Inter-hospital conference)
6.1.3 การเรี ย นรู้ แ ละการพั ฒ นาจากฐานการปฏิ บั ติ (Practice-based learning and personal
improvement)
- แพทย์ประจาบ้านอนุสาขาทุกชั้นปี นาเสนอและวิพากย์บทความและ/หรืองานวิจั ยทางการแพทย์ที่
เกี่ยวข้องกับโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมในการประชุมวารสารสโมสร (Journal club)
- แพทย์ประจาบ้านอนุสาขาต้องทางานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยแบบ Retrospective หรือ Prospective
หรือ Cross-sectional study หรือ Systematic review หรือ Meta-analysis โดยเป็นผู้วิจัยหลัก
อย่างน้อย 1 เรื่อง และนาเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม
- แพทย์ประจาบ้านอนุสาขาทุกชั้นปี ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในการประชุมวิชาการต่าง ๆ
- แพทย์ ป ระจ าบ้ านอนุ ส าขาทุ ก ชั้ น ปี มี ป ระสบการณ์ ก ารเรีย นรู้ ในการดู แ ลผู้ ป่ ว ยแบบองค์ ร วม
และสหวิชาชีพ
- แพทย์ประจาบ้านอนุสาขาทุกชั้นปี บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
- แพทย์ประจาบ้านอนุสาขาทุกชั้นปี รักษาผู้ป่วยบนหลักการของการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
6.1.4 ทักษะปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skill)
- แพทย์ประจาบ้านอนุสาขาทุกชั้นปี นาเสนอข้อมูลผู้ป่วย อภิปรายปัญหา และการดูแลรักษาผู้ป่วย
- แพทย์ประจาบ้านอนุสาขาทุกชั้นปี ปฏิบัติงานสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจาบ้าน
- แพทย์ประจาบ้านอนุสาขาทุกชั้นปี ให้คาแนะนาที่ถกู ต้องและเหมาะสมแก่ผู้ป่วยและญาติ
- แพทย์ประจาบ้านอนุสาขาทุกชั้นปี มีมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีกับผู้ร่วมงานทุกระดับ
- แพทย์ประจาบ้านอนุสาขาทุกชั้นปี ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น
ที่ส่งผู้ป่วยมาปรึกษาด้านอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
- แพทย์ประจาบ้านอนุสาขาทุกชั้นปี สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ทอ่ และเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  5

6.1.5 วิชาชีพนิยม (Professionalism)
- แพทย์ประจาบ้านอนุสาขาทุกชั้นปี ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
เจตคติที่ดรี ะหว่างการปฏิบัติงาน
- แพทย์ ป ระจ าบ้ านอนุ ส าขาทุ ก ชั้ น ปี ต้ อ งท างานวิ จั ย ได้ แ ก่ งานวิจั ย แบบ Retrospective หรื อ
Prospective หรือ Cross-sectional study หรือ Systematic review หรือ Meta-analysis โดย
เป็นผู้วิจัยหลักอย่างน้อย 1 เรื่อง
- แพทย์ประจาบ้านอนุสาขาทุกชั้นปี นาเสนอผู้ป่วยและ/หรืออภิปรายในการประชุมวิชาการระหว่าง
สถาบัน (Inter-hospital conference)
- แพทย์ป ระจ าบ้ านอนุ ส าขาทุ กชั้นปี มีส่ วนร่ว มในกิจกรรมส่ ว นรวมต่าง ๆ ของสาขาต่อมไร้ท่ อ ฯ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เช่น กิจกรรมงานเบาหวานโลก งานประชุมชมรมเบาหวาน เป็นต้น
- แพทย์ประจาบ้านอนุสาขาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านบูรณาการทางการแพทย์
เช่น บรรยายและเข้าร่วมประชุม Primary care trust, Comprehensive NCD clinic เป็นต้น
6.1.6 การทาเวชปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (System-based practice)
- แพทย์ประจาบ้านอนุสาขาทุกชั้นปี มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของ
ประเทศ
- แพทย์ประจาบ้านอนุสาขาทุกชั้นปี มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพของโรงพยาบาล
ระบบความปลอดภัยของผู้ป่วย สิทธิของผู้ป่วย และกฎหมายทางการแพทย์
- แพทย์ประจาบ้านอนุสาขาทุกชั้นปี ปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยภายใต้หลัก การของการใช้ทรัพยากร
อย่างเหมาะสม เช่น การใช้แนวทางเวชปฏิบัติ (Practice guidelines) การอาศัยข้อมูลจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence-based practice) เป็นต้น
การจัดการฝึกอบรมตลอด 2 ปีการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
1. ปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ในแผนกผู้ป่วยใน แผนก
ผู้ป่วยนอก แผนกฉุกเฉิน และหอผู้ป่วยวิกฤต รวมทั้งรับปรึกษาผู้ป่วยในและนอกเวลาราชการ
2. จัดให้แพทย์ประจาบ้านอนุสาขาทุกคนได้อยู่เวรรับปรึกษาปัญหาทางอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ
และเมแทบอลิซึมอย่างต่อเนื่องตลอดการฝึกอบรม
3. จัดประสบการณ์ในการให้ความรู้ในการป้องกันโรคเบาหวานแก่ประชากรกลุ่มเสี่ ยง เช่น การให้
ความรู้ผู้ป่วยเบาหวานขณะตั้งครรภ์ งานวันเบาหวานโลก งานชมรมเบาหวาน เป็นต้น
4. ปฏิบัติงานในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม และสาขาวิชาเวชศาสตร์
การเจริ ญ พั น ธุ์ (Reproductive endocrinology) ในสถาบั น ที่ แ พทยสภารั บ รอง เป็ น เวลา
สาขาวิชาละ 1 เดือน ขณะที่เป็น แพทย์ประจาบ้านอนุสาขาฯ ชั้นปีที่ 2 โดยแพทย์ประจาบ้าน
อนุสาขาฯ มีอิสระในการเลือกสถาบันที่ไปปฏิบัติงานด้วยตนเอง
5. ฝึกอบรมในห้ องปฏิบั ติการต่อมไร้ท่อ และเมแทบอลิ ซึม และ/หรือ สาขาวิช าที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ หรือ รังสีวินิจฉัย หรือ พยาธิวิทยา รวมกันแล้วเป็นเวลา 1 เดือน ในสถาบัน
ที่แ พทยสภารั บ รอง ขณะที่ เป็ น แพทย์ป ระจาบ้ านอนุส าขาฯ ชั้ น ปีที่ 2 โดยแพทย์ ประจาบ้ าน
อนุสาขาฯ มีอิสระในการเลือกสถาบันที่ไปปฏิบัติงานด้วยตนเอง

6  หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

6. จัดให้ มีวิชาเลือกที่เกี่ย วข้องกับ อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ และเมแทบอลิซึมอย่างน้อย 1 เดือน
ในสถาบั น ฝึ ก อบรมทั้ งภายในหรื อ ภายนอกประเทศ ตามที่ ค ณะแพทยศาสตร์ ว ชิ ร พยาบาล
เห็นสมควร โดยเป็นสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภา ขณะที่เป็ นแพทย์ประจา
บ้านอนุสาขาฯ ชั้นปีที่ 2 โดยแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาฯ มีอิสระในการเลือกสถาบัน
ที่ไป
ปฏิบัติงานด้วยตนเอง
7. จัดอบรมและฝึกการทาหัตถการ Fine needle aspiration biopsy of thyroid ซึ่งแพทย์ประจา
บ้ า นอนุ ส าขาฯ เป็ น ผู้ ท าหั ต ถการด้ ว ยตนเอง อย่ า งน้ อ ย 30 ราย โดยเป็ น US-guided fine
needle aspiration biopsy อย่างน้อย 20 ราย
8. จัดประสบการณ์การเรียนรู้การอ่านผล Thyroid cytology ซึ่งประกอบด้วย
- การฟั ง บรรยายเรื่ อ ง Thyroid cytology and Bethesda system for thyroid cytology
ปีละ 1 ครั้ง
- การอ่ า นผล Thyroid cytology ร่ ว มกั บ พยาธิ แ พทย์ 5 ครั้ ง /ปี โดยได้ อ่ า นผล Thyroid
cytology อย่างน้อย 10 ราย ที่มีพยาธิสภาพที่แตกต่างกันอย่างน้อย 5 โรค
9. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ การทา Dynamic endocrine function tests ซึ่งแพทย์ประจาบ้าน
อนุสาขาฯ ต้องเป็นผู้สั่งทา ตามข้อบ่งชี้ จัดเตรียมผู้ป่ วย วางแผนการทา รวมถึงสามารถแปลผล
การตรวจได้ ด้ ว ยตนเอง จ านวน 30 ครั้ ง โดยให้ นั บ จ านวนรวมทุ ก การทดสอบของเกณฑ์
ระดับ 1 (ภาคผนวก 1)
10. จั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ก ารอ่ า น Endocrine imaging ซึ่ ง แพทย์ ป ระจ าบ้ า นอนุ ส าขาฯ
ต้ อ งสามารถแปลผลได้ ด้ ว ยตนเอง อย่ า งน้ อ ย 20 ครั้ ง โดยให้ นั บ จ านวนรวมทุ ก การตรวจ
ทางรังสีวิทยาของเกณฑ์ ระดับ 1 (ภาคผนวก 1)
11. ให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในอัตราส่วน 1:1 ต่อการฝึกอบรม 2 ปี
12. จั ด การฝึ ก อบรมภายใต้ ส ภาวะการท างานที่ เหมาะสม ไม่ เป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพของผู้ เข้ า
รับการฝึกอบรม
6.2 เนื้อหาการฝึกอบรม/หลักสูตร (ภาคผนวก 2)
เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ดังกล่าวผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีความรู้ความสามารถในเนื้อหาต่อไปนี้
1. ความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานของโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมและระบบที่เกี่ยวข้อง
2. การดูแลรักษาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมที่สาคัญ
3. หัตถการและการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและทางรังสีวิทยาเพื่อวินิจฉัยและรักษาโรคต่อม
ไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
4. ความรู้ด้านบูรณาการ
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6.3 การทาวิจัย
แพทย์ ป ระจ าบ้ านอนุ ส าขาฯ ต้ อ งท างานวิจั ย ได้ แ ก่ งานวิ จัย แบบ Retrospective, prospective หรื อ
Cross sectional หรือ Systematic review หรือ Meta-analysis อย่างน้อย 1 เรื่องในระหว่างการปฏิบัติงาน 2 ปี
โดยเป็นผู้วิจัยหลักหรือผู้นิพนธ์หลัก งานวิจัยดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อหลัก ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2. วิธีการวิจัย
3. ผลการวิจัย
4. การวิจารณ์ผลการวิจัย
5. บทคัดย่อ
ความสามารถในการทาวิจัยด้วยตนเองเป็นสมรรถนะหนึ่งที่แพทย์ประจาบ้านอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้
ท่อและเมแทบอลิซึม ต้องบรรลุตามหลักสูตรฯ ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของผู้ที่จะได้รับ
วุฒิบัตรฯ เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ดังนั้นสาขาต่อมไร้ท่อฯ ภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
จะรับผิดชอบการเตรียมความพร้อมให้กับแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาของสถาบัน ตั้งแต่การเตรียมโครงร่างการวิจัย
ไปจนสิ้นสุดการทางานวิจัยและจัดทารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อนาส่งสมาคมต่อมไร้ท่อฯ ทั้งนี้ สาขาต่อมไร้ท่อฯ
ภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จะรายงานชื่องานวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษา และความคืบหน้า
ของงานวิจัยตามกรอบเวลาที่กาหนดไปยังสมาคมต่อมไร้ท่อฯ เพื่อให้มีการกากับดูแลอย่างทั่วถึง
กรอบการดาเนินงานวิจัยในเวลา 24 เดือน ของการฝึกอบรม
เป็นระยะเวลาที่ประมาณการ อาจทาได้เร็วหรือช้ากว่านี้ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
เดือน
ประเภทกิจกรรม
1-12
จัดเตรียมคาถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา จัดทาโครงร่างงานวิจัย ขออนุมัติจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน (ถ้าต้องการ)
13-20
ดาเนินการวิจัย วิเคราะห์และสรุปผลงานวิจัย
21-22
ส่งรายงานวิจัยฉบั บสมบูรณ์ต่อสถาบัน เพื่อส่งต่อไปยังอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบของสมาคมฯ
เพื่อทาการประเมินผลสาหรับประกอบคุณสมบัติการเข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรภาคปฏิบัติขั้นสุดท้าย
22-23
นาเสนอผลงานวิจัยต่อคณะกรรมการฝึกอบรมเป็นภาษาอังกฤษ
คุณลักษณะของงานวิจัย
1. เป็น ผลงานที่ริเริ่มใหม่ หรือเป็น งานวิจัยที่ใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนทั้งในและต่างประเทศ แต่นามา
ดัดแปลงหรือทาซ้าในบริบทของสถาบัน
2. แพทย์ประจาบ้านอนุ สาขาและอาจารย์ผู้ดาเนินงานวิจัยทุกคน ควรผ่านการอบรมด้านจริย ธรรมการวิจัย
ในคน หรือ Good clinical practice (GCP)
3. งานวิจัยทุกเรื่องต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน
4. งานวิจัยทุกเรื่อง ให้ ดาเนินงานวิจัยภายใต้ข้อกาหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ
คาถามวิจัย
5. ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอและเขียนผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
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สิ่งที่ต้องปฏิบัติสาหรับการดาเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย
1. เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล้ว ต้องดาเนินการทาวิจัยตามข้อตกลงโดยเคร่งครัด
2. เมื่อมีการลงนามในเอกสารชี้แจงผู้ป่วยหรือผู้แทนเพื่อให้ยินยอมเข้าร่วมวิจัยต้องให้สาเนาแก่ผู้ป่วยหรือผู้แทน
เก็บไว้ 1 ชุด
3. ให้ทาการระบุในเวชระเบียนผู้ป่วยนอก หรือผู้ป่วยในถึงสถานะการเข้าร่วมงานวิจัยของผู้ป่วย
4. การตรวจหรือรักษาเพิ่มเติมจากโครงการวิจัยที่ผ่านการอนุมัติแล้ว โดยการกระทาดังกล่าวไม่ได้เป็น ส่วนหนึ่ง
ของการดูแลรักษาผู้ ป่ ว ยตามปกติ ไม่ส ามารถทาได้ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้ งสิ้ น ยกเว้นได้มีการระบุ และอนุมั ติ
ในโครงการวิจัยแล้ว และผู้วิจัยหรือ คณะผู้วิจัย ต้อ งเป็น ผู้รับ ผิด ชอบค่า ใช้จ่า ยทั้ง ทางตรงและทางอ้อ ม
ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย
5. กรณีที่โครงการวิจัยกาหนดให้ทาการตรวจหรือรักษาที่เพิ่มเติมจากการดูแลรักษาผู้ป่วยตามปกติหากมีผลลัพธ์
ที่อาจส่งผลต่อประโยชน์ให้การดูรักษาผู้ป่วย ให้ดาเนินการแจ้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เพื่อวางแผน
แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป
6. หากเกิดกรณี อื่นนอกเหนื อการคาดการณ์ ให้ รีบปรึกษาอาจารย์ ที่ปรึกษาโครงการวิจัย หรือ คณะกรรมการ
จริ ย ธรรมการวิ จั ย กรณี ที่ ไม่ ส ามารถปรึ ก ษาได้ ให้ ย้ อ นกลั บ ไปใช้ ห ลั ก พื้ น ฐาน 3 ข้ อ ของจริย ธรรมทาง
การแพทย์ในการตัดสินใจ คือ
- การถือประโยชน์สุขของผู้ป่วยเป็นหลัก และการไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานกับผู้ป่วย
- การเคารพสิทธิของผู้ป่วย
- การยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคม ที่จะได้รับบริการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน
การรับรอง วุฒิบัตร หรือ หนังสืออนุมัติสาขาอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมให้มีคุณวุฒิ “เทียบเท่า
ปริญญาเอก” (ภาคผนวก 3)
6.4 จานวนปีของการฝึกอบรม
ระยะเวลา 2 ปี
6.5 การบริหารจัดการฝึกอบรม
ชั่วโมงการทางานระหว่างการฝึกอบรม
- ในเวลาราชการ 7.00-17.00 น. รวมจานวน 10 ชั่วโมง
- นอกเวลาราชการ 17.00-7.00 น. โดยระยะเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จะต้องไม่อยู่ติดต่อกัน
เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนของแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาขณะเข้ารับการฝึกอบรม กรณีไม่มีต้นสังกัดจะได้รับ การ
บรรจุรับเงินเดือนตามอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
กรณีมีต้นสังกัด รับเงินเดือนตามอัตราเงินเดือนจากต้นสังกัด
- ค่า ตอบแทนการปฏิ บั ติ งานนอกเวลาราชการของแพทย์ป ระจาบ้ านอนุ ส าขา อิ งตามระเบี ยบของ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยในปัจจุบัน (พ.ศ.2562) เป็นอัตราเหมาจ่าย
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การลา
การลา ให้เป็นไปตามระเบียบของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล รวมไปถึงมีกาหนด
ลาพักร้อนให้แพทย์ประจาบ้าน โดยระเบียบการลากาหนดให้ดังนี้
- ลาพั กร้อน กาหนดให้ ล าได้คนละ 14 วันต่อปีการฝึ กอบรม ส่ วนลากิจหรือลาป่วยให้ ล าเฉพาะกรณี
มี เหตุ จ าเป็ น และทุ ก ครั้ ง ที่ ล าต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าต และมี ก ารบั น ทึ ก การลาเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
จากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการแพทย์ระดับหลังปริญญา
- การลากิจต้องแจ้งให้อาจารย์ผู้ให้การอบรมทราบล่วงหน้า 3 วัน นอกจากเหตุจาเป็นเร่งด่วน
- การลาป่วยระยะเวลาเกิน 1 วันต้องมีใบรับรองแพทย์แนบด้วย
- ทั้ งนี้ แ พทย์ ป ระจ าบ้ านอนุ ส าขาผู้ เข้า รับ การฝึ ก อบรมจะต้ อ งมี ร ะยะเวลาการฝึ ก อบรมไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรมในปีการฝึกอบรมนั้น ๆ
การฝึกอบรมทดแทน
- ในกรณี ที่ แพทย์ ป ระจ าบ้ านอนุสาขา ลาป่วย ลาคลอดบุ ตร หรือ ลาเพื่อเกณฑ์ท หาร/เรียกฝึก กาลั ง
สารอง แล้วระยะเวลาการฝึกอบรม/ปฏิบัติงาน ไม่ถึงร้อยละ 80 ในแต่ละชั้นปี การฝึกอบรม (รวมการ
ลาทุกประเภทแล้ว) จาเป็นต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติมจนครบจึงจะสามารถส่งชื่อขอสอบเพื่อวุฒิบัตรฯได้
- การฝึกอบรมประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถาบัน (Elective) ไม่ต้องทดแทน
6.6 การวัดและประเมินผล
สาขาต่อ มไร้ ท่ อ และเมแทบอลิ ซึม ภาควิช าอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ว ชิ รพยาบาล มี การจั ด ให้
มีการแจ้งกระบวนการประเมินผล เกณฑ์การประเมินระหว่างฝึกอบรม เกณฑ์การเลื่อนชั้นปีและเกณฑ์การยุติ
การฝึ กอบรมของผู้ เข้ารั บ การฝึ กอบรม โดยให้ ผู้ เข้ ารับการฝึ กอบรมทราบก่อนเริ่มการฝึ ก อบรม และมี การ
ให้ ข้อมูลป้ อนกลับ แก่ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมอย่างทันกาล จาเพาะ สร้างสรรค์บนพื้นฐานของความเป็นธรรม
ในการวัดและประเมินผล รวมถึงแจ้งจานวนครั้งที่อนุญาตให้ปฏิบัติงานแก้ตัว นอกจากนี้จัดให้มี ระบบอุทธรณ์
ผลการวัดและประเมินผลด้วย
6.6.1 การประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม
กาหนดให้มีการประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม ดังนี้
1. ประเมิ น การความรู้ แ ละทั ก ษะการดู แ ลรั ก ษาผู้ ป่ ว ย จากกิ จ กรรม Consultation round
โดยอาจารย์ ที่ รั บ ปรึ ก ษาก่ อ นเปลี่ ย น Rotation ทุ ก เดื อ น และแจ้งผลการประเมิ น ให้ แ พทย์
ประจาบ้านอนุสาขารับทราบทันที (แบบฟอร์มในภาคผนวก 8)
2. ประเมิ น การท ากิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ได้ แ ก่ Interesting case conference, Topic review,
Journal club, Interdepartmental conference โดยอาจารย์ ภ ายในหน่ ว ยทุ ก 3 เดื อ น
และแจ้งผลการประเมินให้แพทย์ประจาบ้านอนุสาขารับทราบทันที (แนบฟอร์มในภาคผนวก 8)
3. ประเมิ น ความสามารถในการดู แ ลผู้ ป่ ว ยตามเกณฑ์ EPA 1-5 (ดู ร ายละเอี ย ดหั ว ข้ อ EPA)
หากพบว่าผลการประเมิ น ไม่ เป็ น ไปตามเป้ าหมาย คณะกรรมการฝึ ก อบรมฯ จะจั ด ประชุ ม
เพื่อหาสาเหตุและวางแผนแก้ไข รวมถึงการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรในการฝึกอบรมต่อไป

10  หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซมึ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

6.6.1.1 เกณฑ์การประเมินระหว่างการฝึกอบรม (ภาคผนวก 4)
1. ผ่านการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยใน (EPA 2, 3)
2. ผ่านการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยนอก (EPA 1, 3)
3. เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการที่จัดโดยสาขาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ ว ชิ ร พยาบาล และการประชุ ม ระหว่ า งสถาบั น (Inter-hospital
conference) ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้อ ยละ 75 ของจ านวนครั้ ง ของกิ จ กรรม นั้ น ๆ ในแต่ ล ะ
ปีการฝึกอบรม
4. มีความสามารถในการเจาะดูดชิ้นเนื้อของก้อนต่อมไทรอยด์ด้วยเข็มขนาดเล็ ก (Fine
needle aspiration thyroid nodule) โดยอาศัยการคลาหรือใช้ Ultrasound-guided
ตามที่กาหนดในหลักสูตร (EPA 4)
5. ผ่านการประเมินการปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ (EPA5)
สาขาต่อมไร้ท่อ และเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
บันทึกข้อมูลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมรายบุคคล รายงานผลไปยังคณะกรรมการฝึกอบรม
และสอบฯ ของสมาคมฯ ตามกาหนด
หมายเหตุ: แบบประเมิน EPA ของสถาบัน (ภาคผนวก 7)
6.6.2 เกณฑ์การเลื่อนชั้นปีและแนวทางการดาเนินการ
6.6.2.1 เกณฑ์การเลื่อนชั้นปี
1. ผู้รับการประเมินต้องมีเวลาปฏิบัติงานได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาที่กาหนด
ในหลักสูตรโดยนับจากจานวนวันลาทุกชนิด
2. ผ่านการประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมตามเกณฑ์ EPA ที่กาหนด
3. ปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามข้อกาหนดของสาขาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชา
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
4. ไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบัน
6.6.2.2 แนวทางการดาเนินการกรณีไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปี
1. หากไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินด้านการปฏิบัติงาน ต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติมในชั้นปีเดิม ตามที่
สาขาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
กาหนด ถ้าผ่านการประเมินจึงสามารถเลื่อนชั้นปีได้
2. หากไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปีซ้าหรือไม่ผ่านการประเมินเพื่อรับการเสนอชื่อ
เข้าสอบวุฒิบัตรฯ ต้องปฏิบัติงานในระดับชั้นปีเดิมอีก 1 ปี
3. หากหลังจากปฏิบัติงานซ้าในชั้นปีเดิมอีก 1 ปีแล้วยังไม่ผ่านการประเมินเพื่อ เลื่อนชั้นปี
ต้องยุติการฝึกอบรม
กรณี ไ ม่ ผ่ า นการประเมิ น สาขาต่ อ มไร้ ท่ อ และเมแทบอลิ ซึ ม ภาควิ ช าอายุ ร ศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล แจ้งผลการประเมินให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเป็นลายลักษณ์
อักษร พร้อมแนวทางพัฒ นา รายละเอียดการปฏิบัติงานเพิ่มเติมและการประเมินซ้า ให้ ผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรมเซ็นชื่อรับทราบและส่งสาเนาผลการประเมิน 1 ชุดให้คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบ
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ของสมาคมฯทราบ ภายในวั น ที่ 31 กรกฎาคมของทุ ก ปี เพื่ อ สมาคมฯจะได้ น าเสนอต่ อ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
6.6.3 การภาคทัณฑ์
หากเกิดกรณีดังต่อไปนี้
6.6.3.1 กรณีแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือขาดความรับผิดชอบในการดูแล
ผู้ ป่ ว ยที่ อยู่ ในความรับผิ ดชอบของตนเองจนอาจเป็น ผลให้ ผู้ ป่ วยได้รับ อันตรายร้ายแรง
หรือถึงชีวิต
6.6.3.2 กรณีแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาขาดความรับผิดชอบในการทางานวิชาการ หรืองานอื่น ๆ
ที่ ได้รับมอบหมาย
6.6.3.3 กรณีแพทย์ประจาบ้านมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือประพฤติตนเสื่อมเสีย หรือทาเรื่อง
ทุจริต
ทางหน่วยฯ จะแต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนความผิด ซึ่ง ถ้าผลพบว่ามีความผิดจริง แพทย์ ประจาบ้าน
อนุสาขาที่มคี วามผิดจะได้รับการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และถ้าได้รับการตักเตือน 3 ครั้งในช่วงเวลา
ที่ฝึกอบรมอยู่ ทางหน่วยฯอาจพิจารณาไม่ส่งชื่อเข้าสอบวุฒิ บัตรอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อฯ หรือพิจารณา
ลงโทษอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ
6.6.4 การอุทธรณ์ผลการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นของแพทย์ประจาบ้านอนุสาขา
1. เขีย นคาร้ องขออุท ธรณ์ ผ ลการสอบที่เลขานุการภาควิช าอายุรศาสตร์ ภายใน 7 วัน นั บจาก
วันแจ้งผลการประเมินเพื่อเลื่อนชั้น
2. คณะกรรมการฝึกอบรมดาเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลการสอบ
และพิ จ ารณาการตัด สิ น ผลสอบภายใน 14 วั น นั บ จากได้ รับ ค าร้ อง และแจ้งผลการวินิ จ ฉั ย
และคาชี้แจง แก่ผู้อุทธรณ์
6.6.5 การยุติการฝึกอบรม
6.6.5.1 การลาออก
ผู้ เข้ ารั บการฝึ กอบรมต้ องท าเรื่ องชี้ แจงเหตุ ผลก่ อนพั กการปฏิ บั ติ งานล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย
2 สั ป ดาห์ เมื่ อ สาขาต่ อ มไร้ ท่ อ และเมแทบอลิ ซึ ม ภาควิ ช าอายุ ร ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
วชิ ร พยาบาล อนุ มั ติ ให้ พั ก การปฏิ บั ติ งานแล้ ว จึ งแจ้ งต่ อ คณะอนุ ก รรมการฝึ ก อบรมและสอบ
ของสมาคมฯ เพื่ อเห็ น ชอบโดยพิ จารณาจากเหตุ ผลประกอบการลาออกและคาชี้แจงจากสถาบั น
ฝึกอบรม สมาคมฯ ดาเนินการแจ้งต่อราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ พร้อมเหตุผลประกอบการลาออก
การลาออกจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากแพทยสภา
6.6.5.2 การให้ออก
จะกระทาเมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
- ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสียร้ายแรงจนก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อผู้ป่ วยหรือต่อชื่อเสียงของสาขาต่อมไร้ท่อ และเมแทบอลิซึม ภาควิช าอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
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- ปฏิ บั ติ ง านโดยขาดความรั บ ผิ ด ชอบหรื อ ประพฤติ ต นเสื่ อ มเสี ย ไม่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
พฤติกรรมหลังการตักเตือน หรือกระทาซ้าภายหลังการภาคทัณฑ์
เมื่อสาขาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เห็นสมควรให้ออก จะแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมรับทราบพร้อมให้พักการปฏิบัติงาน แล้วทาเรื่องแจ้งต่อ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบของสมาคมฯ ซึ่งจะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวน จานวน 5 คน
ประกอบด้วยหัวหน้าสถาบันฝึกอบรมอื่นจานวน 3 คน และกรรมการภายในสถาบัน จานวน 2 คน
เพื่อดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์ภายหลังจากได้รับเรื่อง โดยผลการสอบสวนจะถูกนาเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบของสมาคมฯ เพื่อลงความเห็น ถ้าสมควรให้ออก
จึงแจ้งต่อราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ เมื่อได้รับการอนุมัติจากแพทยสภาจึงถือว่าการให้ออกสมบูรณ์
ถ้า คณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบของสมาคมฯ เห็ น ว่ายังไม่ ส มควรให้ อ อกให้ ส่ งเรื่อ งคืน ให้
สาขาต่ อ มไร้ ท่ อ และเมแทบอลิ ซึ ม ภาควิ ช าอายุ ร ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ว ชิ ร พยาบาล
พร้อมคาแนะนา
6.7 การประเมินเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอายุรศาสตร์โรค
ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
คุณสมบัติผู้เข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ
1. ผู้สมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับหนังสือ
อนุ มั ติ ห รื อ วุ ฒิ บั ต รแสดงความรู้ ค วามช านาญในการประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมสาขาอายุ ร ศาสตร์
ของแพทยสภา
2. ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอ
ลิซึม ครบตามหลักสูตรของแพทยสภา
3. มีผลงานวิจัยหรือวิจัยวารสารในรูปแบบพร้อมส่งตีพิมพ์ 1 เรื่อง
4. สาขาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลเห็นสมควรให้
เข้าสอบได้ โดยมี ห นั งสื อ รับ รองจากหั ว หน้ าหน่ ว ยฯ พร้อมผลงานวิจัย และสมุ ด บั น ทึ ก จานวนครั้ง
ของหั ตถการ, Dynamic endocrine function tests และ Endocrine imaging ที่ แพทย์ประจาบ้าน
อนุ ส าขาได้ ท าหรื อ เตรี ย มการตรวจด้ ว ยตนเองรวมถึ งแปลผลด้ ว ยตนเองพร้ อ มลายเซ็ น ชื่ อ รับ รอง
จากอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม ในวันสมัครสอบ (ภาคผนวก 5) ผู้มีสิทธิสมัครสอบต้องได้รับการรับรอง
จานวนหั ตถการ, Dynamic endocrine function tests และ Endocrine imaging ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า
ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
5. กรณีผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีปัญหาด้านจริยธรรม และไม่มีการปรับปรุงหลังการตักเตือนและภาคทัณฑ์
สาขาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมีสิทธิ์พิจารณา
ไม่ส่งสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ
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วิธีการสอบ
สมาคมต่อมไร้ท่อฯ จัดให้มีการสอบเมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตร
โดยการสอบประกอบด้วย
1. การสอบข้อเขียน ซึ่งประกอบด้วยข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ (Multiple choice questions)
และข้ อ สอบประเภทอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะอนุ ก รรมการฝึ ก อบรมและสอบฯ ก าหนดก่ อ นสอบ
อย่างน้อย 6 เดือน
2. การสอบภาคปฏิ บั ติ ประกอบด้ ว ย สอบปากเปล่ า สอบรายยาว (Long case) และข้ อ สอบ
ประเภทอื่ น ๆ โดยรู ป แบบและระยะเวลาที่ ใช้ ให้ เป็ น ไปตามที่ ค ณะอนุ ก รรมการฝึ ก อบรม
และสอบฯ กาหนดก่อนสอบอย่างน้อย 6 เดือน
เกณฑ์ตัดสิน
การผ่ า นการประเมิ น เพื่ อ วุฒิ บั ต รแสดงความรู้ ความช านาญในการประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม
สาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิสมต้องผ่านเกณฑ์ทั้งภาคข้อเขียน ภาคปฏิบัติ และงานวิจัย
เกณฑ์การตัดสินการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ ใช้หลักอิงเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการการฝึกอบรม
และสอบของสมาคมฯ ประกาศกาหนดก่อนสอบอย่างน้อย 6 เดือน
เกณฑ์การตัดสินงานวิจัย ประเมินโดยอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ จานวน 3 คน โดยกรรมการ
แต่ละคนให้คะแนนประเมินผลงานวิจัยในภาพรวม (global assessment) ว่า “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” กาหนด
เกณฑ์ผ่าน 2 ใน 3 ถือว่าผ่าน หากไม่ผ่านให้ทาการแก้ไขตามคาแนะนาของคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ
ให้เสร็จสิ้นก่อนวันสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ
ถ้าสอบผ่านข้อเขียนหรือภาคปฏิบัติเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง สามารถใช้ได้อีก 3 ปีนับจากสอบปีนั้น
ถ้าสอบผ่านไม่ครบตามกาหนดใน 3 ปี ต้องสอบข้อเขียนและภาคปฏิ บัติใหม่ทั้งหมด (เกณฑ์การตัดสิน
การสอบข้ อเขีย นและภาคปฏิ บั ติ แต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษา ใช้ ห ลั ก อิ งเกณฑ์ ต ามที่ คณะกรรมการการฝึ ก อบรม
และสอบของสมาคมฯ ประกาศกาหนดก่อนสอบอย่างน้อย 6 เดือน)
7. การรับและการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
7.1 การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สาขาต่ อมไร้ ท่อ และเมแทบอลิ ซึม ภาควิช าอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิร พยาบาลมีการประกาศ
นโยบาย รายชื่อคณะกรรมการ หลั กเกณฑ์ และกระบวนการคัดเลื อกผู้ เข้ารับการฝึ กอบรม ให้ ส อดคล้ องกับ
ศักยภาพของหน่วยฯ ซึ่งเป็นสถาบันในการฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติไว้ตามเกณฑ์แพทยสภา เพื่อทาให้เชื่อมั่นได้ว่า
กระบวนการคัดเลือกยึดหลักความเสมอภาค โปร่งใส เท่าเทียมยุติธรรมและตรวจสอบได้ โดยจัดให้มีการประกาศ
การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมทางเว็บไซต์ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยจะมีรายละเอียดระบุจานวน
ตาแหน่งที่รับตามศักยภาพ ระยะเวลาการยื่นใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร
กาหนดการสอบสัมภาษณ์ (ภาคผนวก 10)
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7.2 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ ส มั ครเข้ารั บ การฝึ กอบรมจะต้อ งได้รั บ ปริญ ญาแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ตหรือเที ยบเท่ าที่ แพทยสภารับ รอง
และเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้วและต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรในสาขาอายุรศาสตร์หรือ
2. ขณะยื่ น ใบสมั ค รเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมเป็ น แพทย์ ป ระจ าบ้ า นปี สุ ด ท้ า ยในการฝึ ก อบรมเพื่ อ วุ ฒิ บั ต ร
สาขาอายุรศาสตร์
3. ขณะยื่นใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้มีสิทธิสอบเพื่อหนังสืออนุมัติห รือวุฒิ บัตรสาขาอายุรศาสตร์
ในปีการศึกษานั้น
4. มีสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตที่ดี (ใบรับรองแพทย์) กรณีที่มีโรคประจาตัว โรคต้องอยู่ในภาวะที่ควบคุม
ได้แล้ว โดยมีเอกสารยืนยันจากแพทย์ผู้รักษา
5. มีความรับผิดชอบ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
6. ผู้ ส มั ค รที่ มี ต้ น สั ง กั ด จากโรงพยาบาลในสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร (เลื อ กสาขาต่ อ มไร้ ท่ อ ฯ ภาควิ ช า
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลเป็นสถาบันฝึกอบรมที่เดียว) หรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ
ผู้ที่ป ฏิบัติงาน/ปฏิบั ติงาน ชดใช้ทุนมานานกว่า ถ้าคุณสมบัติไม่ต่างจากผู้สมัครรายอื่น ๆ จะได้รับการ
พิ จ ารณาเป็ น ล าดั บ แรก เนื่ อ งจากคณะแพทยศาสตร์ ว ชิ รพยาบาล เป็ น หน่ ว ยงานของรัฐ บาลและ
อยู่ในกากับของกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของแพทยสภา และกรุงเทพมหานคร
7.3 จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สาขาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสามารถรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้ในสัดส่วนชั้นปีละ 1 คน ต่อผู้ให้การฝึกอบรม 2 คน รวมทั้งต้องมีงานบริการและการตรวจพิเศษ
ทางอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมในสถาบันครบตามที่กาหนด (ภาคผนวก 6)
8. สถาบันฝึกอบรมและผู้ให้การอบรม
8.1 สถาบันฝึกอบรม
สาขาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เป็น สถาบันที่ได้รับ
การรั บ รองให้ เป็ น สถานที่ ฝึ ก อบรมอายุ ร ศาสตร์ อ นุ ส าขาโรคต่ อ มไร้ ท่ อ และเมแทบอลิ ซึ ม จากแพทยสภา
โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของแพทยสภา และราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
8.2 ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมของสถาบัน
สาขาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลจัดให้มีคณะกรรมการ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการฝึ ก อบรม มี ห น้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ล บริ ห าร ประเมิ น ผลและพั ฒ นาหลั ก สู ต รของสถาบั น
โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุใน ข้อ 8.3 ประธานคณะกรรมการฝึกอบรม
จะต้องปฏิบัติงานด้านอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ และเมแทบอลิซึมมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่ได้รับหนังสือ
อนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
8.3 อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมต้องเป็นผู้ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและ
เมแทบอลิซึมจากแพทยสภา และต้องเป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ และสมาคมต่อมไร้ท่อฯ
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8.4 จานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมในสถาบัน
สาขาต่อมไร้ ท่อ และเมแทบอลิซึม ภาควิช าอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มี อาจารย์ผู้ ให้
การฝึกอบรมแบบเต็มเวลาจานวน 4 คน และมีจานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหนึ่งคนต่อจานวนอาจารย์ผู้ให้การ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสองคน หากจานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเต็มเวลาไม่พอ ทางสาขาต่อมไร้ท่อฯจัดให้ มี
อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบไม่เต็มเวลาทาหน้าที่แทนได้ โดยมีอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเต็มเวลาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจานวนผู้ให้การฝึกอบรมทั้งหมดและภาระงานในสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิสม
ของอาจารย์แบบไม่เต็มเวลา เมื่อรวมกันทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่าภาระงานของจานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
แบบเต็มเวลาที่ต้องทดแทน
ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลา หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจา ที่ปฏิบัติงานเต็ม
เวลาของสถาบั น ฝึ กอบรมรวมทั้ งอาจารย์เกษี ยณอายุ ราชการปฏิ บั ติงานในโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์
หรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา และได้รับอัตราเงินเดือนในอัตราเต็มเวลา
ผู้ให้การฝึกอบรมแบบไม่เต็มเวลา หมายถึง ผู้ให้การฝึกอบรมที่ไม่เข้าเกณฑ์ของผู้ฝึกอบรมแบบเต็มเวลา
ที่สถาบันฝึกอบรม นั้น ๆ ขออนุมัติจากสมาคมฯ โดยให้นาเวลาทางานเฉพาะที่เป็นการปฏิบัติงานสาหรับการเรียน
การสอนของสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมเท่านั้นมาใช้เป็นเวลาสอนทดแทนจานวนผู้ให้การ
ฝึกอบรมแบบเต็มเวลา โดยให้คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละของการทางานแบบเต็มเวลา โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท
ก. พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างประเภทบางเวลาอย่างน้อยครึ่งเวลา และได้รับเงินเดือนตามสัดส่วนงาน
ให้นับเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง
ข. ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่สถาบันอื่น แผนกอื่น หรืออาจารย์เกษียณอายุ ราชการมาช่วยสอนบางเวลา โดยไม่ได้
มีสัญญาจ้างจากหน่วยงาน หรือปฏิบัติงานน้อยกว่าครึ่งเวลา ให้คิดเวลาปฏิบัติงานเฉพาะที่มาปฏิบัติงาน
สาหรับการเรียนการสอนแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
ไม่นับเวลาที่มาทางานวิจัยหรืองานบริก าร เช่น ตรวจผู้ป่วย หรือทาหัตถการ โดยไม่เกี่ยวข้องกับ แพทย์
ประจ าบ้ านอนุ ส าขาสาขาอายุ รศาสตร์โรคต่ อ มไร้ท่ อ และเมแทบอลิ ซึม รวมทั้ งไม่ นั บ เวลาที่ ม าสอน
นักศึกษา/นิสิตแพทย์ และแพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์
ผู้ให้การฝึกอบรมวุฒิบัตรฯในระดับเดียวกันใช้ศักยภาพได้ 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ใน 1 สาขาวิชา แต่ถ้า
ให้การฝึกอบรม 2 สาขาวิชา ต้องแบ่งศักยภาพเป็น 2 สาขาวิชา โดยคิดสาขาวิชาหลักไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
สาขาต่ อ มไร้ ท่ อ และเมแทบอลิ ซึ ม ภาควิ ช าอายุ รศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ว ชิ ร พยาบาลก าหนด
และดาเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกผู้ให้การฝึกอบรมให้สอดคล้องกับพันธกิจของแผนการฝึกอบรม/
หลักสูตร ระบุคุณสมบัติของผู้ให้การฝึกอบรมที่ชัดเจน โดยครอบคลุมความชานาญที่ต้องการ ได้แก่ คุณสมบัติ
ทางวิชาการ ความเป็นครู และความชานาญทางคลินิก
สาขาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ได้มีการระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม และความสมดุลระหว่างงานด้านการศึกษา
การวิจั ย และงานด้านการบริการ รวมทั้ ง สั ดส่ ว นของอาจารย์ ผู้ ให้ การฝึ กอบรมต่อผู้ เข้ารับ การฝึ กอบรม
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมจะต้องมีเวลาเพียงพอสาหรับการให้การฝึกอบรม
ให้คาปรึกษา และกากับดูแลการฝึกอบรม นอกจากนั้น อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมยังต้องมีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่ องทั้งด้านการแพทย์ และด้านแพทยศาสตร์ศึกษา สาขาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิช า
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อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลจัดให้ มีการพัฒ นาอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ
และมีการประเมินอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเป็นระยะ
9. ทรัพยากรทางการศึกษา
สาขาต่อมไร้ ท่อ และเมแทบอลิ ซึม ภาควิช าอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิ รพยาบาลกาหนด และดาเนิ น
นโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรทางการศึกษา ดังต่อไปนี้
- จัดสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวกทางคลินิก แและเครื่องมืออุปกรณ์ ที่เพียงพอต่อการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ และมีสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาที่ปลอดภัย
- จั ด ให้ ผู้ เรี ย นเข้ า ถึ ง แหล่ ง ข้ อ มู ล ทางวิ ช าการที่ ทั น สมั ย รวมถึ ง ฐานข้ อ มู ล ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ได้อย่างเพียงพอ
- มีจานวนผู้ป่วยเพียงพอและชนิดของผู้ป่วยมีความหลากหลายครบทุกระบบของโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
- การปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับแพทย์สหสาขา และบุคลากรทางการแพทย์
- น าความเชี่ ย วชาญทางแพทยศาสตร์ ศึ ก ษามาใช้ ในการจัด ท าแผนการฝึ ก อบรม การด าเนิ นการฝึ ก อบรม
การประเมินการฝึกอบรม
- การฝึ ก อบรม หรื อ ดู งานในหน่ ว ยงานอื่ น หรื อ สถาบั น อื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้ ง ในหรื อ ต่ า งประเทศ ตามที่ ร ะบุ
ไว้ในหลักสูตร
10. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
สาขาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมีกลไกในการประเมิน
การฝึกอบรมเป็นประจาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการประเมินครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
- พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร
- ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์
- แผนการฝึกอบรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
- การวัดและประเมินผล
- พัฒนาการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
- คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
- ทรัพยากรทางการศึกษา
- ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผู้รับการฝึกอบรมและความต้องการของระบบสุขภาพ
- สิ่งที่ควรปรับปรุง
โดยมี การใช้ข้อ มูล ป้ อนกลั บ จากผู้ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ที่ ส าคัญ ได้แ ก่ ผู้ เข้ ารับ การฝึ ก อบรม ผู้ ให้ การฝึ กอบรม
ผู้ใช้บั ณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก อื่น ๆ รวมถึงการใช้ข้อมูลป้อนกลับ เกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของแพทย์ผู้สาเร็จการฝึกอบรมในการประเมินการฝึกอบรม/หลักสูตร
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11. การทบทวนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
สาขาต่อมไร้ท่อ และเมแทบอลิ ซึม ภาควิช าอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลจัดให้ มีการทบทวน
และพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นระยะ หรืออย่างน้อยทุก 5 ปี และแจ้งผลการทบทวนและพัฒนา
หลักสูตรให้สมาคมต่อมไร้ท่อฯ และราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ รับทราบ ทั้งนี้ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ จะแจ้งผล
การทบทวนและพัฒนาให้แพทยสภารับทราบต่อไป
12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
สาขาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
- บริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่กาหนดไว้ในด้านต่าง ๆได้แก่ การรับสมัครผู้เข้ารับ การ
ฝึกอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจานวนที่รับ) กระบวนการฝึกอบรม การวัดและประเมินผล และผลลัพธ์ของ
การฝึกอบรมที่พึงประสงค์ รวมถึงการออกเอกสารรับรองการสาเร็จการฝึกอบรม
- กาหนดหน้ าที่รับ ผิดชอบและอานาจในการบริห ารจัดการงบประมาณของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรให้
สอดคล้องกับความจาเป็นด้านการฝึกอบรม
- มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดาเนินการของการฝึกอบรมและ
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการที่ดีและการใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
- จัดให้ มีจ านวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนั บสนุน ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องครบถ้วน
สอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม
13. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม
สาขาต่อมไร้ท่อ และเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลได้รับอนุมัติให้จัดการ
ฝึกอบรมโดยผ่านการประเมินความพร้อมในการเป็นสถาบันฝึกอบรมตามเกณฑ์แพทยสภา และจัดให้มีการประกัน
คุณภาพการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องดังนี้
การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน
- สาขาต่อ มไร้ ท่ อ และเมแทบอลิ ซึ ม ภาควิช าอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ว ชิรพยาบาลจั ด ให้ มี ระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายในอย่างน้อยทุก 2 ปี
การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก
- สาขาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลได้รับการประเมิน
คุณ ภาพจากคณะอนุ ก รรมการฝึ กอบรมและสอบอนุ ส าขาอายุรศาสตร์โรคต่อ มไร้ท่ อ และเมแทบอลิ ซึ ม
ตามข้อกาหนดของแพทยสภาอย่างน้อยทุก 5 ปี

18  หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซมึ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ภาคผนวก 1
หัตถการเพื่อวินิจฉัยและรักษาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
หัตถการที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องสามารถทาได้ด้วยตนเองเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ได้แก่ Fine needle
aspiration biopsy และ US-guided fine needle aspiration biopsy รวม ทั้ งต้ องรู้ ข้ อ บ่ งชี้ ข้ อ ห้ าม แล ะ
ภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการดังกล่าว
การตรวจพิเศษและการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
ผู้ เข้ ารั บ การฝึ ก อบรมต้ อ งรู้ ข้ อ บ่ งชี้ ข้ อ ห้ าม และภาวะแทรกซ้ อ นของการตรวจพิ เศษและการแปลผล
การตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมต่าง ๆ
การตรวจพิเศษและการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ต้องมีประสบการณ์การเรียนรู้ แบ่งเป็น 2 ระดับ ตามวิธีจัดการเรียนรู้ ดังนี้
ระดับที่ 1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้สั่งทา โดยทราบข้อบ่งชี้ ข้อห้าม เป็นผู้เตรียมผู้ป่วย วางแผนการทา
และแปลผลได้ด้วยตนเอง
ระดับที่ 2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบข้อบ่งชี้และข้อห้าม และแปลผลได้ด้วยตนเอง แต่ไม่ได้ทาด้วยตนเอง
การตรวจพิเศษหรือ Dynamic function tests
โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
Oral glucose tolerance test

ระดับ 1

ระดับ 2



Insulin tolerance test



Dexamethasone suppression test



Corticotropin stimulation test



Saline loading test



Water deprivation test



72-hour fasting test



Mixed meal test



Adrenal venous sampling



Inferior petrosal sinus sampling



Calcium stimulation test
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การแปลผลการตรวจทางรังสีวิทยาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
ระดับที่ 1 การตรวจทางรังสีวินิจฉัยที่พบบ่อย และ/ หรือมีความสาคัญ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องแปลผลได้
ด้วยตนเอง
ระดับที่ 2 การตรวจทางรังสีวินิจฉัยที่มีการใช้น้อยกว่าระดับ 1 แต่มีความสาคัญซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรแปล
ผลได้ด้วยตนเอง
ระดับที่ 3 การตรวจทางรังสีวินิจฉัยที่ซับซ้อนซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรทราบข้อบ่งชี้ วิธีการตรวจ และเข้าใจ
การแปลผล
ภาพรังสีวิทยา
ทางโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

ระดับ 1

Plain film skull



Film bone survey



Thyroid ultrasonography



Computed tomography (CT)/Magnetic
resonance imaging (MRI)
- Pituitary gland
- Adrenal gland
Nuclear medicine scan
- Thyroid scan/uptake
- Bone mineral density
- Parathyroid scan
- Bone scan
- Octreotide scan
- Metaiodobenzylguanidine(MIBG) scan
Positron emission tomography (PET)

ระดับ 2

ระดับ 3
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ภาคผนวก 2
เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร
ความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานของสาขาวิชา
- Embryology and Physiology of the endocrine system
- Genetic polymorphisms and genetic defects of endocrine diseases
- Signal transduction pathways and biology of hormone receptors
- Hormone assays and dynamic hormone testing
- Biochemistry and physiology, including cellular and molecular biology as it relates to
diabetes and its complications
- Thyroid physiology, including synthesis and secretion of thyroid hormone, cellular and tissue
actions of thyroid hormone, and the hypothalamic-pituitary-thyroid axis
- Pathophysiology of thyroid diseases such as thyroid hormone receptor abnormalities and
iodine deficiency and excess
- Pathways of lipoprotein metabolism.
- Steroid hormones biosynthetic pathways and metabolism
- Regulation of adrenal sex steroid production, secretion, and extra-glandular metabolism of
adrenal sex steroids
- Catecholamine biosynthesis, secretion, and metabolism
- Physiology of synthesis, secretion, and regulation of the hypothalamic-pituitary-end organ
hormones
- Endocrine physiology of pregnancy, parturition, and lactation
- Skeletal homeostasis, including anatomy, structure, bone remodeling unit, and the local and
systemic hormones and factors that regulate skeletal homeostasis
- Mineral homeostasis of calcium, phosphorus, and magnesium and of the calcium-regulating
hormones
- Signaling pathways within the bone marrow microenvironment such as RANK-L/OPG and the
Wnt-signaling pathway and its role in bone formation.
- Function of “central controller” brain regions, including the hypothalamus, brainstem, and
ventral striatum, in weight regulation
- Pharmacology of agents used in endocrine diseases
- Endocrine system pathology
- Radiological principles in endocrine diseases
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การดูแลรักษาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมที่สาคัญ
โรคสาคัญในระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องวินิจฉัยและรักษาได้ไม่ว่าโรคจะอยู่
ในระดับใดก็ตามโดยแบ่งตามวิธีจัดการเรียนรู้ดังนี้
ระดับ 1 โรคหรือภาวะที่พบบ่อย และมีความสาคัญซึ่งสามารถเรียนรู้ได้จากผู้ป่วยโดยตรง
ระดับ 2 โรคหรือภาวะที่พบน้อยกว่าระดับ 1 และมีความสาคัญซึ่งสามารถเรียนรู้จากผู้ป่วยแต่อาจไม่ได้ดูแล
ผู้ป่วยโดยตรง เช่น การร่วมดูแลในหอผู้ป่วยด้วยกัน เป็นต้น
ระดับ 3 โรคที่พบน้อยแต่มีความสาคัญ ซึ่งสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเอง หรือฟังบรรยาย
โรคหรือภาวะ
1. Disorders of Endocrine
Pancreas

2. Disorders of thyroid
gland

ระดับ 1

ระดับ 2

-Diabetes mellitus type 2 with -Maturity-Onset Diabetes of
or without chronic
the Young (MODY) (E11.-)
complication (E11.2 - 11.9)
-Diabetes mellitus type 1 with
or without chronic
complication (E10.2 -10.9)
-Diabetes mellitus type 2 with
coma and ketoacidosis (E11.011.1)
-Diabetes mellitus type 1 with
coma and ketoacids (E10.0 10.1)
-Diabetes mellitus in
pregnancy (O24.O-24.9)
-Nondiabetic hypoglycemic
coma (E15.)
-Hypoglycemia (i.e., druginduced hypoglycemia,
pancreatic tumor) (E16.0-16.2)
-Latent Autoimmune Diabetes
in Adults (LADA) (E11.9)
-Other specified diabetes
mellitus(i.e., pancreatic
diabetes, steroid induced,
new-onset diabetes after
transplant) (E13.-)
- Thyrotoxicosis
(hyperthyroidism) (E05.-)
- Hypothyroidism (E03.-)
-Iodine-deficiency-related
thyroid disorders (E01.-)
- Subclinical iodine-deficiency
hypothyroidism (E02)

-Dyshormongenetic goiter
(i.e., familial
dyshormogeneticgoitre,
Pendred syndrome)(E07.1)
-Thyroid hormone resistant
syndrome (E07.2)

ระดับ 3
- Endocrine pancreas (i.e. islet
cell tumour) (D13.7)
-Other disorders of pancreatic
internal secretion
(i.e.,increased secretion from
endocrine pancreas of
pancreatic polypeptide,
somatostatin
vasoactive-intestinal
polypeptide) (E16.3-16.9)

- Congenital iodine-deficiency
syndrome (E00.-)
- Other specified disorders of
thyroid (i.e., abnormality of
thyroid-binding globulin)
(E07.8)
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โรคหรือภาวะ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

- Thyroiditis (E06.-)
- Nontoxic goitre (E04.-)
- Benign neoplasm of thyroid
gland (D34)
- Malignant neoplasm of
thyroid gland (C73)
- Non-thyroidal illness (E07.8)
3. Disorders of lipoprotein - Pure hypercholesterolemia - Familial combined
metabolism
(E78.0)
hyperlipidemia (E78.4)
- Pure hyperglyceridemia
(E78.1)
- Mixed hyperlipidemia (E78.2)
-Hyperchylomicronemia (E78.3)

-Lipoprotein deficiency (i.e.,
Abetalipoproteinemia,
lecithin cholesterol
acyltransferase deficiency,
Tangier disease) (E78.6)

4.Disorders of adrenal
gland

- Adrenocortical
insufficiency(E27.1 -E27.4)
-Hyperaldosteronism(E26.-)
-Cushing syndrome (E24.-)
- Pheochromocytoma (E27.5)
- Adrenal adenoma (D35.0)
- Addisonian crisis (E27.2)

-Congenital adrenogenital
disorders associated with
enzyme deficiency
(i.e., congenital adrenal
hyperplasia, 21-Hydroxylase
deficiency) (E25.0)
- Malignant neoplasm of
adrenal gland (C74.-)
- Nelson syndrome (E24.1)

5. Disorders of pituitary
gland

- Acromegaly and pituitary
gigantism (E22.0)
- Hyperprolactinemia (E22.1)
- Hypopituitarism (eg. Sheehan
syndrome, Kallman syndrome,
isolated deficiency of pituitary
hormone) (E23.0)
- Drug-induced hypopituitarism
(E23.1)
- Diabetes insipidus (E23.2)
- Syndrome of inappropriate
secretion of antidiuretic
hormone (E22.2)
- Pituitary adenoma (D35.2)

- Other hyperfunction of
- Malignant neoplasm of
pituitary gland (eg. central pituitary gland (C75.1)
precocious puberty) (E22.8)
- Hypothalamic dysfunction
(E23.3)

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ทอ่ และเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  23

โรคหรือภาวะ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

6. Gonadal disorders

- Primary amenorrhea (N91.0)
- Secondary amenorrhoea
- Turner syndrome (Q96.-)
(N91.1)
- Klinefelter syndrome
- Polycystic ovarian syndrome (Q98.0-Q98.4)
(E28.2)
- Testicular dysfunction (E29.-)
- Delayed puberty (E30.0)
- Ovarian dysfunction (E28.-)

- Other sex chromosome
abnormalities, female
phenotype (Q97.-)
- Other sex chromosome
abnormalities, male
phenotype (Q98.5-Q98.9)
- Gender identity disorder
(F64)

7. Disorder of bone and
calcium metabolism

- Hyperparathyroidism (E21.-)
- Hypoparathyroidism (E20.-)
- Disorders of calcium
metabolism (E83.5)
- Vitamin D deficiency (E55.-)
- Osteoporosis with
pathological fracture (M80.-)
- Osteoporosis without
pathological fracture (M81.-)
- Adult osteomalacia (M83.-)

- Osteogenesisimperfecta
(Q87.0)
- Polyostotic fibrous
dysplasia
(Albright-McCune) (Sternberg
syndrome) (Q87.1)
- Osteopetrosis (Q87.2)
-Paget disease of bone
(M88.-)
- Fibrous dysplasia (M85.0)
- Osteonecrosis (M87.-)
- Other specified disorders
of bone density and
structure
(hyperostosis of bones,
osteosclerosis) (M85.8)

8. Obesity

- Obesity (E66.-)
- Dietary counseling and
surveillance (Z71.3)

9. Other endocrine
disorders

- Short stature (E34.3)

- Rickets (E55.0)
- Renal osteodystrophy
(N25.0)

-Carcinoid syndrome (E34.0)
-Androgen resistance
syndrome (E34.5)
-Autoimmune polyglandular
failure (E31.0)
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ความรู้ด้านบูรณาการ
1. ทักษะปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
1.1 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย
1.2 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ร่วมงาน
1.3 การดูแลผู้ป่วยและญาติในวาระใกล้เสียชีวิตได้อย่างเหมาะสม
1.4 การแจ้งข่าวร้ายได้อย่างเหมาะสม
1.5 สามารถบริหารจัดการ difficult patient ได้
1.6 เข้าใจพื้นฐานความเชื่อทางสุขภาพที่ต่างกัน
1.7 เรียนรู้การสื่อสารกับผู้ป่วยญาติและผู้ร่วมงาน
2. วิชาชีพนิยม (Professionalism)
2.1 Patient-centered care
- การยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก
- การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดีที่สุด
- ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไว้ก่อน
- การตัดสินใจทางคลินิกร่วมกับบริบทของผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม
2.2 พฤตินิสัย
- ความรับผิดชอบและความตรงต่อเวลา
- การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
- การวางตัวให้เหมาะสมในบทบาทของการเป็นแพทย์ เป็นที่น่านับถือต่อผู้ป่วยและเพื่อนร่วมงาน
- การให้เกียรติและยอมรับเพื่อนร่วมวิชาชีพเพื่อนร่วมงานผู้ป่วยและญาติ
- ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไว้ก่อน
- การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์ส่วนตัว
2.3 Medical Ethics
- การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์ส่วนตัวรวมถึงการรับของจากบริษัทผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
- การนับถือให้เกียรติในสิทธิผู้ป่วย รวมทั้งรับฟังความเห็นของผู้ป่วยในกรณีผู้ป่วยไม่เห็นด้วยกับการ
รักษาหรือปฏิเสธการรักษา
- การขอความยินยอมจากผู้ป่วยในการดูแลรักษาและหัตถการ
- ในกรณีที่ผู้ป่วยตัดสินใจไม่ได้ต้องสามารถเลือกผู้ตัดสินใจแทนผู้ป่วยได้
- การปฏิบัติในกรณีที่ผู้ป่วยร้องขอการรักษาที่ไม่มีประโยชน์หรือมีอันตราย
- การรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย
- การประเมินขีดความสามารถและยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง
2.4 Continue professional development
- การกาหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง
- การค้นคว้าความรู้และประเมินความน่าเชื่อถือได้ด้วยตนเอง
- การประยุกต์ความรู้ที่ค้นคว้ากับปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
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- การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ
- การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างสม่าเสมอ
- การใช้ Electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้
- การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์บุคลากรทางการแพทย์นักศึกษาแพทย์ผู้ป่วยและญาติ
3. การทาเวชปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (System-based practice)
3.1 ระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติได้แก่ ระบบประกันสุขภาพเช่นระบบประกันสุขภาพถ้วน
หน้าระบบประกันสังคมระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการระบบประกันชีวิต
3.2 การประกันคุณภาพบริการสุขภาพ ได้แก่ กระบวนการ HospitalAccreditation
3.3 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา
3.4 หลักการบริหารจัดการและการพิจารณา Cost effectiveness ในการดูแลรักษา
3.5 ความรู้กฎหมายทางการแพทย์สิทธิผู้ป่วย
3.6 นโยบายการใช้ยาระดับชาติเช่นบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นต้น
3.7 บทบาทของการรักษาทางเลือก
3.8 การดูแลสุขภาพและป้องกันโรคของตนเอง
4. Practice-based learning and improvement
4.1 ทักษะและจริยธรรมในการวิจัย
4.2 การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบทีมสหวิชาชีพ
4.3 การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและใช้ยาอย่างสมเหตุผล
4.4 การบันทึกเวชระเบียนครบถ้วนถูกต้อง
4.5 การลงรหัสโรคและรหัสหัตถการ
4.6 การลงสาเหตุการตาย
4.7 การจัดกลุ่มโรคและค่าน้าหนักสัมพัทธ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม Disease -related group (DRG)
4.8 การสร้าง Clinical Practice Guideline (CPG)
4.9 การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
4.10 เข้าใจการใช้และแปลผลเครื่องมือพัฒนาคุณภาพเช่น flow chart, control chart เป็นต้น
4.11 การประเมินความพอใจของผู้ป่วย
4.12 การมีส่วนร่วมในองค์กรเช่นภาควิชา/แผนก/กลุ่มงานโรงพยาบาล/สถาบันราชวิทยาลัยเป็นต้น
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ภาคผนวก 3
การรับรองวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมให้มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก”
การรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (วว.) หรือหนังสืออนุมัติ (อว.) สาขาอายุรศาสตร์ โรคต่อมไร้ท่อ
และเมแทบอลิซึมให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นั้น ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลและของแต่ละสถาบันที่ให้การฝึกอบรม
โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจของแต่ละสถาบันที่ให้การฝึกอบรม และความสมัครใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หากผู้
เข้ารับการฝึกอบรมมีความประสงค์ดังกล่าว จะต้องแจ้งให้สถาบันฝึกอบรมทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนว่า จะรับการ
ฝึกอบรมที่มีโอกาสได้รับทั้ง วว. หรือ อว. และการรับรองคุณวุฒิดังกล่าวให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก”
ในกรณีที่สถาบันฝึกอบรม ไม่สามารถจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อม
ไร้ท่อและเมแทบอลิซึมเพื่อให้มีการรับรองคุณวุฒิ วว. หรือ อว. “เทียบเท่าปริญญาเอก” ได้ สถาบันนั้ นมีสิทธิ์ที่จะไม่
จัดการฝึกอบรมแบบที่มีการรับรองคุณวุฒิให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” ได้ สถาบันนั้นสามารถแจ้งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ทราบตั้ งแต่วันเริ่มเปิ ดรับสมัครการคัดเลื อกเข้าเป็ น แพทย์ประจาบ้ านอนุ ส าขาไปจนถึงวันที่ เริ่มเปิ ดการฝึ กอบรม
ในกรณีที่สถาบันฝึกอบรมใดต้องการให้มีการรับรอง วว. หรือ อว. ให้มีคุณวุฒิดังกล่าว แต่มีทรัพยากรจากัด สถาบันนั้น
สามารถติดต่อขอความร่วมมือจากอาจารย์และทรัพยากรจากสถาบันอื่นมาช่วยได้
การที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสอบผ่านและมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตร หรือ หนังสืออนุมัติสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อม
ไร้ท่อและเมแทบอลิซึมแล้ว หากมีความประสงค์จะให้ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ดาเนินการออกเอกสารเพื่อรับรองว่า
วุฒิ บั ตร หรือ หนังสืออนุมัติสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิ ซึม มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นั้น
จะต้ องท าให้ ผลงานวิจั ยหรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานวิจั ยที่ ส่ งมาให้ ราชวิ ทยาลั ยฯ ประกอบการเข้ าสอบ วว. หรือ อว.
ในครั้งนั้น มีลักษณะดังนี้
1. ผลงานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2. กรณี งานวิ จั ย วารสารในสาขาอายุ ร ศาสตร์ โ รคต่ อ มไร้ ท่ อ และเมแทบอลิ ซึ ม ควรเป็ น งานวิ จั ย แบบ
systematic review และ meta-analysis โดยให้เพิ่มวงเล็บด้วยภาษาอังกฤษว่าเป็น systematic review
และ meta-analysisเพื่อให้เกิดความชัดเจน
3. ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดย่อ
อนึ่ ง การตี พิ มพ์ ในวารสารระดั บชาติ หรื อนานาชาติ ที่ มี คุ ณภาพที่ อยู่ นอกเหนื อประกาศของ TCI ให้ เป็ น
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ถูกคัดเลือกให้อยู่ใน PubMed, Scopus, Web of Science หรือ Google Scholar หรือ
ในวารสารนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในบทความหรือในบทคัดย่อและมีการตีพิมพ์วารสารฉบับนี้มานานเกิน 10 ปี
(วารสารเริ่มออกอย่างช้าในปี พ.ศ.2549 หรือ ค.ศ.2006)
ในกรณีที่ วว. หรือ อว. ได้รับการรับรองว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก”ไม่ให้ใช้คาว่า Ph.D. หรือ ปร.ด. ท้ายชื่อ
ในคุณวุฒิ หรือวุฒิการศึกษา รวมทั้งการใช้คาว่า ดร. นาหน้าชื่อ แต่สถาบันการศึกษาสามารถให้ผู้ที่ได้ วว. หรือ อว.
ที่ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นี้ เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษา อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษา อาจารย์
คุมวิทยานิพนธ์ หรือเป็นวุฒิการศึกษาประจาสถานศึกษาได้
ดังนั้น วุฒิ บัตรฯ หรือ หนังสืออนุมัติ ที่ได้รับการรับรองวุฒิการศึกษานี้ จะมีคาว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก”
ต่อท้ายได้เท่านั้น
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ภาคผนวก 4
Entrustable Professional Activities (EPAs) และ Milestones
Entrustable professional activities (EPAs)
คือ กิจกรรมที่มีความสาคัญมาก (critical activities) ที่ผู้จะประกอบอาชีพเป็นอายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อ
และเมแทบอลิซึมทุกคนต้องทาได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วย EPA ที่แพทย์ประจาบ้าน
อนุสาขาทุกคนต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถทาได้ด้วยตนเองในระหว่างการฝึกอบรมมีดังนี้
EPA 1: Manage care of endocrine patients in the ambulatory setting
EPA 2: Manage care of endocrine patients in the in-patient and emergency setting
EPA 3: Providing endocrine consultation to non-endocrine specialties
EPA 4: Performing the ultrasound-guided fine needle aspiration biopsy of thyroid
EPA 5: Working with interprofessional health care teams
แนวทางการเรียนรู้และการประเมิน EPAs
1. Level of EPAs
Level 1 : สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
Level 2 : สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
Level 3 : สามารถปฏิบัติงานได้โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
Level 4 : สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง
Level 5 : สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้
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เนื้อหาการเรียนรู้และการประเมิน
EPA 1: Manage care of endocrine patients in the ambulatory setting
Title of the EPA
Specifications

Context
Domains of competency

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

Assessment information source
to assess progress and ground
for a summative entrustment
decision
Entrustment for which level of
supervision is to be reached at
which stage of training?

Manage care of endocrine patients in the ambulatory setting
1. Detect significant problems of patients
2. Perform systemic physical examination correctly
3. Able to identify clinically relevant problems/differential diagnosis
4. Provide appropriate and relevant investigations
5. Provide proper and adequate management
6. Inform patients with proper and adequate information
7. Record proper and adequate clinical information
Ambulatory setting
Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning /
Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based
practice
Knowledge: clinical management of common endocrine problems (Table
1), rational use of drugs and investigations, the reimbursement of various
health care systems
Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and decision
making, communication with patients, family and health care team
Attitude and behavior: professionalism
Experience:
 Demonstrate experience coping with patients’ problems in the
ambulatory setting 30 cases/2 years in different diseases/problems
listed in table 1
 Completeness of OPD records: 30 records/2 years (can be new or
follow-up cases) in different diseases/problems listed in table 1






Direct observation
Information from colleagues (multisource feedback)
Medical records
Bed-side discussion
Unsupervised by the end of first year – level 4 (10 cases in different
diseases/ problems)
 Unsupervised and able to supervise the less experienced trainees at
the end of second year – level 5 (10 cases in different
diseases/problems)
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Milestone EPA 1: Manage care of endocrine patients in ambulatory setting
การบริบาลผู้ป่วย(Patient care)
1. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วยที่มีภาวะโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมเลือกส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการทางด้านโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมรวมทั้งการทา dynamic tests และแปลผลได้อย่าง
ถูกต้อง
2. มีความรู้และทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมทั้งแบบผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วย
ฉุกเฉินและผู้ป่วยเวชบาบัดวิกฤติ โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง คานึงถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ
ผู้ป่วย บนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม
3. มีความสามารถในการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมในการดูแลจัดการตนเอง การปรับ
พฤติกรรมการดารงชีวิตรวมทั้งสามารถให้ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในกลุม่ เสี่ยง
ความรู้และทักษะหัตถการทางเวชกรรม(Medical knowledge and skills)
1. มีความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของโรคต่อมไร้ทอ่ และเมแทบอลิซึม
2. มีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญในโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
3. มีทักษะในการทาหัตถการที่จาเพาะของโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ(Practice-based learning and personal improvement)
1. ดาเนินการวิจยั นาเสนอผลงานวิจยั และนาผลงานวิจยั ไปใช้ในการปรับปรุงเวชปฏิบตั ิ
2. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการทาเวชปฏิบัติ ข้อมูลวิชาการ และผูร้ ่วมงาน
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
1. มีทักษะในการปฏิบตั ิงานร่วมกับสหวิชาชีพ
2. มีทักษะในการนาเสนอข้อมูลผู้ป่วย อภิปรายปัญหาและแนวทางในการดูแลรักษา
3. สามารถถ่ายทอดความรู้ ให้คาปรึกษา คาแนะนาแก่นิสิต นักศึกษาแพทย์ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
4. สื่อสารและให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เคารพการตัดสินใจและศักดิศ์ รีความเป็น
มนุษย์ของผู้ป่วย
5. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับทีส่ ื่อสารได้
วิชาชีพนิยม (Professionalism)
1. รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. รอบรู้ทักษะด้านอื่นนอกเหนือจากทักษะทางการแพทย์ เช่น การประเมินสถานการณ์ การตัดสินใจ และการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
3. สนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
4. มีคุณธรรมจริยธรรมของวิชาชีพ
การทาเวชปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ(System-based practice)
1. มีความรูเ้ กี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติดา้ นสาธารณสุข ระบบประกันสุขภาพ ระบบจัดการด้านยาของประเทศโดย
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโรคต่อมไร้ทอ่ และเมแทบอลิซึม
2. ใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสม คานึงถึงความคุ้มค่า มีแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
3. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย
4. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยของผูป้ ่วย
5. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิผปู้ ่วยและกฎหมายทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

Y1

Y2
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EPA 2: Manage care of endocrine patients in the in-patient and emergency setting
Title of the EPA
Specifications

Context
Domains of competency

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

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

Entrustment for which level of
supervision is to be reached at
which stage of training?

Manage care of endocrine patients in the in-patient and
emergency setting
1. Able to appraise patients’ severity
2. Able to detect significant history/symptoms from patients/relatives/
referral physicians
3. Perform systemic physical examination correctly
4. Able to identify clinical relevant problems/differentialdiagnosis
5. Provide appropriate and relevant investigations
6. Provide proper and adequate management
7. Provide proper and adequate information to the
patients/relatives/referral physicians
8. Record proper and adequate clinical information
9. Able to lead and communicate with the health-care team
In-patient setting and emergency setting
Patient care/Medical knowledge and skills/Practice-based learning/
Interpersonal and communication skills/Professionalism/System-based
practice
Knowledge: clinical management of common endocrine problems
(Table 1), rational use of drugs and investigations, reimbursement of
various health care systems.
Skills : history taking, physical examination, clinical reasoning and
decision making, communication with patients and family
Attitude and behavior: professionalism
Experience:
 Demonstrate experience coping with patients’ problems at the
medical wards and emergency rooms 20 cases/2 years in different
diseases/ problems listed in table 1
 Completeness of 20 medical records/2 years in different
diseases/problems listed in table 1
 Direct observation
 Information from colleagues (multisource feedback)
 Medical records
 Bed-side discussion
 Conferences
 Unsupervised by the end of first year – level 4 (10 cases in different
diseases/problems including at least 2 cases of emergency conditions)
 Unsupervised and able to supervise the less experienced trainees
at the end of second year – level 5 (10 cases in different
diseases/problems including at least 2 cases of emergency conditions)
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Milestones EPA 2: Manage care of endocrine patients in the in-patient and emergency
setting
การบริบาลผู้ป่วย (Patient care)
1. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วย ที่มีภาวะโรคต่อมไร้ทอ่ และเมแทบอลิซึมเลือกส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการทางด้านโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมรวมทั้งการทา dynamic tests และแปลผล
ได้อย่างถูกต้อง
2. มีความรู้และทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมทั้งแบบผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน
ผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยเวชบาบัดวิกฤติ โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง คานึงถึงประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของผูป้ ่วย บนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม
3. มีความสามารถในการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมในการดูแลจัดการตนเอง การปรับ
พฤติกรรมการดารงชีวิตรวมทั้งสามารถให้ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในกลุม่ เสี่ยง
ความรู้และทักษะหัตถการทางเวชกรรม(Medical knowledge and skills)
1. มีความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของโรคต่อมไร้ทอ่ และเมแทบอลิซึม
2. มีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญในโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
3. มีทักษะในการทาหัตถการที่จาเพาะของโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ(Practice-based learning and personal improvement)
1. ดาเนินการวิจยั นาเสนอผลงานวิจยั และนาผลงานวิจยั ไปใช้ในการปรับปรุงเวชปฏิบตั ิ
2. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการทาเวชปฏิบัติ ข้อมูลวิชาการ และผูร้ ่วมงาน
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
1. มีทักษะในการปฏิบตั ิงานร่วมกับสหวิชาชีพ
2. มีทักษะในการนาเสนอข้อมูลผู้ป่วย อภิปรายปัญหาและแนวทางในการดูแลรักษา
3. สามารถถ่ายทอดความรู้ ให้คาปรึกษา คาแนะนาแก่นิสิต นักศึกษาแพทย์ แพทย์และบุคลากรทางการ
แพทย์
4. สื่อสารและให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เคารพการตัดสินใจและศักดิศ์ รีความเป็น
มนุษย์ของผู้ป่วย
5. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับทีส่ ื่อสารได้
วิชาชีพนิยม (Professionalism)
1. รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. รอบรู้ทักษะด้านอื่นนอกเหนือจากทักษะทางการแพทย์ เช่น การประเมินสถานการณ์ การตัดสินใจ และการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
3. สนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
4. มีคุณธรรมจริยธรรมของวิชาชีพ
การทาเวชปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ(System-based practice)
1. มีความรูเ้ กี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติดา้ นสาธารณสุข ระบบประกันสุขภาพ ระบบจัดการด้านยาของประเทศ
โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
2. ใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสม คานึงถึงความคุ้มค่า มีแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
3. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย
4. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยของผูป้ ่วย
5. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิผปู้ ่วยและกฎหมายทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
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EPA 3: Providing endocrine consultation to non-endocrine specialties
Title of the EPA
Specifications

Context
Domains of competence
Knowledge, skills, attitude
and behavior and required
experience for entrustment

Assessment information
source to assess progress
and ground for a
summative entrustment
decision
Entrustment for which level
of supervision is to be
reached at which stage of
training?

Providing endocrine consultation to non-endocrine specialties
1. Able to detect significant history/symptoms from patients / relatives/
consulting physicians
2. Perform systemic physical examination correctly
3. Able to identify clinically relevant problems and/ or patient’s risks to
particular procedures/interventions
4. Provide appropriate and relevant investigations
5. Provide proper and adequate management including plan of follow-up
6. Effectively communicate with consulting physicians and patients with
proper and adequate information
7. Record proper and adequate clinical information
Outpatient/ in-patient/ emergency/ intensive care setting
Patient care/ Medical knowledge and skills/ Interpersonal and communication
skills/ Professionalism
Knowledge: clinical management of commonendocrine problems occurring in
non-medical specialties, rational use of drugs and investigations, the
reimbursement of various health care systems.
Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and decision
making, communication with consulting physicians, patients and family.
Attitude and behavior: professionalism
Experience:
 Demonstrate experience coping with providing consultation to nonendocrine specialties 10 cases/ year in different diseases/problems listed in
table 1
 Completeness of consultation records: 10 records/year
 Direct observation
 Information from colleagues (multisource feedback)
 Medical records
 Bed-side discussion


Unsupervised by the end of first year – level 4 (5 cases in different
diseases/ problems)
 Unsupervised and able to supervise the less experienced trainees at the
end of second year – level 5 (5 cases in different diseases/ problems)
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Milestone EPA 3: Providing endocrine consultation to non-endocrine specialties
การบริบาลผู้ป่วย(Patient care)
1. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วยที่มีภาวะโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมเลือกส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการทางด้านโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมรวมทั้งการทา dynamic tests และแปล
ผลได้อย่างถูกต้อง
2. มีความรู้และทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมทั้งแบบผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน
ผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยเวชบาบัดวิกฤติ โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง คานึงถึงประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของผูป้ ่วย บนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม
3. มีความสามารถในการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมในการดูแลจัดการตนเอง การ
ปรับพฤติกรรมการดารงชีวิตรวมทั้งสามารถให้ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคใน
กลุ่มเสี่ยง
ความรู้และทักษะหัตถการทางเวชกรรม(Medical knowledge and skills)
1. มีความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของโรคต่อมไร้ทอ่ และเมแทบอลิซึม
2. มีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญในโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
3. มีทกั ษะในการทาหัตถการที่จาเพาะของโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

Y1

Y2



















การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ(Practice-based learning and personal improvement)
1. ดาเนินการวิจยั นาเสนอผลงานวิจยั และนาผลงานวิจยั ไปใช้ในการปรับปรุงเวชปฏิบตั ิ
2. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการทาเวชปฏิบัติ ข้อมูลวิชาการ และผูร้ ่วมงาน
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
1. มีทักษะในการปฏิบตั ิงานร่วมกับสหวิชาชีพ
2. มีทกั ษะในการนาเสนอข้อมูลผู้ป่วย อภิปรายปัญหาและแนวทางในการดูแลรักษา
3. สามารถถ่ายทอดความรู้ ให้คาปรึกษา คาแนะนาแก่นิสิต นักศึกษาแพทย์ แพทย์และบุคลากรทางการ
แพทย์
4. สื่อสารและให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เคารพการตัดสินใจและศักดิศ์ รีความ
เป็นมนุษย์ของผู้ป่วย
5. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับทีส่ ื่อสารได้













































วิชาชีพนิยม(Professionalism)
1. รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. รอบรู้ทักษะด้านอื่นนอกเหนือจากทักษะทางการแพทย์ เช่น การประเมินสถานการณ์ การตัดสินใจ
และการแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้า
3. สนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
4. มีคุณธรรมจริยธรรมของวิชาชีพ
การทาเวชปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ(System-based practice)
1. มีความรูเ้ กี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติดา้ นสาธารณสุข ระบบประกันสุขภาพ ระบบจัดการด้านยาของ
ประเทศโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
2. ใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสม คานึงถึงความคุ้มค่า มีแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
3. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย
4. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยของผูป้ ่วย
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Milestone EPA 3: Providing endocrine consultation to non-endocrine specialties
5. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิผปู้ ่วยและกฎหมายทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

Y1

Y2





EPA 4: Performing the ultrasound-guided fine needle aspiration biopsy of thyroid
Title of the EPA
Specifications

Performing the ultrasound-guided fine needle aspiration biopsy of thyroid
1. Provide an appropriate recommendation for fine needle aspiration (FNA)
biopsy based on findings from personal consultations and in consideration of
specific indications, contraindications, and diagnostic/therapeutic alternatives
2. Obtain consent from patients
3. Prepare patient, instrument and team for FNA
4. Perform the procedure safely and properly
5. Recognize and manage procedure-associated adverse events properly
6. Document the procedure, immediate post-procedure condition in the medical
record properly
7. Aware of personal and procedural limits and appropriately ask forhelp if
needed
Context
Ambulatory setting and in-patient setting
Domains of competency
Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning /
Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based practice
Knowledge, skills, attitude Knowledge:
and behavior and required  Demonstrates basic knowledge of indication, contraindication, procedural
experience for
steps, anatomy of thyroid and surrounding structures, ultrasonographic findings
entrustment
of thyroid and thyroid pathology, and diagnostic alternatives of FNA
 Recognition of risk factors attendant to FNA procedures and recognition and
management of complications
Skills:
 Communicate effectively with patients and relatives about indications,
contraindications, possible complications, and diagnostic/ therapeutic
alternatives of FNA
 Obtain consent for FNA
 Perform FNA safely and completely
 Record the consent, procedure, findings and plan into medical record
completely
 Aware of personal and procedural limits and appropriately ask for help if
needed
Attitude and behavior:
 Demonstrate a comprehensive approach towards patients who are going to
undergo FNA
 Willing to seek help when needed
Experience:
 Demonstrate experience performing an ultrasound-guided FNA in 10 cases/ year
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Title of the EPA

Assessment information
source to assess progress
and ground for a
summative entrustment
decision
Remarks: Patients with
deformity of neck
(acquired or congenital)
should not be included in
EPA evaluation
Entrustment for which
level of supervision is to
be reached at which
stage of training?

Performing the ultrasound-guided fine needle aspiration biopsy of thyroid



Direct observation
 Medical records



Unsupervised by the end of first year – level 4 (5 cases)
 Unsupervised and able to supervise the less experienced trainees at the end
of second year – level 5 (5 cases)
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Milestones EPA 4: Performing the ultrasound-guided fine needle aspiration biopsy of
thyroid
การบริบาลผู้ป่วย(Patient care)
1. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วยที่มีภาวะโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมเลือกส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการทางด้านโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมรวมทั้งการทา Dynamic tests และแปลผลได้
อย่างถูกต้อง
2. มีความรู้และทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมทัง้ แบบผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน
ผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยเวชบาบัดวิกฤติ โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง คานึงถึงประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของผูป้ ่วย บนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม
3. มีความสามารถในการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมในการดูแลจัดการตนเอง การปรับ
พฤติกรรมการดารงชีวิตรวมทั้งสามารถให้ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในกลุ่มเสี่ยง
ความรู้และทักษะหัตถการทางเวชกรรม(Medical knowledge and skills)
1. มีความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของโรคต่อมไร้ทอ่ และเมแทบอลิซึม
2. มีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญในโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
3. มีทักษะในการทาหัตถการที่จาเพาะของโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ(Practice-based learning and personal
improvement)
1. ดาเนินการวิจยั นาเสนอผลงานวิจยั และนาผลงานวิจยั ไปใช้ในการปรับปรุงเวชปฏิบตั ิ
2. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการทาเวชปฏิบัติ ข้อมูลวิชาการ และผูร้ ่วมงาน
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
1. มีทักษะในการปฏิบตั ิงานร่วมกับสหวิชาชีพ
2. มีทักษะในการนาเสนอข้อมูลผู้ป่วย อภิปรายปัญหาและแนวทางในการดูแลรักษา
3. สามารถถ่ายทอดความรู้ ให้คาปรึกษา คาแนะนาแก่นิสิต นักศึกษาแพทย์ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
4. สื่อสารและให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เคารพการตัดสินใจและศักดิศ์ รีความ
เป็นมนุษย์ของผู้ป่วย
5. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับทีส่ ื่อสารได้
วิชาชีพนิยม(Professionalism)
1. รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. รอบรู้ทักษะด้านอื่นนอกเหนือจากทักษะทางการแพทย์ เช่น การประเมินสถานการณ์ การตัดสินใจ
และการแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้า
3. สนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
4. มีคุณธรรมจริยธรรมของวิชาชีพ
การทาเวชปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ(System-based practice)
1. มีความรูเ้ กี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติดา้ นสาธารณสุข ระบบประกันสุขภาพ ระบบจัดการด้านยาของ
ประเทศโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
2. ใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสม คานึงถึงความคุ้มค่า มีแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
3. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย

Y1

Y2
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Milestones EPA 4: Performing the ultrasound-guided fine needle aspiration biopsy of
thyroid
4. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยของผูป้ ่วย
5. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิผปู้ ่วยและกฎหมายทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

Y1

Y2

√
√

√
√

EPA 5: Working with interprofessional health care teams
Title of the EPA
Specifications

Context
Domains of competency
Required experience,
knowledge, skills, attitude,
and behavior for
entrustment

Working with interprofessional health care teams
1. Understands roles and responsibilities as a leader of health care teams
2. Understands roles of other professions to appropriately assess and address
the health care needs of the patients and populations served and how the
team works together to provide care
3. Works with individual of professions to maintain a climate of mutual
respect and share values
4. Communicates with patients, families and other health professions in a
responsive and responsible manner the support a team approach to
maintenance of health and the treatment of disease
5. Listens actively, and encourages ideas and opinions of other team members
6. Applies relationship-building values and the principle of team dynamics to
perform effectively in different team roles to plan and deliver patientcentered care

Ambulatory setting, emergency room, in-patient ward
Interpersonal and communication skills/ Professionalism
Knowledge: Principles of team dynamics and interpersonal communication
Skills: Communication, consultation, active listening, management, working
practice with other health professions, leadership
Attitude and behavior: Mutual respect, shared values, recognize one’s
limitations
Experience: Demonstrate experience in working with the health care team
during the training
Assessment
 Direct observation
informationsource to assess  Multisource feedback (MSF)
progress and ground a
summative entrustment
decision
Entrustment for which level  At the end of first year – level 4 (twice a year)
of supervision is to be
 At the end of second year – level 4 (twice a year)
reached at which stage of
training?
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Milestones EPA 5: Working with interprofessional health care teams
การบริบาลผู้ป่วย(Patient care)
1. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วยที่มีภาวะโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม เลือกส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการทางด้านโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมรวมทั้งการทา dynamic tests และแปล
ผลได้อย่างถูกต้อง
2. มีความรู้และทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมทั้งแบบผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน
ผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยเวชบาบัดวิกฤติ โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง คานึงถึงประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของผูป้ ่วย บนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม
3. มีความสามารถในการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมในการดูแลจัดการตนเอง การ
ปรับพฤติกรรมการดารงชีวิตรวมทั้งสามารถให้ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคใน
กลุ่มเสี่ยง
ความรู้และทักษะหัตถการทางเวชกรรม(Medical knowledge and skills)
1. มีความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของโรคต่อมไร้ทอ่ และเมแทบอลิซึม
2. มีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญในโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
3. มีทักษะในการทาหัตถการที่จาเพาะของโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ(Practice-based learning and personal
improvement)
1. ดาเนินการวิจยั นาเสนอผลงานวิจยั และนาผลงานวิจยั ไปใช้ในการปรับปรุงเวชปฏิบตั ิ
2. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการทาเวชปฏิบัติ ข้อมูลวิชาการ และผูร้ ่วมงาน
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
1. มีทักษะในการปฏิบตั ิงานร่วมกับสหวิชาชีพ
2. มีทักษะในการนาเสนอข้อมูลผู้ป่วย อภิปรายปัญหาและแนวทางในการดูแลรักษา
3. สามารถถ่ายทอดความรู้ ให้คาปรึกษา คาแนะนาแก่นิสิต นักศึกษาแพทย์ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
4. สื่อสารและให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เคารพการตัดสินใจและศักดิศ์ รีความ
เป็นมนุษย์ของผู้ป่วย
5. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับทีส่ ื่อสารได้
วิชาชีพนิยม(Professionalism)
1. รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. รอบรู้ทักษะด้านอื่นนอกเหนือจากทักษะทางการแพทย์ เช่น การประเมินสถานการณ์ การตัดสินใจ
และการแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้า
3. สนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
4. มีคุณธรรมจริยธรรมของวิชาชีพ
การทาเวชปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ(System-based practice)
1. มีความรูเ้ กี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติดา้ นสาธารณสุข ระบบประกันสุขภาพ ระบบจัดการด้านยาของ
ประเทศโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
2. ใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสม คานึงถึงความคุ้มค่า มีแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

Y1

Y2















































หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ทอ่ และเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  39

Milestones EPA 5: Working with interprofessional health care teams
3. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย
4. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยของผูป้ ่วย
5. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิผปู้ ่วยและกฎหมายทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

Y1




Y2




2. EPA-Competencies Matrix

Patient care
Medical knowledge and skills
Practice-based learning
Interpersonal and communication skills
Professionalism
System-based practice

EPA
1
•
•
•
•
•
•

EPA
2
•
•
•
•
•
•

EPA
3
•
•
•
•
•
•

EPA
4
•
•
•
•
•
•

EPA
5
•

3. ผลของ EPA
3.1 เกณฑ์ประเมินการเลื่อนชั้นปี*
3.2.1 เมื่อผ่านการฝึกอบรม 12 เดือน
EPA 1 level 4 (10 cases in different diseases/problems) and completeness of
medical records
EPA 2 level 4 (10 cases in different diseases/problems) and completeness of
medical records
EPA 3 level 4 (10 cases in different diseases/problems) and completeness of
consultation records
EPA 4 level 4 (5 cases)
EPA 5 level 4 (twice a year)
3.2.2 เมื่อผ่านการฝึกอบรม 24 เดือน
EPA 1 level 5 (10 cases in different diseases/problems) and completeness of
medical records
EPA 2 level 5 (10 cases in different diseases/problems) and completeness of
medical records
EPA 3 level 5 (10 cases in different diseases/problems) and completeness of
consultation records
EPA 4 level 5 (5 cases)
EPA 5 level 4 (twice a year)
* แพทย์ประจาบ้านอนุสาขาสามารถทา EPA ให้ได้สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่าที่ตั้งไว้สาหรับแต่ละระดับของชั้นปี

•
•
•
•
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ทั้งจานวนและ level

ตารางที่ 1 โรค/ ภาวะที่สาคัญซึ่งอายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อฯต้องให้การดูแลรักษาได้ด้วยตนเอง
โรคหรือภาวะ
Adrenal crisis
Adrenal insufficiency
Cushing's syndrome
Primary aldosteronism
Congenital adrenal hyperplasia/ Ambiguous genitalia
Adrenal incidentaloma
Pheochromocytoma
Hypercalcemia
Hypocalcemia/Hypoparathyroidism
Postmenopausal osteoporosis
Glucocorticoid-induced osteoporosis
Osteoporosis in men
Osteomalacia/rickets
Diabetic ketoacidosis
Hyperglycemic hyperosmolar state
Prediabetes/IGT/IFG
Type 1 diabetes mellitus
Type 2 diabetes mellitus
Gestational diabetes mellitus
Post-transplantation diabetes mellitus
Pancreatogenic diabetes
Medication- and glucocorticoid-induced diabetes
mellitus
Hypoglycemia in diabetes
Hypoglycemia in non-diabetes
Primary amenorrhea
Secondary amenorrhea
Primary ovarian failure/ Turner syndrome
Polycystic ovarian syndrome
Hypogonadism
Hyperprolactinemia
Testicular dysfunction

OPD













IPD + emergency
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โรคหรือภาวะ
Klinefelter syndrome
Delayed puberty
Short stature
Gynecomastia
Hyperandrogenism
Pituitary apoplexy
Acromegaly/Gigantism/Tall stature
Pituitary adenoma
Hypopituitarism
Diabetes insipidus
Syndrome of inappropriate secretion of ADH
Hypercholesterolemia
Hypertriglyceridemia
Metabolic syndrome
Obesity
Thyroid storm
Myxedema coma
Thyrotoxicosis
Hypothyroidism
Subclinical hyperthyroidism
Subclinical hypothyroidism
Solitary thyroid nodule and nontoxic multinodular
goiter
Thyroid cancer
Thyroid dysfunction in non-thyroidal illness/Effect of
drugs in thyroid function tests
Thyroid disease in pregnancy

OPD




















IPD + emergency
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ภาคผนวก 5
แบบบันทึกจานวนหัตถการ
Fine needle aspiration biopsy of thyroid, การอ่านผล Thyroid cytology,
Dynamic endocrine function tests และ Endocrine imaging
แบบบันทึกจานวนหัตถการ Fine needle aspiration biopsy of thyroid
ลาดับ
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

ว/ด/ป

ชื่อผู้ป่วย / HN

อาจารย์ผู้คุม
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แบบบันทึกการอ่านผล Thyroid cytology ร่วมกับพยาธิแพทย์
ลาดับ

ว/ด/ป

ชื่อผู้ป่วย / HN

พยาธิสภาพ

อาจารย์ผู้คุม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
แบบบันทึกการสั่งทาและแปลผล Dynamic endocrine function tests
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ว/ด/ป

Dynamic tests
Oral glucose tolerance test
Dexamethasone
suppression test
Saline loading test
ACTH stimulation test
Water deprivation test
72-hour fasting test

ชื่อผู้ป่วย / HN

อาจารย์ผู้คุม
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แบบบันทึกการแปลผล Endocrine imaging
ลาดับ

ว/ด/ป

Endocrine imaging

1.

Plain film skull

2.

Film Bone survey

3.

Thyroid ultrasonography

4.

CT/MRI pituitary gland

5.

CT/MRI adrenal gland

6.

Thyroid scan/ uptake

7.

Bone mineral density

8.

Parathyroid scan

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ชื่อผู้ป่วย / HN

อาจารย์ผู้คุม
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ภาคผนวก 6
จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละชั้น ปีละ

1

จานวนแพทย์ผู้ให้การฝึกอบรม
2
จานวนผู้ป่วยนอกคลินิกเฉพาะโรคอายุรศาสตร์
2000
โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม(ครั้ง/ปี)
จานวนผู้ป่วยในโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมทั้งในแผนก 200
และปรึกษานอกแผนก (ราย/ปี)
การตรวจพิเศษทางอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
1000
- การตรวจระดับฮอร์โมนและสารคัดหลั่งในเลือดหรือ
ปัสสาวะ (ครั้ง/ปี)
- Special dynamic endocrine function test ที่มีการ 60
ตรวจระดับฮอร์โมนหรือสารคัดหลั่ง (ครั้ง/ปี)
- การตรวจพิเศษทาง FNA thyroid, cytology; ตรวจทาง 100
รังสี, อุลตราซาวน์, CT, MRI (ครั้ง/ปี)
40
- การตรวจพิเศษทาง FNA thyroid, cytology
60
- การตรวจพิเศษทางรังสี, อุลตราซาวน์, CT, MRI
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46  หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซมึ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ภาคผนวก 7
แบบประเมิน EPA ของสถาบัน
- แบบประเมิน EPA 1: Manage care of endocrine patients in the ambulatory setting
- แบบประเมิน EPA 2: Manage care of endocrine patients in the in-patient and emergency setting
- แบบประเมิน EPA 3: Providing endocrine consultation to non-endocrine specialties
- แบบประเมิน EPA 4: Performing the ultrasound-guided fine needle aspiration biopsy of thyroid
- แบบประเมิน EPA 5: Working with interprofessional health care teams

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ทอ่ และเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  47

แบบประเมิน EPA 1: Manage care of endocrine patients in the ambulatory setting
ชื่อแพทย์ประจาบ้านอนุสาขา ........................................................................ ชั้นปีที่ ……… วันที่ ………..................
ชื่อผู้ป่วย ................................................................................................................... HN ….……………..…..……….......
การวินิจฉัย ............................................................................................................................... ...................................
ประเด็นการประเมิน

ผลประเมิน
คะแนน

NA

ไม่ผ่าน

ผ่าน

1. มีทักษะในการซักประวัติที่สาคัญของผู้ป่วยอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
2. มีทักษะในการตรวจร่างกายทีส่ าคัญของผู้ป่วยอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
3. อภิปรายปัญหาที่สาคัญของผู้ป่วย การวินิจฉัยโรค และการวินิจฉัยแยกโรคอย่างถูกต้อง
4. มีทักษะในการเลือกส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ส่งตรวจทางรังสีวิทยา/เวชศาสตร์นิวเคลียร์ และ
แปลผลได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสมตามหลักเศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข
5. มีทักษะในการสั่งทา dynamic tests และแปลผลได้อย่างถูกต้อง
6. มีความรู้และทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง คานึงถึงประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยของผู้ป่วย เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์บนพื้นฐานของการดูแล
แบบองค์รวม รวมทั้งใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสมตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
7. สามารถให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกีย่ วกับโรค การตรวจรักษา การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
8. บันทึกเวชระเบียนได้อย่างกระชับ ถูกต้อง เหมาะสม ครบถ้วน
9. ปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ
ผลการประเมินในภาพรวม

การให้ข้อมูลป้อนกลับหรือคาแนะนาแก่แพทย์ประจาบ้านอนุสาขา
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

.................................................
ลงลายมือชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน

48  หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซมึ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

แบบประเมิน EPA 2: Manage care of endocrine patients in the in-patient and emergency setting
ชื่อแพทย์ประจาบ้านอนุสาขา ........................................................................ ชั้นปีที่ ……… วันที่ ………..................
ชื่อผู้ป่วย ................................................................................................................... HN ….……………..…..……….......
การวินิจฉัย ..................................................................................................................................................................
ประเด็นการประเมิน

ผลประเมิน
คะแนน

NA

ไม่ผ่าน

ผ่าน

1. มีทักษะในการซักประวัติที่สาคัญของผู้ป่วยอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
2. มีทักษะในการตรวจร่างกายทีส่ าคัญของผู้ป่วยอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
3. สามารถประเมินความรุนแรงของโรค ความเร่งด่วนในการดูแลรักษา และวางแผนการรักษาผู้ป่วย
อย่างถูกต้องเหมาะสม
4. อภิปรายปัญหาที่สาคัญของผู้ป่วย การวินิจฉัยโรค และการวินิจฉัยแยกโรคอย่างถูกต้อง
5. มีทกั ษะในการเลือกส่งตรวจทางห้องปฏิบัตกิ าร ส่งตรวจทางรังสีวิทยา/เวชศาสตร์นิวเคลียร์ และแปลผล
ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสมตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
6. มีทักษะในการสั่งทา dynamic tests และแปลผลได้อย่างถูกต้อง
7. มีความรู้และทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง คานึงถึงประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยของผู้ป่วย เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์บนพื้นฐานของการดูแล
แบบองค์รวม รวมทั้งใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสมตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
8. มีทักษะในการปฏิบตั ิงานร่วมกับแพทย์และสหวิชาชีพ สามารถเป็นผู้นา และติดต่อสื่อสารกับทีม
ในการดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
9. สามารถให้คาปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่แพทย์ประจาหอผู้ป่วย แพทย์เวร แพทย์ประจาบ้าน
และนักศึกษาแพทย์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
10. บันทึกข้อมูลทางการแพทย์ได้อย่างกระชับ ถูกต้อง เหมาะสม ครบถ้วน
11. สามารถสื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เคารพสิทธิการตัดสินใจและ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ป่วย
12. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
13. มีทักษะด้านอื่นนอกเหนือจากทักษะทางการแพทย์ เช่น การประเมินสถานการณ์ การตัดสินใจ
และการแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้า
14. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยของผูป้ ่วย
ผลการประเมินในภาพรวม

การให้ข้อมูลป้อนกลับหรือคาแนะนาแก่แพทย์ประจาบ้านอนุสาขา
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.................................................
ลงลายมือชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ทอ่ และเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  49

แบบประเมิน EPA 3: Providing endocrine consultation to non-endocrine specialties
ชื่อแพทย์ประจาบ้านอนุสาขา ........................................................................ ชั้นปีที่ ……… วันที่ ………..................
ชื่อผู้ป่วย ................................................................................................................... HN ….……………..…..……….......
การวินิจฉัย .............................................................................................................................. ....................................
ประเด็นการประเมิน

ผลประเมิน
คะแนน

NA

ไม่ผ่าน

ผ่าน

1. มีทักษะในการซักประวัติที่สาคัญของผู้ป่วยอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
2. มีทักษะในการตรวจร่างกายทีส่ าคัญของผู้ป่วยอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
3. อภิปรายปัญหาที่สาคัญของผู้ป่วย การวินิจฉัยโรค และการวินิจฉัยแยกโรคอย่างถูกต้อง
4. มีทกั ษะในการเลือกส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ส่งตรวจทางรังสีวิทยา/เวชศาสตร์นิวเคลียร์ และ
แปลผลได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสมตามหลักเศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข
5. มีทักษะในการสั่งทา dynamic tests และแปลผลได้อย่างถูกต้อง
6. มีความรู้และทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
7. คานึงถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์บนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม รวมทั้งใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสมตาม
หลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
8. สามารถให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกีย่ วกับโรค การตรวจรักษา การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
9. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการทาเวชปฏิบัติ ข้อมูลวิชาการ และผูร้ ่วมงาน
10. มีทักษะในการปฏิบตั ิงานร่วมกับสหวิชาชีพ
11. บันทึกเวชระเบียนได้อย่างกระชับ ถูกต้อง เหมาะสม ครบถ้วน
12. มีทักษะในการนาเสนอข้อมูลผู้ป่วย อภิปรายปัญหาและแนวทางในการดูแลรักษา
13. รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ตามมาตรฐานวิชาชีพ
14. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยของผูป้ ่วย
ผลการประเมินในภาพรวม

การให้ข้อมูลป้อนกลับหรือคาแนะนาแก่แพทย์ประจาบ้านอนุสาขา
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..................................................
ลงลายมือชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน

50  หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซมึ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

แบบประเมิน EPA 4: Performing the ultrasound-guided fine needle aspiration biopsy of thyroid
ชื่อแพทย์ประจาบ้านอนุสาขา ........................................................................ ชั้นปีที่ ……… วันที่ ………..................
ชื่อผู้ป่วย ................................................................................................................... HN ….……………..…..……….......
การวินิจฉัย ..................................................................................................................................................................
ประเด็นการประเมิน

ผลประเมิน
Level
NA

1. ทราบถึงข้อบ่งชี้และข้อห้ามในการทา FNA
2. มีทักษะในการทา FNA สามารถเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการทา

หัตถการ
3. สามารถถ่ายทอดความรู้ ให้คาปรึกษา คาแนะนาในการทา FNA แก่แพทย์ประจา
บ้าน หรือแพทย์ประจาบ้านอนุสาขา
4. สื่อสารและให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ขอความยินยอมจาก
ผู้ป่วย รวมถึงเคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ป่วย
5. สามารถเตรียมผู้ป่วย อุปกรณ์ และผู้ช่วยเพื่อทา FNA
6. สามารถทา FNA ได้อย่างปลอดภัยและสามารถวินิจฉัยเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาก
การทา FNA ได้
7. ทราบถึงข้อจากัดของความสามารถในการทาหัตถการของตนเอง และตัดสินใจ
ปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าเพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีซับซ้อนหรือมีปัญหา
8. บันทึกการทาหัตถการในเวชระเบียนได้อย่างกระชับ ถูกต้อง เหมาะสม ครบถ้วนหลัง
การทา FNA
9. ปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ
10. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยและกฎหมายทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
ผลการประเมินในภาพรวม

ไม่ผ่าน

ผ่าน

การให้ข้อมูลป้อนกลับหรือคาแนะนาแก่แพทย์ประจาบ้านอนุสาขา
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

..................................................
ลงลายมือชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน
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แบบประเมิน EPA 5: Working with interprofessional health care teams
ชื่อแพทย์ประจาบ้านอนุสาขา ........................................................................ ชั้นปีที่ ……… วันที่ ………..................
ชื่อผู้ป่วย ................................................................................................................... HN ….……………..…..……….......
การวินิจฉัย ..................................................................................................................................................................
ประเด็นการประเมิน

ผลประเมิน
Level
NA

1.เป็นผู้นาและมีความรับผิดชอบในการนาทีมดูแลรักษาผู้ป่วย
2.เข้าใจบทบาทของบุคลากรอื่นที่ทางานร่วมกันในทีม และมอบหมายงานในการดูแล
รักษาผู้ป่วยร่วมกันได้อย่างเหมาะสม
3.มีทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ
4.สื่อสารและให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติ รวมถึงทีมผู้ดูแลรักษาได้อย่างเหมาะสม
5.รับฟังและเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมทีมรักษาแสดงความคิดเห็น
6.ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
ไม่ผ่าน

ผลการประเมินในภาพรวม

ผ่าน

การให้ข้อมูลป้อนกลับหรือคาแนะนาแก่แพทย์ประจาบ้านอนุสาขา
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

..................................................
ลงลายมือชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน

หมายเหตุ: กิจกรรมที่สามารถทาการประเมิน ได้แก่ การดูแลผู้ป่วยในที่ต้องอาศัยทีมสหสาขาวิชาชีพ,
Comprehensive NCD clinic เป็นต้น
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ภาคผนวก 8
-

แบบประเมินการทากิจกรรมวิชาการ
แบบประเมินการทา Endocrine Case Conference
แบบประเมินการทา Journal club, Topic review, Interdepartmental conference
แบบประเมินกิจกรรม Consultation round โดยอาจารย์
แบบประเมินสมรรถนะแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาโดยผู้ร่วมงาน
แบบบันทึกการปฏิบัติงาน Fellow
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แบบประเมินการทา Endocrine Case Conference
ชื่อแพทย์ประจาบ้านอนุสาขา ........................................................................ ชั้นปีที่ ……… วันที่ ………..................
Endocrine Case conference ..............................................................................

ผลประเมิน
คะแนน
NA

1. การนาเสนอประวัติที่สาคัญของผู้ป่วยอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
2.การนาเสนอการตรวจร่างกายที่สาคัญของผู้ป่วยอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
3.การอภิปรายปัญหาที่สาคัญของผู้ป่วย การวินิจฉัยโรค และการวินิจฉัยแยกโรคอย่าง
ถูกต้อง
4.การเลือกส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ส่งตรวจทางรังสีวิทยา/เวชศาสตร์นิวเคลียร์
dynamic tests และแปลผลได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อย่าง
เหมาะสมตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
5.มีความรู้เกี่ยวกับโรค การตรวจรักษา การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
6.รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
7.มีการทบทวนหัวข้อทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของผู้ป่วยอย่างครบถ้วน
ไม่ผ่าน

ผลการประเมินในภาพรวม

ผ่าน

การให้ข้อมูลป้อนกลับหรือคาแนะนาแก่แพทย์ประจาบ้านอนุสาขา
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

..................................................
ลงลายมือชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน

หมายเหตุ รายละเอียดการให้คะแนน
Level 1 = ต้องปรับปรุง
Level 2 = ควรได้รับการชี้แนะ
Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้ดีปานกลาง Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้ดี
Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้ดีมาก
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แบบประเมินการทา Journal club, Topic review, Interdepartmental conference
ชื่อแพทย์ประจาบ้านอนุสาขา ........................................................................ ชั้นปีที่ ……… วันที่ ………..................
Journal / Guideline / Topic / Conference
เรื่อง .............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………..……..…………………………

ผลประเมิน
คะแนน

NA

ไม่ผ่าน

ผ่าน

1. มีความรู้ ความเข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของโรคต่อมไร้ท่อฯ
2. มีความรู้ ความเข้าใจในโรคต่อมไร้ท่อฯ
3. มีความสามารถในการนาเสนองานวิจัยทางคลินิก
4. มีความสามารถในการวิเคราะห์ วิพากษ์งานวิจัยทางคลินิก
5. การสรุปข้อมูลวิชาการและการนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดูแลผูป้ ่วย
6. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
7. มีการทบทวนหัวข้อทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของผู้ป่วยอย่างครบถ้วน

ผลการประเมินในภาพรวม

การให้ข้อมูลป้อนกลับหรือคาแนะนาแก่แพทย์ประจาบ้านอนุสาขา
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

..................................................
ลงลายมือชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน

หมายเหตุ รายละเอียดการให้คะแนน
Level 1 = ต้องปรับปรุง
Level 2 = ควรได้รับการชี้แนะ
Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้ดีปานกลาง Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้ดี
Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้ดีมาก
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1. .การดูแลรักษาผู้ป่วย
 ทาการซักประวัติตรวจร่างกายและลงบันทึกได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานและเชื่อถือได้
 ทาหัตถการพืน
้ ฐานได้ถูกต้อง
 คิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 มีความรับผิดชอบในต่องานที่ได้รบ
ั มอบหมายในการดูแลรักษาผู้ป่วย
2. ความรู้ทางการแพทย์
 มีความรอบรู้เนื้อหาต่าง ๆ เป็นอย่างดี
 มีพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 สามารถประมวลองค์ความรู้มาใช้อธิบายโรคหรือความผิดปกติได้เป็นอย่างดี
.3. การเรียนรู้ในระหว่างการปฏิบัติงาน
 มีการประเมินตนเองและนาไปพัฒนาสม่าเสมอ
 นาข้อมูลย้อนกลับทีไ่ ด้จากแหล่งต่าง ๆ ไปใช้เพื่อการปรับปรุงอย่างเหมาะสม
 ค้นหาความรูเ้ พิ่มเติมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
.4. ทักษะการสื่อสารและทางานร่วมกับผู้อื่น
 สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วย ญาติ และเพื่อนร่วมงาน
 รู้จักจังหวะในการรับฟังและทาความเข้าใจความต้องการของผู้อื่น พร้อมเปิดโอกาสแสดง
ความคิดเห็น มีน้าใจ ต่อเพื่อนร่วมงาน
 ให้ความรู้และคาแนะนากับผู้อื่น ใช้วาจาและกิรย
ิ าท่าทางได้อย่างเหมาะสม
.5. การตระหนักในศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ
 มีความรอบรู้เนื้อหาต่าง ๆ เป็นอย่างดี
 มีพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 สามารถประมวลองค์ความรู้มาใช้อธิบายโรคหรือความผิดปกติได้เป็นอย่างดี
.6. การเรียนรู้การทางานเชิงระบบ
 ใช้ทรัพยากรสุขภาพในทุกๆ ส่วนอย่างเหมาะสม
 กระตือรือร้นเข้าร่วมในกิจกรรมเพือ
่ พัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน
 มีทักษะที่ดีในการทางานเชิงระบบเพื่อปรับปรุงคุณภาพงานและลดโอกาสความผิดพลาด
ลงลายมือชื่อของอาจารย์ผู้ประเมิน

ต้องปรับปรุง
ไม่ผ่าน

องค์ประกอบ

ดีเยี่ยม
ดี
ปานกลาง

แบบประเมินกิจกรรม Consultation round โดยอาจารย์
ชื่อแพทย์ประจาบ้านอนุสาขา ........................................................................ ชั้นปีที่ ….…… วันที่ ………..................
สถานที่ปฏิบัติงาน ............................................................... ช่วงเวลาปฏิบัติงาน ...............................................

5 4 3

2 1

หมายเหตุ
/เหตุผลประกอบ

 ข้อมูลไม่เพียงพอ
ในการประเมิน
5 4 3

2 1

 ข้อมูลไม่เพียงพอ
ในการประเมิน
5 4 3 2 1
 ข้อมูลไม่เพียงพอ
ในการประเมิน
5 4 3 2 1
 ข้อมูลไม่เพียงพอ
ในการประเมิน
5 4 3

2 1

 ข้อมูลไม่เพียงพอ
ในการประเมิน
5 4 3 2 1
 ข้อมูลไม่เพียงพอ
ในการประเมิน
วันที่ .......................

หมายเหตุ: - ในการประเมินสมรรถนะแพทย์ประจาบ้านอนุสาขา ให้ผู้ประเมินใช้ดลุ พินิจเปรียบเทียบ โดยคะแนน 3 คือมาตรฐานของ
แพทย์ประจาบ้านอนุสาขาที่สมควรจะทาได้ในช่วงเวลานี้ ส่วนคะแนน 5 มีรายละเอียดในด้านซ้ายมือ
- ทาเครื่องหมายลงบนตัวเลขที่ประเมินในแต่ละองค์ประกอบ ถ้าประเมินไม่ได้ให้เลือกช่องข้อมูลเพียงพอ
ความคิดเห็นหรือข้อมูลเพิ่มเติม
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ไม่ผ่าน

.1. การดูแลรักษาผู้ป่วย
 ทาการซักประวัติตรวจร่างกายและลงบันทึกได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานและเชื่อถือ
ได้
 ทาหัตถการพื้นฐานได้ถูกต้อง
 คิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2.ทักษะการสื่อสารและการทางานร่วมกับผู้อื่น
 สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วย ญาติ และเพื่อนร่วมงาน
 รู้จักจังหวะในการรับฟังและทาความเข้าใจความต้องการของผู้อื่น พร้อมเปิดโอกาส
แสดงความคิดเห็น มีน้าใจ ต่อเพื่อนร่วมงาน
 ให้ความรู้และคาแนะนากับผู้อื่น ใช้วาจาและกิรย
ิ าท่าทางได้อย่างเหมาะสม
3.การตระหนักในศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ
 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายตามมาตรฐานวิชาชีพ
 รอบรู้ทักษะด้านอื่นนอกเหนือจากทักษะทางการแพทย์ เช่น การตัดสินใจ การ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 มีพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
4 . การเรียนรู้การทางานเชิงระบบ
 ใช้ทรัพยากรสุขภาพในทุกๆ ส่วนอย่างเหมาะสม
 กระตือรือร้นเข้าร่วมในกิจกรรมเพือ
่ พัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน
 มีทักษะที่ดีในการทางานเชิงระบบเพื่อปรับปรุงคุณภาพงานและลดโอกาสความ
ผิดพลาด
ลงลายมือชื่อประเมิน
(พยาบาล / แพทย์ประจาบ้านอนุสาขา / แพทย์ประจาบ้าน)

ต้องปรับปรุง

องค์ประกอบ

ดีเยี่ยม
ดี
ปานกลาง

แบบประเมินสมรรถนะแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาโดยผู้ร่วมงาน
ชื่อแพทย์ประจาบ้านอนุสาขา ........................................................................ ชั้นปีที่ ….…… วันที่ ………..................
สถานที่ปฏิบัติงาน ............................................................... ช่วงเวลาปฏิบัติงาน ...............................................

5 4 3

2

1

หมายเหตุ /
เหตุผลประกอบ
(ถ้ามี)

 ข้อมูลไม่เพียงพอใน
การประเมิน
5 4 3

2

1

 ข้อมูลไม่เพียงพอ
ในการประเมิน
5 4 3

2

1

 ข้อมูลไม่เพียงพอ
ในการประเมิน
5 4 3

2

1

 ข้อมูลไม่เพียงพอ
ในการประเมิน

วันที่ ......................

หมายเหตุ:
- ในการประเมินสมรรถนะแพทย์ประจาบ้านอนุสาขา ให้ผู้ประเมินใช้ดุลพินิจเปรียบเทียบ โดยคะแนน 3 คือมาตรฐาน
ของแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาที่สมควรจะทาได้ในช่วงเวลานี้ ส่วนคะแนน 5 มีรายละเอียดในด้านซ้ายมือ
- ทาเครื่องหมายลงบนตัวเลขที่ประเมินในแต่ละองค์ประกอบ ถ้าประเมินไม่ได้ให้เลือกช่องข้อมูลเพียงพอ
ความคิดเห็นหรือข้อมูลเพิ่มเติม
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แบบบันทึกการปฏิบัติงาน Fellow
ชื่อแพทย์ประจาบ้านอนุสาขา .......................................................................................... ชั้นปีที่ ……………..….……
ช่วงเวลาปฏิบัติงาน ...........................................................................................................................................
ลาดับ
1

2

3
4
5

6
7
8

9
10

11

การปฏิบัติงาน

จานวน

หมายเหตุ

จานวนผู้ป่วยในที่รับปรึกษา (All patients)
- แผนกอายุรกรรม
- แผนกอื่น
- ICU อายุรกรรม
- ICU แผนกอื่น
OPD (All patients)
- ผู้ป่วยนัด F/U
- ผู้ป่วยใหม่
การสั่งทาและแปลผล Dynamic endocrine function tests (All tests)
- ใส่ชนิดของหัตถการที่สั่งทาและแปลผล
การอ่าน Endocrine imaging
- ใส่ชนิดของ Endocrine imaging
นาเสนอผู้ป่วยใน Case conference (All patients)
- IPD cases
- OPD cases
อ่าน Journal
- ใส่ชื่อ journal ที่อ่าน
อ่าน Topic / CPG
- ใส่ชื่อ Topic / CPG ที่อ่าน
FNA thyroid nodule (All cases)
- US-guided FNA
- Blind FNA
อ่านผล thyroid cytology
ส่ง EPA (All EPA)
- EPA 1
- EPA 2
- EPA 3
- EPA 4
- EPA 5
อื่น ๆ เช่น pituitary conference, Ped & adult endo conf, nuclear
medicine & endocrine conference

ปัญหา/อุปสรรค ในการ ฝึกอบรม ………………………………………………………………………......................................……..…
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ลงลายมือชื่อ …………………………………………………………

วันที่ ……………………………….
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ภาคผนวก 9
1. ค่าจ้างและค่าตอบแทนแพทย์ประจาบ้านและแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาฯ ตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
ประจาปี 2562 ตามประกาศของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
2. ค่าเวร ตามประกาศของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
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ภาคผนวก 10
คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
แพทย์ประจาบ้านอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
1. หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์
ที่ปรึกษา
2. รศ.พญ.สว่างจิต สุรอมรกูล
ประธาน
4. นพ.เพชร รอดอารีย์
รองประธาน
5. ผศ.พญ.รัชนีวรรณ ขวัญเจริญ
กรรมการและเลขานุการ
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรม
1. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
1) เป็ น ผู้ ได้รับ หนั งสื อ อนุ มั ติห รื อวุฒิ บั ตรแสดงความรู้ค วามช านาญในการประกอบวิช าชีพ เวชกรรม สาขา
อายุรศาสตร์
2) เป็นแพทย์ประจาบ้านปีสุดท้ายในการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์
3) เป็นผู้มีสิทธิสอบเพื่อหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ในปีการศึกษานั้น
2. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร 2 ปี
3. มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรมอายุรศาสตร์ ไม่มีความพิการที่ต้องการสิ่ง
อานวยความสะดวกพิเศษหรือความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
4. มีข้อกาหนดตามเกณฑ์การรับแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาอนุสาขาอายุรศาสตร์อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ
และเมแทบอลิซึม ที่แพทยสภาและราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยกาหนด
เกณฑ์และวิธีพิจารณาคัดเลือก
1. พิจารณารับผู้สมัครมีต้นสังกัดและผู้สมัครอิสระตามสัดส่วนที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ งประเทศไทยและคณะ
แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล กาหนด
2. พิจารณาสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต ที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
3. พิจารณาหลักฐานประกอบการสมัครและการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ
วิธีการพิจารณา
1. คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครจากหลักฐานประกอบการสมัครที่แสดงไว้ข้างต้น
2. คณะกรรมการดาเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัคร ตามเกณฑ์ของสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
การตัดสินของคณะกรรมการอยู่บนพื้นฐานของคุณสมบัติผู้สมัครและการสัมภาษณ์ โดยเรียงลาดับคะแนนตาม
ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดและเป็นไปตามความเห็นพ้องต้องกันของคณะกรรมการ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
การอุทธรณ์ผลการคัดเลือก
ผู้ที่สมัครแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาฯ ที่มีความประสงค์ขออุทธรณ์ผลการคัดเลือก สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ที่
สาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภายใน 7 วันหลังจากการประกาศผลการคัดเลือก
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รายนามผู้จัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขา
เพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม พ.ศ. 2562
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรัตนา บุญศิริจันทร์
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสว่างจิต สุรอมรกูล
นายแพทย์เพชร รอดอารีย์
นายแพทย์วิวัฒน์ รอดประเสริฐ
ตัวแทนแพทย์ประจาบ้านอนุสาขา ชั้นปีที่ 2
ตัวแทนแพทย์ประจาบ้านอนุสาขา ชั้นปีที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรัชนีวรรณ ขวัญเจริญ
นางสาว สมพิศ จรัญฤทธิกุล
นางสาววัลย์ชลีพร เปี่ยมสุข

ที่ปรึกษา (หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์)
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

