หลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านต่ อยอด
เพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคข้ อและรูมาติสซั่ม
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยวชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2562

หลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ านต่ อยอด
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคข้ อและรูมาติสซั่ม
1. ชื่ อหลักสู ตร
(ภาษาไทย)

หลักสู ตรฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู ้

(ภาษาอังกฤษ)

ความชานาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์
โรคข้อและรู มาติสซัม่
Fellowship Training in Rheumatology

2. ชื่ อวุฒิบัตร
ชื่ อเต็ม
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

วุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรู มาติสซัม่
Diploma of The Thai Subspecialty Board of Rheumatology

ชื่ อย่อ
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

วว. อายุรศาสตร์โรคข้อและรู มาติสซัม่
Dip. Thai Subspecialty Board of Rheumatology

คาแสดงวุฒิการฝึ กอบรมท้ ายชื่ อ
(ภาษาไทย)
วว. อายุรศาสตร์โรคข้อและรู มาติสซัม่
(ภาษาอังกฤษ)
Diplomate, Thai Subspecialty Board of Rheumatology หรื อ
Dip., Thai Subspecialty Board of Rheumatology
3. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยโรคข้อและรู มาติสซัม่
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สมาคมโรคข้อและรู มาติสซัม่
4. พันธกิจของการฝึ กอบรม/หลักสู ตร (Mission)
หน่วยโรคข้อและรู มาติสซัม่ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
กาหนดพันธกิจด้านการศึกษาของหลักสู ตรดังนี้
1

พันธกิจหลัก “ผลิตอายุรแพทย์โรคข้ อและรูมาติสซั่มที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยที่
ได้ มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้ องการของระบบสุ ขภาพของชุมชนและประเทศ เป็ นผู้มีจริยธรรม
ที่ดี มีความสามารถในการเรียนรู้เพื่อให้ มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่ อเนื่อง”
โดยได้กาหนดพันธกิจของการฝึ กอบรม ดังนี้
1. ฝึ กอบรมแพทย์สาขาอายุรศาสตร์ โรคข้อและรู มาติสซัม่ ให้มีความรู ้ และทักษะทางด้าน
อายุรศาสตร์โรคข้อและรู มาติสซัม่ เพื่อให้มีความรู ้ความสามารถในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคข้อ
และรู มาติสซัม่ อีกทั้งยังสามารถให้คาปรึ กษาแก่แพทย์ในสาขาอื่น ๆ โดยตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของ
ความต้องการของระบบสุ ขภาพของชุมชนและประเทศ
2. ฝึ กอบรมแพทย์สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรู มาติสซัม่ ให้มีความรู ้ และสามารถปฏิบตั ิงานใน
การดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้มีความสอดคล้องกับระบบสุ ขภาพของประเทศ รวมทั้งให้การส่ งเสริ ม
การดูแลสุ ขภาพของผูป้ ่ วย
3. ฝึ กอบรมแพทย์สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรู มาติสซัม่ ให้มี เจตคติ คุณธรรม จริ ยธรรมแห่ง
วิชาชีพ
4. ฝึ กอบรมแพทย์สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรู มาติสซัม่ ให้สามารถดูแลผูป้ ่ วยแบบองค์รวม
และสามารถปฏิบตั ิงานอย่างมืออาชีพ คานึงถึงสิ ทธิและประโยชน์ของผูป้ ่ วย โดยยึดถือผูป้ ่ วย
เป็ นศูนย์กลาง
5. ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้การบริ หาร ธรรมาภิบาล ระบบคุณภาพ ทักษะในการสื่ อสารและระบบความ
ปลอดภัย เพื่อสามารถปฏิบตั ิงานแบบสหวิชาชีพหรื อเป็ นทีมได้ ภายใต้บริ บททางสังคมและ
เศรษฐกิจที่หลากหลาย
6. ส่ งเสริ มและให้ความรู ้ในเรื่ องการวิจยั ทางการแพทย์ โดยเฉพาะการทาวิจยั ปัญหาสุ ขภาพด้าน
อายุรศาสตร์โรคข้อและรู มาติสซัม่ ที่มีคุณประโยชน์ สามารถนาไปประยุกต์ได้
7. ส่ งเสริ มการพัฒนาตนเองและการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
8. มีความเอื้ออาทรและใส่ ใจในความปลอดภัยเพื่อการแก้ไขปัญหาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ โดย
ยึดถือผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม
9. ประกันและพัฒนาคุณภาพการฝึ กอบรมสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรู มาติสซัม่ ให้ได้
มาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
10. มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพือ่ นร่ วมงานทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่น ๆ รวมทั้ง
ผูป้ ่ วยและญาติ
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5. ผลลัพธ์ ของการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
แพทย์ที่จบการฝึ กอบรมเป็ นแพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรู มาติสซัม่ ต้องสามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ดว้ ยตนเอง มีผลของการฝึ กอบรมที่พึงประสงค์ที่ชดั เจน มีคุณสมบัติ และความรู ้ความสามารถ
ขั้นต่าครอบคลุมสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้าน ดังต่อไปนี้
I. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจร่ างกายผูป้ ่ วย ทาหัตถการ วางแผนการส่ งตรวจทางห้อง
ปฏิบตั ิการ และสามารถรวบรวมข้อมูลสาหรับนามาคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล เพื่อ
นาไปสู่ การตัดสิ นใจให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม
ข. ให้การวินิจฉัย และวางแผนการรักษาภาวะผิดปกติทางโรคข้อและรู มาติสซัม่ ที่พบได้บ่อย
ในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ค. บันทึกรายงานผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และสม่าเสมอ
ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริ มสุ ขภาพ
II. ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และสามารถนาไปใช้ แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน (Medical
Knowledge and Skills)
ก. มีความรู ้และเข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้นื ฐานของร่ างกาย และจิตใจ
ข. มีความรู ้ความสามารถในการรักษาและให้การดูแลผูป้ ่ วยที่หอ้ งตรวจผูป้ ่ วยนอกทางโรคข้อ
และรู มาติสซัม่ ได้
ค. มีความรู ้ความสามารถรับผิดชอบทาหน้าที่หวั หน้ารับผิดชอบดูแลผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วยทางโรค
ข้อและรู มาติสซัม่ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ง. สามารถให้การดูแลรักษา และให้คาปรึ กษาแก่ผปู ้ ่ วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางโรคข้อและรู มาติซมั่
III. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-Based Learning and Improvement)
ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู ้ใหม่และพัฒนาระบบบริ การ
สุ ขภาพ
ข. มีความสามารถดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุ ขได้
ค. สามารถเรี ยนรู ้และเพิ่มประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
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IV. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่ อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
ก. สามารถนาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย สรุ ปและอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิ ทธิภาพ และสอดคล้องกับ
เหตุผลทางคลินิก
ข. สามารถถ่ายทอดความรู ้และทักษะให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สามารถสื่ อสารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วย ได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ โดยมีเมตตา
เคารพการตัดสิ นใจและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถทางานกับผูร้ ่ วมงานทุกระดับอย่างมีประสิ ทธิภาพ
จ. สามารถเป็ นที่ปรึ กษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคคลากรอื่น โดยเฉพาะทางโรคข้อ
และรู มาติสซัม่
V. ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติ อันดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ่ วมงาน เพื่อนร่ วมวิชาชีพและชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่ รู ้และสามารถพัฒนาไปสู่ ความเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (continuous
professional development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ง. มีความคานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็ นหลัก
VI. การบริบาลโดยใช้ ผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลางบนพืน้ ฐานของการดูแลแบบองค์รวม คานึงถึงประสิ ทธิภาพ
ความปลอดภัย และสามารถปฏิบัติงานให้ เข้ ากับระบบ (System-Based Practice)
ก. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสุ ขภาพของประเทศ
ข. ทาเวชปฏิบตั ิโดยคานึงถึงความปลอดภัยของผูป้ ่ วย (patient safety) เป็ นสาคัญ
ค. พิจารณาเลือกใช้ยาอย่างสมเหตุผล (rational drug use)
ง. มีความรู ้และมีส่วนร่ วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย (quality improvement)
จ. มีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องสิ ทธิของผูป้ ่ วย
ฉ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถปรับเปลี่ยน
การดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริ บทของการบริ การสาธารณสุ ขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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6. แผนการฝึ กอบรม
มีคณะกรรมการการศึกษาหลังปริ ญญา ดูแล กากับ ประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตรให้ดาเนินไป
ตามเป้าประสงค์ที่วางไว้
6.1 วิธีการให้ การฝึ กอบรม
6.1.1

สมรรถนะการดูแลผู้ป่วย (Patient Care)
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะต้องมีความสามารถในการให้การรักษาผูป้ ่ วย
อย่างเหมาะสม ด้วยความเห็นอกเห็นใจ รักษาปัญหาทางด้านสุ ขภาพ และมีความ
สามารถด้านส่ งเสริ มสุ ขภาพได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
การดูแลผู้ป่วยใน
ก.

แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ที่ 1 และ 2 ปฏิบตั ิงานรับผิดชอบผูป้ ่ วยทาง
อายุรศาสตร์ และอายุรศาสตร์โรคข้อและรู มาติสซัม่ ทั้งผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วย
นอก รวมทั้งห้องฉุกเฉินและหอผูป้ ่ วยวิกฤติในความควบคุมของอาจารย์
ผูใ้ ห้การฝึ กอบรม

ข.

แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ที่ 1 และ 2 ปฏิบตั ิงานเป็ นที่ปรึ กษาในการ
ดูแลผูป้ ่ วยนอกแผนกอายุรกรรม ทั้งผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอกที่มีปัญหา
ทางด้านโรคข้อและ รู มาติสซัม่ ในความควบคุมของอาจารย์ผใู ้ ห้การ
ฝึ กอบรม

ค.

แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ที่ 1 และ 2 ต้องบันทึกข้อมูลในเวชระเบียน
ผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์

การดูแลผู้ป่วยนอก
ก.

แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ที่ 1 ปฏิบตั ิงานดูแลผูป้ ่ วยนอกอายุรศาสตร์
อย่างต่อเนื่อง เดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชัว่ โมง

ข.

แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ที่ 1 และ 2 ปฏิบตั ิงานดูแลผูป้ ่ วยนอกโรค
ข้อและรู มาติสซั่มอย่างต่อเนื่อง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ชัว่ โมง

ค.

แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ที่ 1 และ 2 ต้องบันทึกข้อมูลในเวชระเบียน
ผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์
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6.1.2

สมรรถนะด้ านความรู้และทักษะต่ าง ๆ ทางการแพทย์ (Medical Knowledge and
Skills)
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะต้องมีความสามารถในการแสดงให้เห็นว่ามี
ความรู ้ ความสามารถเกี่ยวกับ biomedical, clinical, epidemiological และ socialbehavioral sciences และสามารถประยุกต์ความรู ้เหล่านี้ไปใช้ในการดูแลผูป้ ่ วย
ก.

แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ที่ 1 และ 2 ปฏิบตั ิงานในสาขาโรคข้อและ
รู มาติสซัม่

ข.

แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ที่ 1 และ 2 ต้องเข้าร่ วมในกิจกรรมทางวิชาการ
ได้แก่ การสอนข้างเตียง การประชุมวิชาการ และวารสารสโมสร

ค.

แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ที่ 1 และ 2 ต้องได้รับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับ
หัตถการ การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ และการตรวจพิเศษต่าง ๆ ที่ใช้ใน
สาขาวิชาโรคข้อและรู มาติสซัม่ ระหว่างการฝึ กอบรม

6.1.3

สมรรถนะด้ านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบตั ิ (PracticeBased Learning and Improvement)
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะต้องมีความสามารถในการพัฒนาตนเอง โดย
เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิและการสื บค้น โดยใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาพัฒนา
การดูแลผูป้ ่ วย
ก. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ที่ 1 และ 2 ต้องมีประสบการณ์การเรี ยนรู ้ใน
การดูแลผูป้ ่ วยแบบองค์รวม และสหวิชาชีพ
ข. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ที่ 1 และ 2 ต้องปฏิบตั ิงานสอนนักศึกษาแพทย์
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ และแพทย์ประจาบ้านรุ่ นน้อง
ค. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ที่ 1 และ 2 ต้องสามารถเขียนบทความทาง
วิชาการชนิดทบทวนวารสาร (review article) และทางานวิจยั ได้ดว้ ย
ตนเอง ภายใต้การแนะนาของอาจารย์ผฝู ้ ึ กอบรม
ง. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ที่ 1 และ 2 ต้องบันทึกข้อมูลในเวชระเบียน
ผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
จ. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ที่ 1 และ 2 สามารถให้การประเมินและวาง
แผนการรักษาแก่ผปู ้ ่ วยต่างแผนกได้ท้งั ผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน
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6.1.4

6.1.5

6.1.6

สมรรถนะด้ านทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่ อสาร (Interpersonal and
Communication Skills)
ก. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ที่ 1 และ 2 เรี ยนรู ้เกี่ยวกับทักษะการ
ปฏิสัมพันธ์ และการสื่ อสาร
ข. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ที่ 1 และ 2 มีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์
และมีทกั ษะในการสื่ อสารแก่ผปู ้ ่ วย และญาติ
ค. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ที่ 1 และ 2 มีความสามารถในการทางานเป็ น
ทีมร่ วมกับบุคลากรทางการแพทย์
ง. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ที่ 1 และ 2 สามารถปฏิบตั ิงานสอนนักศึกษา
แพทย์ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ และแพทย์ประจาบ้านรุ่ นน้อง
จ. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ที่ 1 และ 2 สามารถนาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และ
อภิปรายปัญหาในกิจกรรมวิชาการ เช่น morning report, morbiditymortality conference, case discussion และ interhospital conference เป็ นต้น
สมรรถนะด้ านความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะต้องมีความรับผิดชอบ และมีจริ ยธรรมในการ
ดูแลผูป้ ่ วย
ก. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ที่ 1 และ 2 ฝึ กปฏิบตั ิงานในรู ปแบบทีมที่มี
แพทย์หลายระดับและสหวิชาชีพ ภายใต้การกากับดูแลโดยอาจารย์
ข. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ที่ 1 และ 2 ต้องได้รับการพัฒนาให้มีเจตคติที่ดี
ระหว่างการปฏิบตั ิงานดูแลผูป้ ่ วย
ค. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ที่ 1 และ 2 เรี ยนรู ้เพื่อให้มีการพัฒนาวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่องผ่านระบบ e-port folio โดยมีการสะท้อนการเรี ยนรู ้ของ
ตนเอง (self-reflection) และให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับ (giving feedback) ของ
อาจารย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความเป็ นมืออาชีพ
สมรรถนะด้ านการปฏิบัตงิ านให้ เข้ ากับระบบ (Systems-Based Practice)
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะต้องมีความสามารถในการแสดงให้เห็นว่ามีความ
ตระหนักและตอบสนองต่อระบบสุ ขภาพ ระบบสาธารณสุ ขของประเทศเพื่อให้
การดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสมที่สุด
ก. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ที่ 1 และ 2 มีประสบการณ์การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
ระบบคุณภาพของโรงพยาบาล ระบบความปลอดภัยของผูป้ ่ วยรวมทั้ง
สิ ทธิของผูป้ ่ วย
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ข.

ค.

แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ที่ 1 และ 2 มีประสบการณ์การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของการดูแลรักษา การใช้ทรัพยากร
สุ ขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) หลักการบริ หาร
จัดการระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ที่ 1 และ 2 มีประสบการณ์การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
ความต้องการด้านสุ ขภาพของชุมชน ความต้องการของระบบสุ ขภาพ การ
ตอบสนองของระบบสุ ขภาพระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาติ

การจัดการฝึ กอบรมตลอดระยะเวลาฝึ กอบรม 2 ปี การศึกษานั้นให้จดั การฝึ กอบรมดังนี้
1. ปฏิบตั ิงานโรคข้อและรู มาติสซัม่ ดูแลและรับปรึ กษาผูป้ ่ วยอายุรศาสตร์โรคข้อและรู มาติสซัม่
ทั้งผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอก ปี ละ 50 สัปดาห์
2. เลือกฝึ กอบรมที่สาขาวิชาโรคข้อและรู มาติสซั่มของสถาบันอื่นที่เปิ ดการฝึ กอบรมแพทย์
ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรู มาติสซัม่ เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน
2 เดือน โดยให้เลือกได้ 1-2 สถาบัน (รวมระยะเวลา 2 เดือน)
3. วิชาเลือกรวม 2 เดือน โดยให้เลือกปฏิบตั ิงานในแผนกต่อไปนี้ คือ Physical medicine and
rehabilitation, Orthopaedics, อิมมูโนวิทยา และรังสี วิทยา โดยทั้งนี้ตอ้ งเลือกแผนก Physical medicine and
rehabilitation และ Orthopedics เป็ นเวลาอย่างน้อย 1/2 เดือน แต่ไม่เกิน 1 เดือน
การฝึ กอบรมดังกล่าวข้างต้นนี้ สถาบันที่ฝึกอบรมอาจพิจารณาให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดไป
รับการฝึ กอบรมในสถาบันฝึ กอบรมกิจกรรมเลือกที่แพทยสภารับรองได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ตอ้ งได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผคู ้ วบคุมการฝึ กอบรม
4. ผูร้ ับการฝึ กอบรม ต้องเขียนบทความทบทวนวารสาร (review article) อย่างน้อย 1 เรื่ อง โดย
กาหนดหัวข้อที่น่าสนใจร่ วมกับอาจารย์ที่ปรึ กษา บทความควรแสดงถึงการทบทวนเนื้อหาทางวิชาการอย่าง
เข้มข้นและทันสมัย รวมทั้งให้ความคิดเห็นจากการทบทวนวารสาร และให้บทสรุ ปได้อย่างเหมาะสมและ
ถูกต้อง โดยจัดส่ งเมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรมในปี ที่ 1 เพื่อรับการประเมินผลโดคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและ
สอบฯ และพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารโรคข้อและรู มาติสซัม่ อย่างเหมาะสม แสดงให้เห็นการทบทวนเนื้อหา
อย่างเข้มข้นและทันสมัย รวมถึงสามารถให้ความคิดเห็นจากการทบทวนวารสาร และให้บทสรุ ปได้อย่าง
เหมาะสมถูกต้อง หากไม่ผา่ นการประเมินให้ทาการแก้ไขตามคาแนะนาของคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและ
สอบฯ ให้เสร็จสิ้ นก่อนจบการฝึ กอบรมปี ที่ 2
5. ผูร้ ับการฝึ กอบรม ต้องทาการวิจยั อย่างน้อย 1 เรื่ อง และส่ งผลงานวิจยั และรายงานการวิจยั
ฉบับสมบูรณ์ โดยจะต้องผ่านความเห็นชอบของอนุกรรมการฝึ กอบรมฯ โดยงานวิจยั ต้องเป็ นงานวิจยั แบบ
ศึกษาย้อนหลัง แบบศึกษาไปข้างหน้า หรื อ แบบศึกษา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่งแบบตัดขวาง เท่านั้น ใน
ระหว่างการปฏิบตั ิงาน 2 ปี โดยเป็ นผูว้ ิจยั หลักหรื อผูน้ ิพนธ์หลัก (ภาคผนวก 1)
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6. การร่ วมกิจกรรมในการฝึ กอบรม
- ประชุมวิชาการของภาควิชา/คณะ/สมาคมฯ
- ประชุมปรึ กษาผูป้ ่ วย (ได้แก่ morning report, grand round, morbidity mortality
conference, problem case conference และ x-ray conference)
- ประชุมวารสารสโมสร และ topic review
- การบรรยายพิเศษ
- สอนให้คาปรึ กษา และให้คาแนะนาแก่แพทย์ประจาบ้าน นักศึกษาแพทย์ในปัญหา
หรื อการดูแลผูป้ ่ วยโรคข้อและรู มาติสซัม่
- การประชุมร่ วมระหว่างโรงพยาบาล (interhospital conference)
7. จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึ กษา (advisor / mentor) 1 คนต่อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
8. จัดการฝึ กอบรมภายใต้สภาวะการที่เหมาะสมไม่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพของผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรม
9. จัดให้มีการเรี ยนรู ้ตาม entrustable professional activities (EPA) ที่กาหนดใน ภาคผนวก 2
10. จัดให้มีประสบการณ์การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองในระบบ (electronic) portfolio
สรุ ปการฝึ กอบรมโดยสังเขปในระยะชั้นปี ที่ 1 และ 2
Rheumatology
84-88 สัปดาห์
Elective rheumatology
4-8 สัปดาห์
Elective (PMR ortho X-ray or immunology) 8
สัปดาห์
พักผ่อนประจาปี ปี ละ 2 สัปดาห์ รวมไม่เกิน 4
สัปดาห์
รวม
104
สัปดาห์
6.2 เนื้อหาของการฝึ กอบรม/หลักสู ตร (ภาคผนวก 3)
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะต้องมีความรู ้ความสามารถ
ในเนื้อหาต่อไปนี้
(1) ความรู ้พ้นื ฐานของอายุรศาสตร์และโรคข้อและรู มาติสซัม่
(2) โรคข้อและรู มาติสซัม่ ที่สาคัญ
(3) หัตถการและ/หรื อแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรค
ข้อและรู มาติสซัม่
(4) การเรี ยนรู ้ทางด้านบูรณาการ
6.3 การรับรองวุฒบิ ัตรหรื อหนังสื ออนุมัติสาขาอายุรศาสตร์ โรคข้ อและรูมาติสซั่ม ให้มีคุณวุฒิ
“เทียบเท่าปริ ญญาเอก” (ภาคผนวก 4)
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6.4 จานวนปี ของการฝึ กอบรม
สถาบันได้จดั การฝึ กอบรมเป็ นเวลาทั้งสิ้ น 2 ปี โดยแต่ละชั้นปี จะมีเกณฑ์ประเมินในการ
เลื่อนชั้นปี (ภาคผนวก 2)
6.5 การบริหารจัดการฝึ กอบรมและสภาพการปฏิบัติงาน
สถาบันได้จดั สภาวะการปฏิบตั ิการให้สอดคล้องกับหลักสู ตรการฝึ กอบรมฯดังนี้
- การปฏิบัติงานในเวลาราชการ
o ในขณะที่ปฏิบตั ิงานในคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่
ปฏิบตั ิงานประจาหอผูป้ ่ วยควรเริ่ มขึ้นปฏิบตั ิงานดูแลผูป้ ่ วยในตั้งแต่เวลา 8.00 น. จนถึง
เวลา 16.30 น.
o ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมออกตรวจผูป้ ่ วยนอก
- คลินิกอายุรศาสตร์ทวั่ ไป
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ที่ 1 ปฏิบตั ิงานเวลา 9.00 น. – 11.00 น. เดือนละ
2 ครั้ง
- คลินิกโรคข้อและรู มาติสซัม่
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ที่ 1และ 2 ปฏิบตั ิงานเวลา 9.00 น. – 12.00 น.
สัปดาห์ละ 2 วัน
- การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
o ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะอยูเ่ วรนอกเวลาราชการ ขณะที่ปฎิบตั ิงานในคณะแพทยศาสตร์
วชิรพยาบาล เพื่อดูแลผูป้ ่ วยทางอายุรศาสตร์โรคข้อและรู มาติสซัม่ หรื อผูป้ ่ วยรับปรึ กษา
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ดูแลผูป้ ่ วย ทั้งนี้การปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการจะกาหนด
ไม่เกิน 40 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ และไม่เกิน 10 ครั้งต่อเดือน
- การปฏิบัติงานนอกสถาบัน/วิชาเลือก
o ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถเลือกฝึ กอบรมที่สาขาวิชาโรคข้อและรู มาติสซัม่ ของ
สถาบันอื่นที่เปิ ดการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อ
และรู มาติสซัม่ และวิชาเลือกได้ ตามที่กาหนด
- ค่ าตอบแทนในการปฏิบัติงาน
o ค่าตอบแทนของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมขณะเข้ารับการฝึ กอบรม กรณี ไม่มีตน้ สังกัดจะ
ได้รับการบรรจุรับเงินเดือนตามอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
กรณี มีตน้ สังกัด รับเงินเดือนตามอัตราเงินเดือนจากต้นสังกัด
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o ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม อิงตามเกณฑ์
ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล (ภาคผนวก 5)
- การลา
o ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีสิทธิ์ในการลากิจหรื อลาพักผ่อน รวมกันไม่เกิน 10 วันทาการ
ต่อปี โดยไม่มีการสะสมสิ ทธิวนั ลา ในกรณี ที่ลาเกินความจาเป็ นแล้ว สถาบันอาจ
พิจารณาให้ทางานชดเชยตามความเหมาะสม โดยการลากิจและการลาพักผ่อนจะต้อง
ส่ งใบลาที่อาจารย์ที่ปรึ กษาและหัวหน้าสาขาวิชาฯ อย่างน้อย 3 วัน นอกจากเหตุจาเป็ น
เร่ งด่วน ทั้งนี้ระหว่างการลาทั้งในวันทาการและวันหยุดราชการจะต้องมีการ
มอบหมายแพทย์ผดู ้ ูแลผูป้ ่ วยแทนอย่างชัดเจน
o การลาพักผ่อนสามารถทาได้ในช่วงเวลาที่กาหนด
o การลาป่ วยให้แจ้งอาจารย์ที่ปรึ กษาและหัวหน้าสาขาวิชาฯ ทั้งนี้หากลาป่ วยเกิน 2 วัน
ทาการ จะต้องมีใบรับรองแพทย์รับรองด้วย
o การลาอื่น ๆ เช่น การลาคลอดบุตร การเกณฑ์ทหาร การถูกเรี ยกฝึ กกาลังสารอง เป็ น
ต้น สถาบันจะพิจารณาเป็ นกรณี ๆ ไป แต่ท้งั นี้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะต้องมีเวลาการ
ฝึ กอบรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นปี
6.6 การวัดและประเมินผล
มีการแจ้งกระบวนการวัดและประเมินผลให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้รับทราบโดยสามารถ
ตรวจสอบและอุทธรณ์ได้เมื่อต้องการ
6.7 การวัดและประเมินผลระหว่ างการฝึ กอบรม การเลื่อนชั้นปี การยุติการฝึ กอบรม
6.7.1 การประเมินผลระหว่ างการฝึ กอบรม
(ก) สถาบันฝึ กอบรมจัดให้มีการประเมินผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมระหว่างการ
ฝึ กอบรม ที่ครอบคลุมทั้งด้านความรู ้ ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย์ ใน
มิติต่าง ๆ ดังนี้
มิติที่ 1 ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์ (EPA)
มิติที่ 2 การตรวจเวชระเบียนผูป้ ่ วยใน (EPA)
มิติที่ 3 การตรวจเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอก (EPA)
มิติที่ 4 คะแนนสอบจัดโดยคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบ
มิติที่ 5 การร่ วมกิจกรรมวิชาการส่ วนกลางของสถาบันและสมาคม ฯ
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มิติที่ 6 การประเมินสมรรถนะโดยผูร้ ่ วมงาน
มิติที่ 7 การประเมินสมรรถนะโดยผูป้ ่ วย
การบันทึกข้อมูลมิติที่ 6-7 สามารถกระทาใน portfolio
- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ทาการบันทึกข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะอนุกรรมการ
ฝึ กอบรมและสอบฯ กาหนดในแต่ละปี การศึกษา
- สถาบันฝึ กอบรมจะทาการบันทึกข้อมูลการประเมินผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมในมิติต่าง ๆ
ผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อรายงานผลมายังคณะกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ตามที่
กาหนด
(ข) Achievable milestones/entrustable professional activities (EPA) ในแต่ละชั้นปี
(ภาคผนวก 2)
(ค) การสอบ formative evaluation และให้ขอ้ มูลป้อนกลับ
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปี ที่ 1 และ 2 จะต้องสอบสอบ formative evaluation
โดยการสอบรายยาว ซึ่งเป็ นการสอบภาคปฏิบตั ิและทักษะทางคลินิก นอกจากนี้ยงั มี
การให้ขอ้ มูลป้อนกลับแก่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ผลการประเมินนาไปใช้ในกรณี ต่อไปนี้
1. เพื่อเลื่อนระดับชั้นปี โดยเกณฑ์ผา่ นตามที่คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ
ประกาศกาหนดก่อนการเข้าฝึ กอบรม
2. เพื่อใช้พิจารณาประกอบการตัดสิ นผลการฝึ กอบรม (เมื่อจบการฝึ กอบรมปี ที่ 2)
ให้มีการประเมินระหว่างการฝึ กอบรมโดยสม่าเสมอและแจ้งผลให้ผเู ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมรับทราบ ทาให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านต่าง ๆ ของผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมได้สมบูรณ์ข้ ึน
6.7.2 เกณฑ์ การเลื่อนชั้นปี
ต้องจัดให้มีการประเมินดังนี้
1. ปฏิบตั ิงานได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาที่กาหนด
2. ผ่านการประเมินตามมิติต่าง ๆ ที่กาหนดในหลักสู ตร โดยได้คะแนนไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60 ของแต่ละมิติ ยกเว้นการสอบตามมิติที่ 4 ให้ใช้เกณฑ์ตาม
คณะกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ กาหนด
3. ผ่านเกณฑ์การประเมิน Entrustable professional activities
4. บันทึกข้อมูลการเรี ยนรู ้ใน portfolio อย่างน้อย 50 เครดิต/ปี
5. ปฏิบตั ิงานได้สอดคล้องตามข้อกาหนดของสถาบันฝึ กอบรมไม่ก่อให้เกิด
ความเสื่ อมเสี ยแก่สถาบันฝึ กอบรม
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6.7.3 แนวทางการดาเนินการกรณีไม่ ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปี
1. ต้องปฏิบตั ิงานเพิ่มเติมในส่วนที่สถาบันกาหนด แล้วทาการประเมินซ้ า ถ้าผ่าน
การประเมินจึงสามารถเลื่อนชั้นปี ได้
2. ไม่ผา่ นการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปี ซ้ าตามข้อที่ 1 หรื อไม่ผา่ นการประเมินเพื่อรับ
การเสนอชื่อเข้าสอบวุฒิบตั รฯ ต้องปฏิบตั ิงานในระยะชั้นปี เดิมอีก 1 ปี
3. หลังจากปฏิบตั ิงานซ้ าในชั้นปี เดิมอีก 1 ปี แล้วยังไม่ผา่ นการประเมินเพื่อเลื่อนชั้น
ปี ให้ยตุ ิการฝึ กอบรม
ทั้งนี้สถาบันจะส่ งผลการประเมินแพทย์ประจาบ้านต่อยอดมายังคณะ
อนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบของสมาคมโรคข้อและรู มาติสซัม่ ภายในวันที่ 31
กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ
6.7.4 การดาเนินการสาหรับผู้ที่ไม่ผ่านการประเมิน
1. แจ้งผลการประเมินให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดรับทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรใน
แบบประเมินผลของคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ พร้อมแนวทางการ
พัฒนาปฏิบตั ิงานเพิ่มเติม การกากับดูแล และการประเมินผลซ้ า
2. เมื่อแพทย์ประจาบ้านต่อยอดลงชื่อรับทราบ สถาบันจึงส่ งสาเนาผลการประเมิน
ชุดหนึ่งให้อนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบ และนาส่ งต่อให้ราชวิทยาลัยฯ
6.7.5 การดาเนินการเพื่อยุตกิ ารฝึ กอบรม
1. การลาออก
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดที่ประสงค์จะทาการลาออกหรื อยุติการฝึ กอบรม ต้องทา
เรื่ องชี้แจงเหตุผลก่อนพักการปฏิบตั ิงานล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เมื่อสถาบัน
ฝึ กอบรมอนุมตั ิให้พกั การปฏิบตั ิงานแล้ว จึงแจ้งต่อคณะอนุกรรมการฝึ กอบรม
และสอบฯ เพื่อเห็นชอบและแจ้งต่อแพทยสภาพร้อมความเห็นประกอบว่า สมควร
ให้พกั สิ ทธิ์การสมัครเป็ นแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเป็ นเวลา 1 ปี ในปี การศึกษา
ถัดไปหรื อไม่ โดยพิจารณาจากเหตุผลประกอบการลาออกและคาชี้แจงจาก
สถาบันฝึ กอบรม การลาออกจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมตั ิจากแพทยสภา
2. การให้ ออก
2.1 ปฏิบตั ิงานโดยขาดความรับผิดชอบหรื อประพฤติตนเสื่ อมเสี ยร้ายแรงจน
ก่อให้เกิดผลเสี ยต่อผูป้ ่ วยหรื อต่อชื่อเสี ยงของสถาบันฝึ กอบรม
2.2 ปฏิบตั ิงานโดยขาดความรับผิดชอบหรื อประพฤติตนเสื่ อมเสี ย ไม่มีการ
ปรับปรุ งพฤติกรรมหลังการตักเตือน และกระทาซ้ าภายหลังการภาคทัณฑ์
หากสถาบันฝึ กอบรมเห็นสมควรให้ออก จะทาการแจ้งแพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอดรับทราบ พร้อมให้พกั การปฏิบตั ิงาน แล้วทาเรื่ องแจ้งต่อคณะ
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อนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ภายในเวลา 15 วัน ซึ่งคณะอนุกรรมการ
ฝึ กอบรมและสอบฯ จะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนจานวน 5 คน
ประกอบด้วยหัวหน้าสถาบันฝึ กอบรมอื่นจานวน 3 คน และกรรมการ
ภายในสถาบันจานวน 2 คน เพื่อดาเนินการให้เสร็ จสิ้ นภายใน 30 วัน
ภายหลังจากได้รับเรื่ อง ผลการสอบสวนจะถูกนาเสนอต่อที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ เพื่อลงความเห็น ถ้าสมควรให้ออก
จึงแจ้งต่อแพทยสภา จนเมื่อได้รับการอนุมตั ิจึงถือว่าการให้ออกสมบูรณ์
ถ้าเห็นว่ายังไม่สมควรให้ออกจึงส่ งเรื่ องคืนให้สถาบันฝึ กอบรมพร้อม
คาแนะนา
6.8 การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาอายุรศาสตร์ โรคข้ อและรูมาติสซั่ม
ก. ผูส้ มัครสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรู มาติสซัม่ จะต้องเป็ นผูท้ ี่ได้
ผ่านการอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรู มาติสซัม่ ครบ
ตามหลักสู ตรของแพทยสภาและสถาบันที่ให้การฝึ กอบรมเห็นสมควรให้เข้าสอบได้
ข. ผูส้ มัครสอบจะต้องส่ งผลงานการทบทวนวารสารและงานวิจยั ที่เสร็ จสิ้นตามข้อกาหนด
ค. สอบ summative evaluation (ภาคผนวก 6)
วิธีการประเมินผลประกอบด้วย
1. การสอบข้อเขียนหรื อภาคทฤษฎี และการสอบทักษะปฏิบตั ิและทักษะทางคลินิก
2. การประเมินผลงานทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั และการนาเสนอผลงานวิจยั
ง. สอบ formative evaluation
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปี ที่ 1 และ 2 เมื่อสิ้ นสุ ดปี การศึกษาจะมีการประเมินผล
ซึ่งประกอบด้วย การสอบภาคปฏิบตั ิและทักษะทางคลินิก โดยการสอบรายยาวและการ
ประเมินผลทางห้องปฏิบตั ิการ
จ. การตัดสิ นผลการสอบ summative evaluation (การประเมินผลส่ วนกลางโดย
อนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบ สมาคมรู มาติสซัม่ แห่งประเทศไทย) เกณฑ์การผ่าน
จะใช้วิธีอิงเกณฑ์ โดยต้องมีคะแนนรวมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่
คณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบฯกาหนด และประกาศให้ทราบล่วงหน้าก่อนวัน
สอบอย่างน้อย 6 เดือน ในกรณี ที่สอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะต้อง
สอบแก้ตวั ในปี ถัดไป (ยกเว้นงานวิจยั ) ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามมติของคณะอนุ กรรมการ
ฝึ กอบรมและสอบฯ ทั้งนี้ ชนิ ดและจานวนครั้งการสอบภาคปฏิบตั ิและการสอบทักษะ
ทางคลิ นิก อาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามที่ คณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ เห็ น
เหมาะสม
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7.

การรับและคัดเลือกผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมมีการระบุคุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมอย่างชัดเจน และเป็ นไปตามข้อบังคับ
และประกาศของแพทยสภา
7.1 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
7.1.1 เป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
เวชกรรม 2525 และผ่านโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทยสภา
7.1.2 เป็ นผูไ้ ด้รับวุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
หรื อหนังสื ออนุมตั ิแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาอายุรศาสตร์จากแพทยสภา
7.2 การคัดเลือกผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
สถาบันจัดให้มีการประกาศการรับสมัครผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเป็ นแพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอดทางเว็บไซต์ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยจะมีรายละเอียดระบุจานวน
ตาแหน่งที่เปิ ดรับสมัคร ระยะเวลาการยืน่ ใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร กาหนดการ
สอบสัมภาษณ์ และการประกาศผล
สถาบันจะทาประกาศรายชื่อคณะกรรมการและเกณฑ์การคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
โดยยึดหลักความเสมอภาคโปร่ งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งเกณฑ์การคัดเลือกพิจารณาจาก
1. ผลการศึกษาระดับแพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต
2. ประสบการณ์การทางาน รวมทั้ง recommendation
3. ต้นสังกัด โดยเฉพาะต้นสังกัดจากกรุ งเทพมหานคร
4. บุคลิกภาพโดยรวม และทัศนคติในการสัมภาษณ์
7.3 จานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยกาหนดให้สถาบันฝึ กอบรมรับผูเ้ ข้าฝึ กอบรม
ได้ในสัดส่วนชั้นปี ละ 1 คน ต่ออาจารย์แพทย์ผฝู ้ ึ กอบรม 2 คน ในตาแหน่งแรก ตาแหน่ง
ต่อไปใช้สดั ส่ วนปี ละชั้นละ 1 คน ต่ออาจารย์แพทย์ผฝู ้ ึ กอบรม 1 คน ไปอีก 5 ตาแหน่ง
หลังจากนั้น ใช้สดั ส่ วน ปี ละชั้นละ 1 คน ต่ออาจารย์ผฝู ้ ึ กอบรม 2 คน รวมทั้งต้องมีงาน
บริ การขั้นต่าตามที่กาหนด (ภาคผนวก 7)
7.4 ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมที่มีความพิการซึ่งต้ องการสิ่ งอานวยความสะดวกเป็ นพิเศษ
กรณี สาหรับผูท้ ี่มีความพิการทางร่ างกาย หลักสู ตรใช้แนวทางปฏิบตั ิตามเกณฑ์ที่
ประกาศของ กสพท. เรื่ อง “คุณสมบัติเฉพาะของผูส้ มัครเข้าศึกษาหลักสู ตรแพทยศาสตร์
บัณฑิต ฉบับ พ.ศ. 2559” ในหัวข้อเกี่ยวกับคุณสมบัติทางด้านสุ ขภาพทั้งด้านร่ างกายและ
จิตใจ กล่าวคือผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค
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อาการของโรคหรื อความพิการอันเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตั ิงาน และการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
8. อาจารย์ผู้ให้ การฝึ กอบรม
8.1 คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการกากับดูแลการฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมมีอาจารย์แพทย์ ซึ่งได้รับหนังสื ออนุมตั ิหรื อวุฒิบตั รสาขาอายุรศาสตร์
โรคข้อและรู มาติสซัม่ จากแพทยสภา และเป็ นสมาชิกของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง
ประเทศไทย และสมาชิกตลอดชีพของสมาคมรู มาติสซัม่ แห่งประเทศไทย ผูท้ ี่รับผิดชอบ
เป็ นประธานการฝึ กอบรมของสถาบันฝึ กอบรมจะต้องปฏิบตั ิงานทางด้านโรคข้อและ
รู มาติสซัม่ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี ภายหลังได้รับวุฒิบตั รฯ หรื อหนังสื ออนุมตั ิฯ
(ภาคผนวก 8)
8.2 คุณสมบัติและจานวนของอาจารย์ผู้ให้ การฝึ กอบรม
8.2.1 คุณสมบัตขิ องอาจารย์ผู้ให้ การฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมมีแพทย์ซ่ ึงได้รับหนังสื ออนุมตั ิหรื อวุฒิบตั รสาขาอายุรศาสตร์
โรคข้อและรู มาติสซัม่ หรื อของแพทยสภา และเป็ นสมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
และสมาชิกตลอดชีพของสมาคมโรคข้อและรู มาติสซัม่ แห่งประเทศไทย
(ภาคผนวก 9)
วิธีการคัดเลือก
นโยบายการคัดเลือกอาจารย์จะสอดคล้องกับพันธกิจการฝึ กอบรมของ
สถาบัน และระเบียบของภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินงานการรับ
อาจารย์ของภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล (ภาคผนวก 10)
8.2.2 จานวนอาจารย์ผู้ให้ การฝึ กอบรม
เป็ นไปตามเกณฑ์ของสมาคมรู มาติสซัม่ แห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์แห่งประเทศไทย โดยอาจารย์แพทย์ผฝู ้ ึ กอบรมแบบเต็มเวลาอย่าง
น้อย 2 คน หากจานวนอาจารย์แพทย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมเต็มเวลาไม่พอ อาจจัดให้
มีอาจารย์แพทย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมแบบไม่เต็มเวลา แต่จะต้องมีอาจารย์แพทย์ผใู ้ ห้
การฝึ กอบรมเต็มเวลาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนอาจารย์แพทย์ผใู ้ ห้การ
ฝึ กอบรมทั้งหมด
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8.3 ภาระงานของอาจารย์ ประกอบด้วยงานสอน งานพัฒนาองค์ความรู ้ รวมทั้งงานวิจยั
งานบริ การ และงานอื่น ๆ สถาบันฝึ กอบรมได้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของ
อาจารย์และสมดุลระหว่างงานด้านการศึกษา การวิจยั อาจารย์ต่อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ให้เป็ นไปตามเกณฑ์ของสถาบันฝึ กอบรม โดยขึ้นกับสาขาวิชาและภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยอาจารย์จะมีเวลาเพียงพอสาหรับการให้การฝึ กอบรม
ให้คาปรึ กษา และกากับดูแล ยังมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องซึ่งประกอบด้วย
ด้านการแพทย์และด้านแพทยศาสตร์ศึกษา นอกจากนี้สถาบันฯ ยังมีการประเมินอาจารย์
เป็ นระยะ
9. ทรัพยากรทางการศึกษา
การกาหนดนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มทางด้านการฝึ กอบรม
เป็ นไปตามข้อกาหนดของภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยจัดให้มีทรัพยากรทาง
การศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังนี้
- มีสถานที่และเปิ ดโอกาสให้แพทย์ประจาบ้านรวมถึงแพทย์ประจาบ้านต่อยอดในการเรี ยนรู ้ท้งั ทาง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ทางเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่ทนั สมัย สามารถใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารได้อย่างพอเพียง มีอุปกรณ์สาหรับฝึ กอบรมภาคปฏิบตั ิ และมีสิ่งแวดล้อมที่
ปลอดภัย
- หอผูป้ ่ วยด้านอายุรศาสตร์ จานวน 16 แห่ง แบ่งเป็ นหอผูป้ ่ วยสามัญ 7 หอผูป้ ่ วยพิเศษ 6 แห่ง และหอ
ผูป้ ่ วยวิกฤติ 3 แห่ง ซึ่งสามารถก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ท้งั ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิได้
- ห้องสมุดของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ห้องสมุดภาควิชาฯ อานวยความสะดวกให้เข้าถึงแหล่ง
การเรี ยนรู ้ทางวิชาการที่ทนั สมัย โดยห้องสมุดภาควิชาอายุรศาสตร์สามารถเข้าใช้ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง
- มีการจัดเตรี ยมอุปกรณ์และหุ่นสาหรับฝึ กอบรมภาคปฏิบตั ิ จัดการฝึ กอบรมภาคปฏิบตั ิเพื่อให้แพทย์
ประจาบ้านรวมถึงแพทย์ประจาบ้านต่อยอด เกิดความมัน่ ใจในการทาหัตถการที่สาคัญได้
- ภาควิชาอายุรศาสตร์จดั ให้มีหอ้ งปฏิบตั ิการสาหรับแพทย์ประจาบ้านต่อยอด เพื่อการวินิจฉัยโรค
เบื้องต้น ณ หอผูป้ ่ วย เช่น การย้อมสี สารคัดหลัง่ การตรวจนับเซลล์เม็ดเลือด ฯลฯ ในส่ วนแพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอดสาขาวิชาโรคข้อและรู มาติสซัม่ มีจดั ห้องปฏิบตั ิการพร้อมกล้องจุลทรรศน์ชนิดโพลาไรซ์สาหรับ
ตรวจชนิดผลึกในน้ าเจาะข้อบริ เวณสานักงานสาขาวิชาโรคข้อและรู มาติสซัม่
- ภาควิชาฯ มีเครื่ องตรวจคลื่นเสี ยงความถี่สูง (Ultrasonography) แพทย์ประจาบ้านแพทย์และประจา
บ้านต่อยอด สามารถนาไปใช้เพื่อการวินิจฉัยหรื อการประกอบการทาหัตถการในหอผูป้ ่ วย และแผนกผูป้ ่ วย
นอกได้
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- จัดให้มีสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาที่ปลอดภัย มีหอ้ งตรวจแยกโรคผูป้ ่ วยติดเชื้อทางเดินหายใจที่เสี่ ยง
ต่อการแพร่ กระจายสาหรับผูป้ ่ วยนอกและมีหอ้ งแยกความดันลบสาหรับผูป้ ่ วยใน เพือ่ ลดการแพร่ กระจายสู่
บุคลลากรทางการแพทย์
- มีจานวนผูป้ ่ วยเพียงพอ และมีความหลากหลายทางโรคหรื อภาวะต่าง ๆ ทั้งผูป้ ่ วยใน ผูป้ ่ วยนอก
ผูป้ ่ วยนอกเวลาราชการ ที่ทาให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีประสบการณ์เพียงพอนาไปสู่ ผลของการฝึ กอบรม
ที่พึงประสงค์
- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในโรงพยาบาล เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต ให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอด
สามารถเข้าถึงสื่ ออิเล็กทรอนิกส์สาหรับการเรี ยนรู ้ได้ มีนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสาร
นี้เพื่อให้การใช้งานมีประสิ ทธิภาพและถูกหลักจริ ยธรรม
- สามารถเข้าถึงวารสารทางการแพทย์ ฐานข้อมูลหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลทางการแพทย์
อื่นผ่านทางระบบเครื อข่ายไร้สายของโรงพยาบาลหรื ออินเตอร์เน็ตได้
- มีระบบการสื่ อสารที่ทาให้แพทย์ประจาบ้านและแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเข้าถึงเอกสารแนวทางการ
ปฏิบตั ิต่าง ๆ ที่มีประโยชน์และสะดวกในการปฏิบตั ิงาน
- สามารถเข้าถึงข้อมูลเวชสารสนเทศได้โดยง่าย เช่น เวชระเบียน ภาพถ่ายทางการแพทย์ ผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบตั ิการ
- มีทีมเภสัชกรคลินิกให้การปรึ กษาเกี่ยวกับการใช้ยาที่หอผูป้ ่ วย โดยเน้นการทางานเป็ นทีมกับแพทย์
เพื่อประโยชน์กบั ผูป้ ่ วย
- สนับสนุนให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดเข้าร่ วมประชุมกับสหสาขาวิชาชีพ และฝึ กกระบวนการดูแล
ผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย (palliative care)
- มีการสนับสนุนการทางานวิจยั ที่ใช้การประยุกต์ความรู ้พ้นื ฐาน และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ใน
สาขาวิชาที่ฝึกอบรม จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึ กษา สามารถปรึ กษานักระบาดวิทยาและนักสถิติได้ กรณีที่ตอ้ งการ
- มีการนาความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตร์ศึกษามาใช้ในการจัดทาแผนการฝึ กอบรม การดาเนิน การ
ฝึ กอบรม การประเมินการฝึ กอบรม
- แพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถฝึ กอบรมวิชาเลือกในสถาบันอื่น ทั้งในและนอกประเทศตามที่ระบุ
ไว้ในหลักสู ตร
10. การประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
สถาบันฝึ กอบรมมีการกากับดูแลการฝึ กอบรมให้เป็ นไปตามแผนการฝึ กอบรม/ หลักสู ตรเป็ นประจา
มีกลไกสาหรับการประเมินหลักสู ตรและนาไปใช้จริ ง โดยครอบคลุม
10.1 พันธกิจของแผนฝึ กอบรม/หลักสู ตร
10.2 ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ที่พงึ ประสงค์
10.3 แผนฝึ กอบรม
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10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9

ขั้นตอนการดาเนินงานของแผนฝึ กอบรม
การวัดและประเมินผล
พัฒนาการของผูร้ ับการฝึ กอบรม
ทรัพยากรทางการศึกษา
คุณสมบัติของอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรม
ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผูร้ ับการฝึ กอบรมและความต้องการของระบบ
สุ ขภาพ
10.10 สถาบัน/โครงการฝึ กอบรมร่ วม/สมทบ
10.11 ข้อควรปรับปรุ ง
สถาบันฝึ กอบรมได้ดาเนินการหาข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับหลักสู ตรการฝึ กอบรม จากผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยหลักและอื่น ๆ เช่น ผูใ้ ห้การฝึ กอบรม ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม สมาคมรู มาติสซัม่ แห่งประเทศไทย
นายจ้าง รวมถึงการนาข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบตั ิงานของแพทย์ผสู ้ าเร็ จการฝึ กอบรม
มาใช้ในการประเมินผลการฝึ กอบรมและปรับปรุ งหลักสู ตร
หัวข้ อการประเมินติดตาม
1. หลักสู ตร/พันธกิจ/ผลลัพธ์ การฝึ กอบรม
สาขาวิชาฯ จัดให้มีการทบทวน การวัดและประเมินการฝึ กอบรมเป็ นประจาทุกปี โดยคณะ
กรรมการกากับดูแลการฝึ กอบรม มีการประเมินพันธกิจ กระบวนการการฝึ กอบรม กิจกรรมทางวิชาการ
ผลลัพธ์ของการฝึ กอบรม พัฒนาการของผูฝ้ ึ กอบรม ปัญหาและอุปสรรคจากข้อมูลป้อนกลับของอาจารย์ผู ้
ฝึ กอบรม จากแพทย์ประจาบ้านต่อยอดทั้งที่อยูใ่ นระหว่างฝึ กอบรมและสาเร็ จการฝึ กอบรมแล้ว ผูบ้ ริ หาร และ
จากผูใ้ ช้อายุรแพทย์โรคข้อและรู มาติสซั่ม โดยนาข้อมูลดังกล่าวร่ วมกับผลการประเมินการเรี ยนรู ้ และ
พัฒนาการของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม มาปรับปรุ งหลักสู ตรการฝึ กอบรม เพื่อให้การฝึ กอบรมเป็ นไปตามแผน
ที่วางไว้
ข้อมูลการประเมินได้จาก ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (Stakeholders) โดยใช้ขอ้ มูลป้อนกลับ ดังนี้
1.1 ใช้ขอ้ มูลสะท้อนเกี่ยวกับแผน ขั้นตอนและการวัดการฝึ กอบรม/หลักสู ตร จาก
- อาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน
- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม (ระหว่างการฝึ กอบรม)
- ผูบ้ ริ หาร (เช่น หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ หรื อรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริ การ)
1.2 ใช้ขอ้ มูลสะท้อนเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบตั ิงานของแพทย์ผสู ้ าเร็ จการฝึ กอบรม
ซึ่งครอบคลุมพันธกิจ และผลลัพธ์การฝึ กอบรม/หลักสู ตร จาก
- ต้นสังกัด หรื อ หัวหน้างานของแพทย์หลังจากจบการฝึ กอบรมกลับไปปฏิบตั ิงาน
- แพทย์ประจาบ้านต่อยอดที่จบการฝึ กอบรม และกลับไปปฏิบตั ิงาน
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2. ทรัพยากรทางการศึกษา
สาขาวิชาฯ ร่ วมกับภาควิชาอายุรศาสตร์กาหนดงบประมาณของแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตรให้
สอดคล้องกับความจาเป็ นด้านการฝึ กอบรมตามรอบปี งบประมาณของคณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
เป็ นประจาทุกปี (แผนยุทธศาสตร์ ของภาควิชาฯและมหาวิทยาลัย ) และติดตามงบประมาณที่ได้ในแต่ละปี
พร้อมกากับให้ผเู ้ กี่ยวข้องได้ดาเนินการตามแผนที่ของบประมาณไว้ (ตาม KPI ของภาควิชาฯ) เพื่อสนับสนุน
การดาเนินการของการฝึ กอบรมและกิจกรรมอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับ การบริ หารจัดการที่ดีและใช้ทรัพยากรได้
อย่างเหมาะสม
3. อาจารย์ผู้ให้ การฝึ กอบรม
ภาควิชาฯ ให้อาจารย์แพทย์กาหนดภาระงานเกี่ยวกับงานการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน และ
แพทย์ประจาบ้านต่อยอด เช่น งานสอน เป็ นที่ปรึ กษางานวิจยั เป็ นกรรมการหรื ออนุกรรมการ การไปอบรม
เพิ่มพูนทักษะ หรื อ อบรมแพทยศาสตร์ และ การเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา โดยหัวหน้าภาควิชาฯ จะประเมิน
ศักยภาพ และผลสาเร็ จของภาระงานที่อาจารย์รับมา ปี ละ 2 ครั้ง ตามรอบที่กาหนดของคณะแพทยศาสตร์
วชิรพยาบาล โดยการประเมินนี้เป็ นส่วนหนึ่งของการพิจารณาปรับขั้นเงินเดือน และเป็ นการกากับติดตาม
แผนการฝึ กอบรมอาจารย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบ
4. แผนการฝึ กอบรม
ขั้นตอนการดาเนินงานของแผนการฝึ กอบรม มีการกากับติดตามให้เป็ นไปตามแผน และ
ตารางเวลา โดยอนุกรรมการหลักสู ตร
11. การทบทวน / พัฒนาหลักสู ตรการฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมจัดให้มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสู ตรฝึ กอบรมเป็ นระยะ ๆ ดังนี้
1. ดาเนินการตรวจรับรองโดยอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบสมาคมรู มาติสซัม่ แห่งประเทศไทย
เป็ นประจาทุก 5 ปี
2. ทบทวน และปรับปรุ งหลักสู ตรการฝึ กอบรมให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ อย่างน้อยทุก 5 ปี
12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
- สถาบันฝึ กอบรมจัดให้มีการบริ หารจัดการหลักสู ตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่กาหนดไว้
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การรับสมัครผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจานวนที่รับ)
กระบวนการฝึ กอบรม การวัดและประเมินผล และผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมที่พึงประสงค์ การ
ออกเอกสารที่แสดงถึ งการสาเร็ จการฝึ กอบรมในแต่ละระดับ หรื อหลักฐานอย่างเป็ นทางการ
อื่น ๆ ที่สามารถใช้เป็ นหลักฐานแสดงการผ่านการฝึ กอบรมในระดับนั้นได้ท้ งั ในประเทศและ
ต่างประเทศ
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- สถาบันฝึ กอบรมกาหนดให้มีคณาจารย์รับผิดชอบหลักสู ตรชัดเจนและเพื่อให้การบริ หารงาน
ด้านการศึกษาเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ สถาบันฝึ กอบรมได้แต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแล
ฝึ กอบรมเพื่อกากับดูแลงานทางด้านการศึกษา
- สถาบันฝึ กอบรมจัดให้มีบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุน
การดาเนิ นการของการ ฝึ กอบรมและกิจกรรมอื่น ๆที่เกี่ยวข้องการบริ หารจัดการที่ดีและใช้
ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
13. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมได้รับการประเมินความพร้อมในการเป็ นสถาบันฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่องโดยการ
ประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายในทุก 2 ปี และสถาบันฝึ กอบรมได้รับการประเมินคุณภาพการ ฝึ กอบรม
ภายนอกจากอนุกรรมการฝึ กอบรมฯ สมาคมรู มาติสซัม่ แห่งประเทศไทยทุก 5 ปี
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ภาคผนวก 1
งานวิจัย
ขอบเขตความรับผิดชอบ
เนื่องจากการมีความสามารถในการทาวิจยั ด้วยตนเองเป็ นสมรรถนะหนึ่งที่แพทย์ประจาบ้านต่อยอด
ต้องบรรลุ และการพิจารณาผลการประเมินผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์เป็ นองค์ประกอบหนึ่งของผูท้ ี่จะได้รับ
วุฒิบตั รฯ เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรม ดังนั้นสถาบันฝึ กอบรมจะต้องรับผิดชอบการเตรี ยมความพร้อมให้กบั
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดของสถาบันตนเองตั้งแต่การเตรี ยมโครงร่ างการวิจยั ไปจนสิ้ นสุ ดการทางานวิจยั
และจัดทารายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์เพื่อนาส่ งคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ สมาคมรู มาติสซัม่ แห่ ง
ประเทศไทย และส่ งต่อไปยังราชวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ สถาบันฝึ กอบรมจะต้องรายงานชื่ องานวิจยั อาจารย์ที่
ปรึ กษา และความคืบหน้าของงานวิจยั ตามกรอบเวลาที่กาหนดเพื่อให้มีการกากับดูแลอย่างทัว่ ถึง
งานวิจยั ดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อหลักดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2. วิธีการวิจยั
3. การวิเคราะห์ผล
4. ผลการวิจยั
5. การวิจารณ์ผลการวิจยั
6. บทคัดย่อ
คุณลักษณะของงานวิจัย
1. เป็ นผลงานที่ริเริ่ มใหม่ หรื อเป็ นงานวิจยั ที่ใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนทั้งในและต่างประเทศ แต่
นามาดัดแปลงหรื อทาซ้ าในบริ บทของสถาบัน
2. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดและอาจารย์ผดู ้ าเนินงานวิจยั ทุกคน ต้องผ่านการอบรมด้านจริ ยธรรมการ
วิจยั ในคน หรื อ good clinical practice (GCP) ที่ยงั ไม่หมดอายุ
3. งานวิจยั ทุกเรื่ องต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ของสถาบัน
4. งานวิจยั ทุกเรื่ องต้องดาเนินงานวิจยั ภายใต้ขอ้ กาหนดของ GCP หรื อระเบียบวิจยั ที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับคาถามวิจยั
5. ใช้ภาษาอังกฤษหรื อภาษาไทยในการนาเสนอผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์และเขียนบทคัดย่อทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้วยรู ปแบบภาษาที่เหมาะสมตามหลักไวยากรณ์
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สิ่ งที่ต้องปฏิบตั ิสาหรับการดาเนินการวิจัยที่เกีย่ วข้ องกับผู้ป่วย/อาสาสมัคร
1. เมื่อได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั แล้ว ต้องดาเนินการวิจยั ตามแผนการ
วิจยั ที่ได้รับการอนุมตั ิน้ นั โดยเคร่ งครัด หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ให้ยนื่ ขอเปลี่ยนแปลง
แผนการวิจยั ต่อคณะกรรมการฯ ก่อน
2. เมื่อมีการลงนามในเอกสารชี้แจงอาสาสมัครหรื อผูแ้ ทนเพื่อขอความยินยอมในการเข้าร่ วมวิจยั
ต้องให้สาเนาแก่อาสาสมัครหรื อผูแ้ ทนเก็บไว้ 1 ชุด
3. มีการระบุในเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอกหรื อผูป้ ่ วยในถึงสถานะการเข้าร่ วมงานวิจยั ของอาสาสมัคร
4. การตรวจหรื อรักษาเพิ่มเติมจากโครงการวิจยั ที่ผา่ นการอนุมตั ิแล้ว โดยการกระทาดังกล่าว
ไม่ได้เป็ นส่ วนหนึ่งของการดูแลรักษาผูป้ ่ วยตามปกติ ไม่สามารถทาได้ไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้ น
ยกเว้นได้มีการระบุและอนุมตั ิในโครงการวิจยั แล้ว และผูว้ ิจยั หรื อคณะผูว้ ิจยั ต้องเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นกับผูป้ ่ วยและผูด้ ูแลผูป้ ่ วย
5. กรณี ที่โครงการวิจยั กาหนดให้ทาการตรวจหรื อรักษาที่เพิม่ เติมจากการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ตามปกติ หากมีผลลัพธ์ที่อาจส่ งผลต่อประโยชน์ให้การดูรักษาผูป้ ่ วย ให้ดาเนินการแจ้ง
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั เพื่อวางแผนแจ้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป
6. หากเกิดกรณี อื่นนอกเหนือการคาดการณ์ ให้ปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการวิจยั หรื อ
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ทันที กรณี ที่ไม่สามารถปรึ กษาได้ในทันทีให้ใช้หลักพื้นฐาน 3
ข้อของจริ ยธรรมทางการแพทย์ในการตัดสิ นใจ คือ
6.1 การถือประโยชน์สุขของผูป้ ่ วยเป็ นหลัก และการไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานกับผูป้ ่ วย
6.2 การเคารพสิ ทธิของผูป้ ่ วย
6.3 การยึดมัน่ ในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคม ที่จะได้รับบริ การทางการแพทย์ตาม

มาตรฐาน
กรอบการดาเนินงานวิจัยในเวลา 2 ปี (24 เดือนของการฝึ กอบรม)
ทั้งนี้ เดือนที่กาหนดขึ้นเป็ นระยะเวลาที่ประมาณการ อาจจะทาได้เร็วกว่าหรื อช้ากว่านี้ได้บา้ ง โดยให้แต่
ละสถาบันสามารถกาหนดรายละเอียดเพิ่มเติมได้เอง
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เดือนที่
1-6
6-9
6-12
6-18
18-19
20-21

ประเภทกิจกรรม
- จัดเตรี ยมคาถามวิจยั ติดต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา และจัดทาโครงร่ างงานวิจยั
- สอบโครงร่ างงานวิจยั กาหนดโดยคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบสมาคมฯ
- ขออนุมตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ของสถาบัน
- ขอทุนสนับสนุนงานวิจยั จากแหล่งทุนจากภายในและ/หรื อนอกสถาบัน
- เก็บข้อมูลวิจยั หลังได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั
- วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผลงานวิจยั
- จัดทารายงานวิจยั ฉบับร่ างให้อาจารย์ที่ปรึ กษาให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อปรับแก้ไข
- ส่ งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ให้กบั คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ
- สอบการนาเสนอผลโครงการวิจยั กาหนดโดยคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและ
สอบฯ ประเมินผลการสอบวิจยั และรายงานวิจยั
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ภาคผนวก 2
Entrustable Professional Activities (EPA)
Entrustable Professional Activities (EPA)
EPA คือ กิจกรรมที่มีความสาคัญมาก (critical activities) ที่ผจู ้ ะประกอบอาชีพเป็ นแพทย์สาขา
อายุรศาสตร์โรคข้อและรู มาติสซัม่ ทุกคนต้องทาได้ดว้ ยตนเองอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยต่อผูป้ ่ วย
สมาคมรู มาติสซัม่ แห่งประเทศไทย กาหนด EPA ซึ่งแพทย์ประจาบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและ
รู มาติสซัม่ ทุกคนต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถทาได้ดว้ ยตนเองในระหว่างการฝึ กอบรมดังนี้
EPA1 Management of arthritic diseases
EPA2 Management of immune mediated connective tissue diseases and vasculitides
EPA3 Management of rheumatic manifestations associated with systemic diseases/conditions
EPA4 Management of diseases of cartilage, bone and connective tissue
EPA5 Management of diffuse and regional musculoskeletal pain
EPA6 Procedures and interpretation of diagnostic tests in rheumatic diseases
EPA7 Consultation
EPA8 Lifelong learning
EPA9 Patient safety

25

แนวทางการเรียนรู้และการประเมิน EPA
1. Level of EPA
Level 1 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
Level 2 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
Level 3 = สามารถปฏิบตั ิงานได้โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
Level 4 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งควบคุม
Level 5 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ดว้ ยตนเองและควบคุมผูท้ ี่มีประสบการณ์นอ้ ยกว่าได้
2. โรค/ภาวะที่สาคัญซึ่งแพทย์ประจาบ้ านสาขาอายุรศาสตร์ โรคข้ อและรูมาติสซั่ม ต้องให้ การดูแลรักษาได้
ด้ วยตนเอง (ประเมินโดย EPA)
EPA 1 Management of arthritic diseases
EPA 2 Management of immune mediated connective tissue diseases and vasculitides
EPA 3 Management of rheumatic manifestations associated with systemic diseases/conditions
EPA 4 Management of diseases of cartilage, bone and connective tissue
EPA 5 Management of diffuse and regional musculoskeletal pain
EPA 6 Procedures and interpretation of diagnostic tests in rheumatic diseases
EPA 7 Consultation
EPA 8 Lifelong learning
EPA 9 Patient safety
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EPA 1 Management of arthritic diseases
- Infection and arthritis
o Infectious arthritis (viral, bacteria, mycobacterium, fungus, parasite, etc.)
o Rheumatic fever and arthritis associated with infection
- Crystalline arthropathy
o Hyperuricemia and gout
o Calcium pyrophosphate dihydrate arthropathy
o Basic calcium phosphate deposition diseases
- Rheumatoid arthritis
- Spondyloarthropathy
o Ankylosing spondylitis
o Reactive arthritis/ Reiter’s syndrome
o Psoriatic arthritis
o Arthritis associated with inflammatory bowel diseases
o Unclassified spondyloarthritis
- Adult onset Still’s disease
- Undifferentiated arthritis
- Tumor and tumor-like conditions
o Pigmented villonodular synovitis
o Synovial tumor
- Intermittent arthropathy
o Palindromic arthropathy
o Intermittent hydrathrosis
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EPA 2
-

Management of immune mediated connective tissue diseases and vasculitides
Systemic lupus erythematosus
Mixed connective tissue disease and Overlap syndrome
Systemic sclerosis
Inflammatory myopathies
Sjogren’s syndrome
Antiphospholipid syndrome
Unclassified connective tissue disease
Relapsing polychondritis
Vasculitides
o Primary vasculitis
▪ Single organ vasculitis (Cutaneous leukocytoclatic vasculitis, primary angiitis of
CNS, etc.)
▪ Systemic vasculitis
• Takayasu’s vasculitis
• Giant cell arteritis and polymyalgia rheumatica
• Polyarteritis nodosa
• Kawasaki’s diseases
• ANCA associated vasculitis (Microscopic polyangiitis, granulomatosis
with polyangiitis (Wegener’s), eosinophilic granulomatosis with
polyangiitis (Churg-Strauss)
• Immune complex associated vasculitis (anti-glomerular basement
membrane disease, cryoglobulinemic vasculitis, IgA vasculitis (HenochSchonlein), hypocomplementemic urticarial vasculitis)
• Behcet’s disease
• Cogan syndrome
▪ Secondary vasculitis (systemic diseases, infectious diseases, drugs and chemical
substances, malignancy)
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EPA 3 Management of rheumatic manifestations associated with systemic diseases/conditions
- Hematologic diseases (hemophilia, hemoglobinopathy)
- Endocrine diseases (diabetes mellitus, thyroid and parathyroid diseases, pituitary and adrenal
diseases)
- Malignancies
- Sarcoidosis
- Infiltrative/storage disease diseases (eg. amyloidosis)
- IgG4-related disease
- Pregnancy
- Drugs and chemical substances
EPA 4
-

Management of diseases of cartilage, bone and connective tissue
Degenerative joint disease, degenerative disc disease
Osteoporosis
Other metabolic bone diseases (Paget’s disease of bone, Renal osteodystrophy, osteomalacia, etc.)
Osteonecrosis
Hereditary diseases of connective tissue (Marfan’s syndrome , Ehler-Danlos syndrome, etc.)

EPA 5 Management of diffuse and regional musculoskeletal pain
- Diffuse musculoskeletal pain
o Fibromyalgia
- Regional musculoskeletal pain
o Myofascial pain syndrome
o Tendinitis, bursitis, fasciitis, enthesitis
o Ganglion cyst
o Chronic ligament and muscle strain
o Complex regional pain syndrome (reflex sympathetic dystrophy)
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EPA 6 Procedures and interpretation of diagnostic tests in rheumatic diseases
- กลุ่มที่ 1 สามารถปฏิบัติและแปลผลได้ ด้วยตนเอง
o Synovial fluid analysis and crystal identification
- กลุ่มที่ 2 บอกหลักการและแปลผลได้
o Musculoskeletal imaging study (x-ray, ultrasound, bone scan, computed CT scan, and
magnetic resonance imaging)
o Inflammatory biomarkers (acute phase reactants and serum complement)
o Serologic tests in rheumatic diseases
o Bone mineral density measurement
o Tissue biopsy (skin, kidney, vessel, synovium, muscle)
- กลุ่มที่ 3 หัตถการ
o Arthrocentesis and injection of joints and soft tissue
EPA 7
-

Consultation
Perioperative evaluation and management in patients with rheumatologic diseases
Rheumatologic manifestations of non-rheumatic disorders
Rheumatologic evaluation and management during periconceptual, postpartum, and lactation

EPA 8
-

Life-long learning
สามารถกาหนดความต้องการในการเรี ยนรู ้ของตนเอง
สามารถค้นคว้าหาความรู ้ และประเมินความน่าเชื่อถือจากแหล่งเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ที่คน้ คว้าได้กบั ปัญหาของผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม
เข้าร่ วมกิจกรรมทางวิชาการอย่างสม่าเสมอ
สามารถใช้ฐานข้อมูลอิเลคโทรนิก และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรี ยนรู ้
สามารถถ่ายทอดความรู ้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิสิต นักศึกษา ผูป้ ่ วยและญาติ
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EPA 9 Patient safety
1. Interpersonal and communication skills
o สามารถสื่ อสาร และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ ผูป้ ่ วย และญาติ
o มีทกั ษะในการดูแลผูป้ ่ วย
o มีทกั ษะในการบอกข่าวร้าย
o สามารถบริ หารจัดการ difficult patient ได้
2. เข้าใจและเคารพความเชื่อพื้นฐาน ทางสุ ขภาพที่ต่างกัน
3. Professionalism
2.1 Patient centered care
o ยึดถือประโยชน์ของผูป้ ่ วยเป็ นหลัก
o สร้างและรักษาความน่าเชื่อถือของตนเองต่อผูป้ ่ วย และสังคม
▪ ให้การรักษาผูป้ ่ วยตามมาตรฐานอย่างเหมาะสม ตามทรัพยากรทางการแพทย์ที่
เอื้ออานวย
▪ การให้เกียรติและยอมรับเพื่อนร่ วมวิชาชีพ เพื่อนร่ วมงาน ผูป้ ่ วย และญาติ
▪ ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรื อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไว้ก่อน
2.2 พฤตินิสัย
o มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
o แต่งกายและใช้วาจาสุ ภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ
o มีจิตใจแจ่มใส โอบอ้อมอารี จิตอาสา และเอื้ออาทร
2.3 Medical Ethics
o สามารถรักษาความลับผูป้ ่ วย
o สามารถให้ขอ้ มูล และขอความยินยอมจากผูป้ ่ วยในการดูแลรักษา และทาหัตถการ
o เคารพการตัดสิ นใจการรับการรักษาของผูป้ ่ วย ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยตัดสิ นใจไม่ได้ ต้องสามารถ
เลือกผูต้ ดั สิ นใจแทนผูป้ ่ วยได้
o ไม่พึงรับการสนับสนุนใด ๆ เป็ นการส่ วนตัว ทั้งนี้ตอ้ งยึดหลักจริ ยธรรมตามเกณฑ์
ข้อบังคับของแพทยสภา
o รู ้ขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง

31

3. เนื้อหาการเรียนรู้และการประเมิน
EPA 1: Arthritic diseases
Title of the EPA
Management of arthritic diseases
Specifications

1. Able to obtain relevant history/symptoms from patients
/relatives/referral physicians
2. Able to perform systemic physical examination correctly
3. Able to identify clinical relevant problems, and make diagnosis
and differential diagnosis
4. Able to order appropriate and relevant investigations
5. Able to provide proper and adequate management
6. Able to provide proper and adequate information to patients, and
relatives, and referral physicians
7. Able to record proper and adequate clinical information
8. Able to lead and communicate with the health-care team

Context

Ambulatory and inpatient setting

Domains of competence

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

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

Knowledge: clinical management of common medical problems (Table 1),
rational use of drugs and investigations, understand the 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 with 7 cases; at least 4
items within the 2 years of training
- Completeness of OPD/ IPD records: 1 record/week/rotation
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Title of the EPA

Management of arthritic diseases

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?

-

Direct observation
Information from colleagues (multisource feedback)
Medical records
Bed-side discussion

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of first year
– level 3 ( 5 cases in different diseases/problems)
- Unsupervised at the end of second year – level 4 (5 cases in different
diseases/problems)

Milestone EPA 1: Management of Arthritic diseases
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจร่ างกายผูป้ ่ วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. ให้การวินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางโรคข้อและรู มาติสซัม่ ที่พบได้บ่อยใน
ประเทศไทยได้
ค. สามารถบันทึกรายงานผูป้ ่ วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. สามารถให้คาแนะนาในการป้องกันโรคและสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้ แก้ปัญหาและสั งคมรอบด้ าน
(Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้นื ฐานของร่ างกายและจิตใจ
ข. มีความรู ้ความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรู มาติสซัม่
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)
ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู ้ใหม่ และพัฒนาระบบ
บริ การสุ ขภาพ
ข. เข้าใจ และสามารถดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุ ขได้
ค. สามารถการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ง. สามารถเรี ยนรู ้และเพิ่มประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ

F1

F2
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ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่ อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. สามารถนาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ข. สามารถถ่ายทอดความรู ้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการ
แพทย์
ค. สามารถสื่ อสารให้ขอ้ มูลแก่ผปู ้ ่ วยและญาติได้อย่างถูกต้อง และมีประสิ ทธิภาพ โดยมี
เมตตา เคารพการตัดสิ นใจ และศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผูร้ ่ วมงานทุกระดับอย่างมีประสิ ทธิภาพ
จ. เป็ นที่ปรึ กษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุ ศาสตร์
ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ่ วมงาน เพื่อนร่ วมวิชาชีพ และ
ชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่ รู ้ และสามารถพัฒนาไปสู่ ความเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
(Continuous Professional Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ง. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
การปฏิบัติงานให้ เข้ ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรู ้เกี่ยวกับระบบสุ ขภาพและระบบสาธารณสุ ขของประเทศ
ข. มีความรู ้ และมีส่วนร่ วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ค. มีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
ง. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ ทธิของผูป้ ่ วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุ ขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ
ปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริ บทของการบริ การสาธารณสุ ขได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

F1

F2















































EPA 2: Management of immune mediated connective tissue diseases and vasculitides
Title of the EPA
Management of immune mediated connective tissue diseases and
vasculitides
Specifications
1. Able to obtain relevant history/symptoms from patients
/relatives/referral physicians
2. Able to perform systemic physical examination correctly
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Title of the EPA

Management of immune mediated connective tissue diseases and

vasculitides
3. Able to identify clinical relevant problems, and make diagnosis
and differential diagnosis
4. Able to order appropriate and relevant investigations
5. Able to provide proper and adequate management
6. Able to provide proper and adequate information to patients, and
relatives, and referral physicians
7. Able to record proper and adequate clinical information
8. Able to lead and communicate with the health-care team
Context
Ambulatory and inpatient setting
Domains of competence Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning /
Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based
practice
Knowledge, skills,
Knowledge: clinical management of common medical problems, rational
attitude and behavior
use of drugs and investigations, understand the reimbursement of various
and required experience health care systems.
for entrustment
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 with 7 cases; at least 4
items within the 2 years of training
- Completeness of OPD/ IPD records: 1 record/week/rotation
Assessment information - Direct observation
- Information from colleagues (multisource feedback)
source to assess
progress and ground for - Medical records
- Bed-side discussion
a summative
entrustment decision
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Title of the EPA

Management of immune mediated connective tissue diseases and

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

vasculitides
- Execution with reactive supervision (on request) by the end of first year
– level 3 (5 cases in different diseases/problems)
- Unsupervised at the end of second year – level 4 (5 cases in different
diseases/problems)

Milestone EPA 2: Management of immune mediated connective tissue diseases and vasculitides
F1 F2
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจร่ างกายผูป้ ่ วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. ให้การวินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางโรคข้อและรู มาติสซัม่ ที่พบได้บ่อยใน
ประเทศไทยได้
ค. สามารถบันทึกรายงานผูป้ ่ วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. สามารถให้คาแนะนาในการป้องกันโรคและสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้ แก้ปัญหาและสั งคมรอบด้ าน
(Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้นื ฐานของร่ างกายและจิตใจ
ข. มีความรู ้ความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรู มาติสซัม่
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)
ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู ้ใหม่ และพัฒนาระบบ
บริ การสุ ขภาพ
ข. เข้าใจ และสามารถดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุ ขได้
ค. สามารถการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ง. สามารถเรี ยนรู ้และเพิม่ ประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่ อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. สามารถนาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ข. สามารถถ่ายทอดความรู ้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการ
แพทย์
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ค. สามารถสื่ อสารให้ขอ้ มูลแก่ผปู ้ ่ วยและญาติได้อย่างถูกต้อง และมีประสิ ทธิภาพ โดยมี
เมตตา เคารพการตัดสิ นใจ และศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผูร้ ่ วมงานทุกระดับอย่างมีประสิ ทธิภาพ
จ. เป็ นที่ปรึ กษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุ ศาสตร์
ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ่ วมงาน เพื่อนร่ วมวิชาชีพ และ
ชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่ รู ้ และสามารถพัฒนาไปสู่ ความเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
(Continuous Professional Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ง. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
การปฏิบัติงานให้ เข้ ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรู ้เกี่ยวกับระบบสุ ขภาพและระบบสาธารณสุ ขของประเทศ
ข. มีความรู ้ และมีส่วนร่ วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ค. มีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
ง. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ ทธิของผูป้ ่ วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุ ขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ
ปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริ บทของการบริ การสาธารณสุ ขได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
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EPA 3: Management of rheumatic manifestations associated with systemic diseases/conditions
Title of the EPA
Management of rheumatic manifestations associated with systemic
diseases/conditions
Specifications
1. Able to obtain relevant history/symptoms from patients
/relatives/referral physicians
2. Able to perform systemic physical examination correctly
3. Able to identify clinical relevant problems, and make diagnosis
and differential diagnosis
4. Able to order appropriate and relevant investigations
5. Able to provide proper and adequate management
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Title of the EPA

Management of rheumatic manifestations associated with systemic

diseases/conditions
6. Able to provide proper and adequate information to patients, and
relatives, and referral physicians
7. Able to record proper and adequate clinical information
8. Able to lead and communicate with the health-care team
Context
Ambulatory and inpatient setting
Domains of competence Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning /
Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based
practice
Knowledge, skills,
Knowledge: clinical management of common medical problems, rational
attitude and behavior
use of drugs and investigations, understand the reimbursement of various
and required experience health care systems.
for entrustment
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 3 cases; at least 3 items
within the 2 years of training
- Completeness of OPD/ IPD records: 1 record/week/rotation
Assessment information - Direct observation
- Information from colleagues (multisource feedback)
source to assess
progress and ground for - Medical records
- Bed-side discussion
a summative
entrustment decision
Entrustment for which - Execution with reactive supervision (on request) by the end of first year
– level 3 (2 cases in different diseases/problems)
level of supervision is
to be reached at which - Unsupervised at the end of second year – level 4 (2 cases in different
diseases/problems)
stage of training?
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Milestone EPA 3: Management of rheumatic manifestations associated with systemic
diseases/conditions
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจร่ างกายผูป้ ่ วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. ให้การวินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางโรคข้อและรู มาติสซัม่ ที่พบได้บ่อยใน
ประเทศไทยได้
ค. สามารถบันทึกรายงานผูป้ ่ วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. สามารถให้คาแนะนาในการป้องกันโรคและสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้ แก้ปัญหาและสั งคมรอบด้ าน
(Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้นื ฐานของร่ างกายและจิตใจ
ข. มีความรู ้ความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรู มาติสซัม่
ค. การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)
ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู ้ใหม่ และพัฒนาระบบ
บริ การสุ ขภาพ
ข. เข้าใจ และสามารถดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุ ขได้
ค. สามารถการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ง. สามารถเรี ยนรู ้และเพิ่มประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่ อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. สามารถนาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ข. สามารถถ่ายทอดความรู ้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการ
แพทย์
ค. สามารถสื่ อสารให้ขอ้ มูลแก่ผปู ้ ่ วยและญาติได้อย่างถูกต้อง และมีประสิ ทธิภาพ โดยมี
เมตตา เคารพการตัดสิ นใจ และศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผูร้ ่ วมงานทุกระดับอย่างมีประสิ ทธิภาพ
จ. เป็ นที่ปรึ กษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุ ศาสตร์
ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ่ วมงาน เพื่อนร่ วมวิชาชีพ และ
ชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่ รู ้ และสามารถพัฒนาไปสู่ ความเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
(Continuous Professional Development)
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ค. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ง. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
การปฏิบัติงานให้ เข้ ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรู ้เกี่ยวกับระบบสุ ขภาพและระบบสาธารณสุ ขของประเทศ
ข. มีความรู ้ และมีส่วนร่ วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ค. มีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
ง. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ ทธิของผูป้ ่ วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุ ขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ
ปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริ บทของการบริ การสาธารณสุ ขได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

F1

F2





















EPA 4: Management of diseases of cartilage, bone and connective tissue
Title of the EPA
Management of diseases of cartilage, bone and connective tissue
Specifications
1. Able to obtain relevant history/symptoms from patients
/relatives/referral physicians
2. Able to perform systemic physical examination correctly
3. Able to identify clinical relevant problems, and make diagnosis
and differential diagnosis
4. Able to order appropriate and relevant investigations
5. Able to provide proper and adequate management
6. Able to provide proper and adequate information to patients, and
relatives, and referral physicians
7. Able to record proper and adequate clinical information
8. Able to lead and communicate with the health-care team
Context
Ambulatory setting
Domains of competence Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning /
Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based
practice
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Title of the EPA
Knowledge, skills,
attitude and behavior
and required experience
for entrustment

Management of diseases of cartilage, bone and connective tissue

Knowledge: clinical management of common medical problems, rational
use of drugs and investigations, understand the 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 4 cases; at least 4 items
within the 2 years of training
- Completeness of OPD records: 1 record/week/rotation
Assessment information - Direct observation
- Information from colleagues (multisource feedback)
source to assess
progress and ground for - Medical records
- Bed-side discussion
a summative
entrustment decision
Entrustment for which - Execution with reactive supervision (on request) by the end of first year
– level 3 (3 cases in different diseases/problems)
level of supervision is
to be reached at which - Unsupervised at the end of second year – level 4 (3 cases in different
diseases/problems)
stage of training?

Milestone EPA 4: Management of diseases of cartilage, bone and connective tissue
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจร่ างกายผูป้ ่ วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. ให้การวินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางโรคข้อและรู มาติสซัม่ ที่พบได้บ่อยใน
ประเทศไทยได้
ค. สามารถบันทึกรายงานผูป้ ่ วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. สามารถให้คาแนะนาในการป้องกันโรคและสร้างเสริ มสุ ขภาพ

F1

F2
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ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้ แก้ปัญหาและสั งคมรอบด้ าน
(Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้นื ฐานของร่ างกายและจิตใจ
ข. มีความรู ้ความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรู มาติสซัม่
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)
จ. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู ้ใหม่ และพัฒนาระบบ
บริ การสุ ขภาพ
ฉ. เข้าใจ และสามารถดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุ ขได้
ช. สามารถการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ซ. สามารถเรี ยนรู ้และเพิ่มประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่ อสาร (Interpersonal and communication skills)
ฉ. สามารถนาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ช. สามารถถ่ายทอดความรู ้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการ
แพทย์
ซ. สามารถสื่ อสารให้ขอ้ มูลแก่ผปู ้ ่ วยและญาติได้อย่างถูกต้อง และมีประสิ ทธิภาพ โดยมี
เมตตา เคารพการตัดสิ นใจ และศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
ฌ. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผูร้ ่ วมงานทุกระดับอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ญ. เป็ นที่ปรึ กษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุ ศาสตร์
ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
จ. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ่ วมงาน เพื่อนร่ วมวิชาชีพ และ
ชุมชน
ฉ. มีความสนใจใฝ่ รู ้ และสามารถพัฒนาไปสู่ ความเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
(Continuous Professional Development)
ช. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ซ. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
การปฏิบัติงานให้ เข้ ากับระบบ (System-based practice)
ฉ. มีความรู ้เกี่ยวกับระบบสุ ขภาพและระบบสาธารณสุ ขของประเทศ
ช. มีความรู ้ และมีส่วนร่ วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ซ. มีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
ฌ. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ ทธิของผูป้ ่ วย

F1

F2
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ญ. ใช้ทรัพยากรสุ ขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ
ปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริ บทของการบริ การสาธารณสุ ขได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

F1

F2





EPA 5: Management of regional and diffuse musculoskeletal pain
Title of the EPA
Management of regional and diffuse musculoskeletal pain
Specifications
1. Able to obtain relevant history/symptoms from patients
/relatives/referral physicians
2. Able to perform systemic physical examination correctly
3. Able to identify clinical relevant problems, and make diagnosis
and differential diagnosis
4. Able to order appropriate and relevant investigations
5. Able to provide proper and adequate management
6. Able to provide proper and adequate information to patients, and
relatives, and referral physicians
7. Able to record proper and adequate clinical information
8. Able to lead and communicate with the health-care team
Context
Ambulatory setting
Domains of competence Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning /
Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based
practice
Knowledge, skills,
Knowledge: clinical management of common medical problems, rational
attitude and behavior
use of drugs and investigations, understand the reimbursement of various
and required experience health care systems.
for entrustment
Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and
decision making, communication with patients and family.
Attitude and behavior: professionalism.
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Title of the EPA

Management of regional and diffuse musculoskeletal pain

Experience:
- Demonstrate experience coping with patients 4 cases; at least 2 items
within the 2 years of training
- Completeness of OPD records: 1 record/week/rotation
Assessment information - Direct observation
source to assess

- Information from colleagues (multisource feedback)

progress and ground for - Medical records
a summative

- Bed-side discussion

entrustment decision
Entrustment for which

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of first year

level of supervision is

– level 3 (3 cases in different diseases/problems)

to be reached at which

Unsupervised at the end of second year – level 4 (3 cases in different

stage of training?

diseases/problems)

Milestone EPA 5: Management of regional and diffuse musculoskeletal pain
F1

F2









ค. สามารถบันทึกรายงานผูป้ ่ วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ





ง. สามารถให้คาแนะนาในการป้องกันโรคและสร้างเสริ มสุ ขภาพ





ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้นื ฐานของร่ างกายและจิตใจ





ข. มีความรู ้ความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรู มาติสซัม่





การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจร่ างกายผูป้ ่ วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. ให้การวินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางโรคข้อและรู มาติสซัม่ ที่พบได้บ่อยใน
ประเทศไทยได้

ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้ แก้ปัญหาและสั งคมรอบด้ าน
(Medical knowledge and skills)
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F1

F2



























































การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)
ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู ้ใหม่ และพัฒนาระบบ
บริ การสุ ขภาพ
ข. เข้าใจ และสามารถดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุ ขได้
ค. สามารถการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ง. สามารถเรี ยนรู ้และเพิ่มประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่ อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. สามารถนาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ข. สามารถถ่ายทอดความรู ้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการ
แพทย์
ค. สามารถสื่ อสารให้ขอ้ มูลแก่ผปู ้ ่ วยและญาติได้อย่างถูกต้อง และมีประสิ ทธิภาพ โดยมี
เมตตา เคารพการตัดสิ นใจ และศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผูร้ ่ วมงานทุกระดับอย่างมีประสิ ทธิภาพ
จ. เป็ นที่ปรึ กษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุ ศาสตร์
ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ่ วมงาน เพื่อนร่ วมวิชาชีพ และ
ชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่ รู ้ และสามารถพัฒนาไปสู่ ความเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
(Continuous Professional Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ง. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
การปฏิบัติงานให้ เข้ ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรู ้เกี่ยวกับระบบสุ ขภาพและระบบสาธารณสุ ขของประเทศ
ข. มีความรู ้ และมีส่วนร่ วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ค. มีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
ง. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ ทธิของผูป้ ่ วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุ ขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ
ปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริ บทของการบริ การสาธารณสุ ขได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
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EPA 6: Procedures and interpretation of diagnostic tests in rheumatic diseases
Title of the EPA
Procedures and interpretation of diagnostic tests in rheumatic diseases
Specifications

1. Understanding principle of investigation, and able to determine the risk
and benefit of the investigation
2. Able to explain the indication/contraindication of the investigation to
the patients and relatives
3. Able to interpret the result of the investigation and able to explain the
result to the patient and their relatives
4. Able to perform arthrocentesis
5. Able to perform synovial fluid examination, and interpretation of the
results
6. Able to perform intra-articular and soft tissue injection
7. Able to interpret:
Muscle, bone and joint imaging (x-ray, ultrasonography, computed
tomography, and magnetic resonance imaging)
- inflammatory biomarkers
- Serology tests in rheumatic diseases
- bone density measurement
- common and classical tissue histopathology (synovium, muscle)
- neuromuscular testing
8. Able to record the results, and interpretation of the results in medical
record
Context
Ambulatory and inpatient setting
Domains of competence
Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning /
Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based
practice
Knowledge, skills,
Knowledge: clinical management of procedures, common laboratory
attitude and behavior and investigations, rational use of investigations, the reimbursement of various health
required experience for
care systems.
entrustment
Skills: Perform arthrocentesis, synovial fluid interpretation, and injection of

joints and soft tissue, clinical reasoning and decision making, communication
with patients and family.
46

Title of the EPA

Procedures and interpretation of diagnostic tests in rheumatic diseases

Interpret:
Muscle, bone and joint imaging (x-ray, ultrasonography, computed
tomography, and magnetic resonance imaging)
- inflammatory biomarkers
- Serology tests in rheumatic diseases
- bone density measurement
- common and classical tissue histopathology (synovium, muscle)
- neuromuscular testing
Attitude and behavior: professionalism.
Experience:
- Demonstrate experience to perform 7 arthrocentesis, interpretation of the
results include crystal identification 7 cases, and intra-articular and soft tissue
injection 4 cases/item within the 2 years of training
- Completeness of OPD/IPD records: 1 record/week/rotation
- Demonstrate experience coping with patients with laboratory investigation 20
cases/item (Table 1) within the 2 years of training
- Completeness of OPD/IPD records: 1 record/week/rotation
Assessment information - Direct observation
source to assess progress - Information from colleagues (multisource feedback)
- Medical records
and ground for a
summative entrustment - Bed-side discussion
decision
Entrustment for which
- Execution with reactive supervision: perform 5arthrocentesis, interpretation of
the results include crystal identification 5 cases, intra-articular and soft tissue
level of supervision is to
be reached at which stage injection 3 cases, and demonstrate experience coping with patients with
laboratory investigation 15 cases/item (in different diseases/problems) by the
of training?
end of first year (level 3)
- Unsupervised: perform 5 arthrocentesis, interpretation of the results include
crystal identification 5 cases, intra-articular and soft tissue injection 3 cases,
and demonstrate experience coping with patients with laboratory investigation
15 cases/item (in different diseases/problems) at the end of second year
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Milestone EPA 6: Procedures and interpretation of diagnostic tests in rheumatic diseases
F1 F2
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผูป้ ่ วย ทาหัตถการ และการรวบรวม
ข้อมูล
ข. วินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ที่พบโดยทัว่ ไปในประเทศไทยได้
ค. บันทึกรายงานผูป้ ่ วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้ แก้ปัญหาและสั งคมรอบด้ าน
(Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้นื ฐานของร่ างกายและจิตใจ
ข. มีความรู ้ความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)
ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู ้ใหม่ และพัฒนา
ระบบบริ การสุ ขภาพ
ข. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุ ขได้
ค. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ง. เรี ยนรู ้และเพิ่มประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่ อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรู ้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สื่ อสารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพโดยมีเมตตา
เคารพการตัดสิ นใจและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผูร้ ่ วมงานทุกระดับอย่างมีประสิ ทธิภาพ
จ. เป็ นที่ปรึ กษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุ ศาสตร์
ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ่ วมงาน เพื่อนร่ วมวิชาชีพ
และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่ รู ้ และสามารถพัฒนาไปสู่ ความเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
(Continuous Professional Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ง. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
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การปฏิบัติงานให้ เข้ ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรู ้เกี่ยวกับระบบสุ ขภาพและระบบยาของประเทศ
ข. มีความรู ้ และมีส่วนร่ วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ค. มีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
ง. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ ทธิของผูป้ ่ วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุ ขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ
ปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริ บทของการบริ การสาธารณสุ ขได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

F1

F2









EPA 7: Consultation
Title of the EPA
Specifications

Consultation
1. Able to detect significant history/symptoms from patients/
relatives/consulting physicians
2. Perform systemic physical examination correctly
3. Able to identify clinical 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
Context
Ambulatory and inpatient setting
Domains of competence Patient care/Medical knowledge and skills/Interpersonal and
communication skills/Professionalism
Knowledge, skills,
Knowledge: clinical management of common rheumatic problems
attitude and behavior and occurring in other specialties, clinical risks of particular patients
required experience for undergoing interventions/procedures, rational use of drugs and
entrustment
investigations, the reimbursement of various health care systems.
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Title of the EPA

Consultation
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 other
specialties 7 cases within 2 years of training
- Completeness of consultation records: 1 record/week/rotation
Assessment information - Direct observation
source to assess progress - Information from colleagues (multisource feedback)
- Medical records
and ground for a
summative entrustment - Bed-side discussion
decision
Entrustment for which
- Execution with reactive supervision (on request) by the end of first year –
level 3 (3 cases in different diseases/problems)
level of supervision is to
be reached at which stage - Unsupervised at the end of second year – level 4 (5 cases in different
diseases/problems)
of training?

Milestone EPA 7: Consultation
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผูป้ ่ วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. วินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ที่พบโดยทัว่ ไปในประเทศไทยได้
ค. บันทึกรายงานผูป้ ่ วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้ แก้ปัญหาและสั งคมรอบด้ าน
(Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้นื ฐานของร่ างกายและจิตใจ
ข. มีความรู ้ความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์

F1

F2
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F1

F2

ก. นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิ ทธิภาพ





ข. ถ่ายทอดความรู ้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์





ค. สื่ อสารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพโดยมีเมตตา
เคารพการตัดสิ นใจและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์





ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผูร้ ่ วมงานทุกระดับอย่างมีประสิ ทธิภาพ





จ. เป็ นที่ปรึ กษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุ ศาสตร์





ก. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ่ วมงาน เพื่อนร่ วมวิชาชีพ
และชุมชน





ข. มีความสนใจใฝ่ รู ้ และสามารถพัฒนาไปสู่ ความเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
(Continuous Professional Development)





ค. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย





ง. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม





การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)
ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู ้ใหม่ และพัฒนา
ระบบบริ การสุ ขภาพ
ข. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุ ขได้
ค. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ง. เรี ยนรู ้และเพิ่มประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่ อสาร (Interpersonal and communication skills)

ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)

การปฏิบัติงานให้ เข้ ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรู ้เกี่ยวกับระบบสุ ขภาพและระบบยาของประเทศ
ข. มีความรู ้ และมีส่วนร่ วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ค. มีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
ง. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ ทธิของผูป้ ่ วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุ ขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ
ปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริ บทของการบริ การสาธารณสุ ขได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
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EPA 8: Life-long learning
Title of the EPA
Life-long learning
Specifications

1. Able to reflect what have been learned from internal, external
or personal academic activities as defined on the RCPT
revalidation e-port folio
2. Able to reflect what are the impacts to one’s practice from
those learning activities
3. Able to propose a personal development plan (PDP)
4. Effectively imply with RCPT revalidation e-port folio
Context
Personal learning activities on e-port folio
Domains of competence
Medical knowledge and skills/ /Practice-based learning/ System-based
practice
Knowledge, Skills,
Knowledge: understanding the concept of continue professional
attitude and behavior and development and the four domains of professionalism, namely, medical
required experience for
knowledge, patient safety, communication and maintaining trust
entrustment
Skills: reflective learning, critical thinking, clinical reasoning, basic ICT
skills
Attitude and behavior: commitment to life-long learning and selfimprovement.
- Experience: Demonstrate submitting supporting information and PDP on
the RCPT revalidation e-port folio
Assessment information - Facilitator’s opinion
source to assess progress
and ground for a
summative entrustment
decision
Entrustment for which
Unsupervised at the end of each year – level 4 (50 credits per year, as
level of supervision is to defined by the RCPT revalidation).
be reached at which stage
of training?
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Milestone EPA 8: Life-long learning
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผูป้ ่ วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. วินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ที่พบโดยทัว่ ไปในประเทศไทยได้
ค. บันทึกรายงานผูป้ ่ วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้ แก้ปัญหาและสั งคมรอบด้ าน
(Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้นื ฐานของร่ างกายและจิตใจ
ข. มีความรู ้ความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)
ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู ้ใหม่ และพัฒนา
ระบบบริ การสุ ขภาพ
ข. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุ ขได้
ค. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ง. เรี ยนรู ้และเพิ่มประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่ อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรู ้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สื่ อสารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพโดยมีเมตตา
เคารพการตัดสิ นใจและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผูร้ ่ วมงานทุกระดับอย่างมีประสิ ทธิภาพ
จ. เป็ นที่ปรึ กษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุ ศาสตร์
ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ่ วมงาน เพื่อนร่ วมวิชาชีพ
และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่ รู ้ และสามารถพัฒนาไปสู่ ความเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
(Continuous Professional Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ง. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม

F1

F2



















53

การปฏิบัติงานให้ เข้ ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรู ้เกี่ยวกับระบบสุ ขภาพและระบบยาของประเทศ
ข. มีความรู ้ และมีส่วนร่ วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ค. มีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
ง. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ ทธิของผูป้ ่ วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุ ขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ
ปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริ บทของการบริ การสาธารณสุ ขได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

EPA 9: Patient safety
Title of the EPA

F1

F2











Patient safety

Specifications

1. Understands and participates in the hospital system for patient safety
2. Performs correctly common safety behaviors eg. handwashing,
gown/mask wearing, medical reconciliation
3. Reports patient safety errors (real or potential) when identified
4. Works with team members to identify root causes of patient safety
errors and implement solution
5. Performs procedures according to hospital standards

Context

Ambulatory and inpatient setting

Domains of competence

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

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

Knowledge: concepts of patient safety practice, common patient safety
goals / hospital accreditation (HA) standards / rational drug use
Skills: recognition of errors, root cause analysis (RCA) and plan-do-studyact (PDSA) cycle
Attitude and behavior: professional communication with team members
and managers (both verbal and written); appreciate the blameless
environment
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Title of the EPA

Patient safety
Experience:
- Demonstrate correct handwashing at least 3 times
- Perform medical reconciliation at least 10 times
- Incorporate with the hospital risk reports, RCA and PDSA at least 3
events

Assessment information Direct observation
source to assess progress Information from colleagues (multisource feedback)
and ground a summative E-portfolio - Personal development plan
entrustment decision
Entrustment for which
- Execution with reactive supervision (on request) by the end of first year level of supervision is to
level 3 (3 scenario), demonstrate correct handwashing at least 3 times,
be reached at which stage perform medical reconciliation at least 10 times
of training?
- Unsupervised at the end of second year - level 4 (3 scenario), demonstrate
correct handwashing at least 3 times, perform medical reconciliation at
least 10 times

Milestones EPA 9: Patient safety
F1

F2





ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้นื ฐานของร่ างกายและจิตใจ





ข. มีความรู ้ความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์





การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผูป้ ่ วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. วินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ที่พบโดยทัว่ ไปในประเทศไทยได้
ค. บันทึกรายงานผูป้ ่ วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้ แก้ปัญหาและสั งคมรอบด้ าน
(Medical knowledge and skills)
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F1

F2













ก. มีความรู ้เกี่ยวกับระบบสุ ขภาพและระบบยาของประเทศ





ข. มีความรู ้ และมีส่วนร่ วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย





ค. มีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องความปลอดภัยของผูป้ ่ วย









การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)
ก. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุ ขได้
ข. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
ค. เรี ยนรู ้และเพิ่มประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่ อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรู ้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สื่ อสารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพโดยมีเมตตา
เคารพการตัดสิ นใจและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผูร้ ่ วมงานทุกระดับอย่างมีประสิ ทธิภาพ
จ. เป็ นที่ปรึ กษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุ ศาสตร์
ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ่ วมงาน เพื่อนร่ วมวิชาชีพ
และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่ รู ้ และสามารถพัฒนาไปสู่ ความเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
(Continuous Professional Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ง. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
การปฏิบัติงานให้ เข้ ากับระบบ (System-based practice)

ง. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ ทธิของผูป้ ่ วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุ ขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ
ปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริ บทของการบริ การสาธารณสุ ขได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
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EPA-competencies matrix
EPA EPA EPA EPA EPA EPA EPA EPA EPA
1

2

3

4

5

6

7

Patient care

•

•

•

•

•

•

•

Medical knowledge and skills

•

•

•

•

•

•

•

Practice-based learning

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Professionalism

•

•

•

•

•

•

•

System-based practice

•

•

•

•

•

Interpersonal and
communication skills

8

9
•

•

•
•
•

•

•

•

•
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เกณฑ์ ประเมินการเลื่อนชั้นปี
1. เมื่อผ่านการฝึ กอบรม 12 เดือน
EPA
EPA 1
EPA 2
EPA 3
EPA 4
EPA 5
EPA 6
- Perform Arthrocentesis
- Synovial fluid interpretation include crystal
identification
- Perform injection of joints and soft tissue
- Interpretation of
- imaging of bone and joint
- inflammatory biomarkers
- serology tests in rheumatic diseases
- bone density measurement
- tissue biopsy (synovium, muscle)
- neuromuscular testing
EPA 7
EPA 8
EPA 9
- Incorporate with the hospital risk reports,
RCA and PDSA
- Demonstrate correct handwashing
- Perform medical reconciliation

Level of EPA
level 3
level 3
level 3
level 3
level 3
level 3

Cases
(5 different cases)
(4 different cases)
(2 different cases)
(3 different cases)
(2 different cases)
(5 different cases)
(5 different cases)
(3 different cases)
(15 different cases/ ไม่เกิน 3case/item)

level 3
level 4
level 3

(3 different cases)
(50 credits and >1 PDP)
3 different cases
at least 3 times
at least 10 times
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2. เมื่อผ่ านการฝึ กอบรม 24 เดือน

EPA
EPA 1
EPA 2
EPA 3
EPA 4
EPA 5
EPA 6
- Perform Arthrocentesis
- Synovial fluid interpretation include crystal
identification
- Perform injection of joints and soft tissue
- Interpretation of
- imaging of bone and joint
- inflammatory biomarkers
- serology tests in rheumatic diseases
- bone density measurement
- tissue biopsy (synovium, muscle)
- neuromuscular testing
EPA 7
EPA 8
EPA 9
- Incorporate with the hospital risk reports,
RCA and PDSA
- Demonstrate correct handwashing
- Perform medical reconciliation

Level of EPA
level 4
level 4
level 4
level 4
level 4
level 4

Cases/Times
(5 different cases)
(4 different cases)
(2 different cases)
(3 different cases)
(2 different cases)
(5 different cases)
(5 different cases)
(3 different cases)
(15 different cases/ ไม่เกิน 3 cases/item)

level 4
level 4
level 4

(5 different cases)
(50 credits and >1 PDP)
3 different cases
at least 3 times
at least 10 times
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*แพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถทา EPA ให้ได้สูงกว่าเกณฑ์ข้นั ต่าที่ต้ งั ไว้สาหรับแต่ละระดับของชั้นปี ทั้งจานวน
และ level และ เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรม 24 เดือน แพทย์ประจาบ้านทุกคนต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถทา EPA ได้
ด้วยตนเองดังนี้:

EPA
EPA 1
EPA 2
EPA 3
EPA 4
EPA 5
EPA 6
- Perform Arthrocentesis
- Synovial fluid interpretation include crystal
identification
- Perform injection of joints and soft tissue
- Interpretation of
- imaging of bone and joint
- inflammatory biomarkers
- serology tests in rheumatic diseases
- bone density measurement
- tissue biopsy (synovium, muscle)
- neuromuscular testing
EPA 7
EPA 8
EPA 9
- Incorporate with the hospital risk reports,
RCA and PDSA
- Demonstrate correct handwashing
- Perform medical reconciliation

Level of EPA
level 4
level 4
level 4
level 4
level 4
level 4

Cases/Times
(7 different cases for each EPA)
(7 different cases for each EPA)
(3 different cases for each EPA)
(4 different cases for each EPA)
(4 different cases for each EPA)
(7 different cases)
(7 different cases)
(4 different cases)

(20 different cases/ ไม่เกิน 3 cases/item)

level 4
level 4
level 4

(7 different cases)
(150 credits and 1 PDP)

3 different cases
at least 3 times
at least 10 times
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ภาคผนวก 3
เนื้อหาของการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พืน้ ฐาน (Basic science)
- Structure and function of bone, joints, and connective tissue (joint, synovium, connective
tissues, bone, muscle)
- Effector mechanisms in autoimmunity and inflammation
Cells involves in autoimmune diseases and inflammation (dendritic cells, mononuclear cells,
phagocytes, neutrophils, T and B lymphocytes, fibroblasts fibroblast-like synoviocytes, mast cells,
platelets, and endothelial cells)
Complement system, prostaglandins, leukotrienes, and related compounds, cytokines,
principles of signaling
Cell recruitment and angiogenesis, immunologic, repercussions of cell death
Inflammatory response, Innate and adaptive immunity, and autoimmunity
- Pathology and pathogenesis of rheumatic and connective tissue diseases
Immunology: cellular and subcellular elements of the immune system, immune regulations
and response, and immune modulation,
Molecular and cellular basis of immunity and immunological disease
- Purine, calcium and related metabolism
- Genetic and epigenetic of rheumatic diseases
ความรู้ทางคลินิก
- Broad issued in the approach to rheumatic diseases
- Epidemiology and economic burden of rheumatic diseases
- Assessment of health outcome
- CVS risks in inflammatory rheumatic diseases
- Cancer risk in rheumatic diseases
- Principle of physical medicine and rehabilitation in rheumatic diseases
- Pregnancy and rheumatic diseases
- Pharmacology of anti-rheumatic agents
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ความรู้ทางหลักการทาวิจัย
- Research ethic
- Critical appraisal of medical literatures
- Clinical research methodology in rheumatic disease
โรคข้ อและรูมาติสซั่มที่สาคัญ
โรคข้อและรู มาติสซัม่ ที่สาคัญ แบ่งตามวิธีจดั การเรี ยนรู ้ดงั นี้
ระดับ 1 โรคหรื อภาวะที่พบบ่อย และมีความสาคัญซึ่งแพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถเรี ยนรู ้ได้จาก
ผูป้ ่ วยโดยตรง
ระดับ 2 โรคหรื อภาวะที่พบน้อยกว่าระดับ 1 และมีความสาคัญซึ่งแพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถเรี ยนรู ้
จากผูป้ ่ วยแต่ไม่ได้ดูแลผูป้ ่ วยโดยตรง เช่น การร่ วมดูแลในหอผูป้ ่ วย
ระดับ 3 โรคที่พบน้อยแต่มีความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถเรี ยนรู ้โดยการศึกษาด้วย
ตนเองหรื อฟังบรรยาย และสถาบันฝึ กอบรมควรจัดให้มีการเรี ยนรู ้โรคในกลุ่มนี้อย่างพอเพียง
โรคหรื อภาวะ

ระดับ 1

1. Arthritic diseases - Viral, bacterial, mycobacterial arthritis
-Rheumatic fever and post-streptoccal
arthritis
- Arthritis associated with infection (e.g.
HIV, HBV, HCV)
- Hyperuricemia and gout
-Basic calcium phosphate deposition
diseases
-Rheumatoid arthritis
-Ankylosing spondylitis
- Reactive arthritis/ Reiter’s syndrome
- Psoriatic arthritis

ระดับ 2
- Fungal
- Arthritis associated with
inflammatory bowel diseases
- Unclassified spondyloarthritis
- Adult onset Still’s disease
- Undifferentiated arthritis
- Neuropathic arthropathy
- Palindromic arthropathy

ระดับ 3
- Parasitic arthritis
- Spirochete arthritis (Lyme disease,
syphilis)
- Oxalate and other crystalline arthritis
-Remitting seronegative symmetrical
synovitis with pitting edema (RS3PE)
- Synovitis, acne, pustulosis,,
hyperostosis, and osteitis (SAPHO),
- Chronic recurrent multifocal
osteomyelitis (CRMO)
- Tumor and tumor-like conditions
(e.g. pigmented villonodular synovitis,
synovial tumor)
- Foreign body arthritis
- Intermittent hydrathrosis
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โรคหรื อภาวะ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

2. Immune

- Systemic lupus erythematosus

- Relapsing polychondritis

-Kawasaki’s diseases

mediated

- Mixed connective tissue disease and

- Single organ vasculitis (primary

- Immune complex associated

connective tissue

Overlap syndrome

angiitis of CNS, GI tract.)

vasculitis (anti-glomerular basement

diseases and

- Systemic sclerosis

- Immune complex associated

membrane disease)

vasculitides

- Inflammatory myopathies

vasculitis (cryoglobulinemic

- Cogan syndrome

- Sjogren’s syndrome

vasculitis, urticarial vasculitis)

- Antiphospholipid syndrome

- Thromboangiitis obliterans

- Unclassified connective tissue disease
- Single organ vasculitis
- Cutaneous leukocytoclastic vasculitis
- Systemic vasculitis
- Takayasu’s vasculitis
- Giant cell arteritis and polymyalgia
rheumatica
- Polyarteritis nodosa
-ANCA associated vasculitis (Microscopic
polyangiitis, granulomatosis with
polyangiitis (Wegener’s), eosinophilic
granulomatosis with polyangiitis (ChurgStrauss)
- Immune complex associated vasculitis
(IgA vasculitis (Henoch-Schonlein))
- Behcet’s disease
- Secondary vasculitis (systemic diseases,
infectious diseases, drugs and chemical
substances, malignancy)
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โรคหรื อภาวะ
3. Rheumatic
manifestations
associated with
systemic
diseases/conditions

ระดับ 1

ระดับ 2

- Hematologic diseases (hemophilia,)
-Hemoglobinopathy
- Endocrine diseases (diabetes mellitus, -Hypertrophic osteoarthropathy
thyroid and parathyroid diseases , pituitary (HOA)
and adrenal diseases)
- Rheumatic manifestations
- Rheumatic manifestations associated associated with IgG4-related disease
with
Malignancies
Pregnancy
Drugs and chemical substances

- Degenerative joint disease, degenerative - Renal osteodystrophy
4. Diseases of
cartilage, bone and disc disease
connective tissue - Diffuse idiopathic skeletal hyperostrophy
(DISH)
- Osteoporosis
- Osteonecrosis
5. Diffuse and
regional
musculoskeletal
pain

- Diffuse musculoskeletal pain:
Fibromyalgia
- Regional musculoskeletal pain:
Myofascial pain syndrome
Tendinitis
Bursitis
Fasciitis
Enthesitis
Ganglion cyst
Entrapment neuropathy

ระดับ 3
- Hemochromatosis
-Wilson’s disease
- Ochronosis
- Rheumatic manifestations associated
with
Sarcoidosis
Infiltrative/storage disease diseases
(eg. amyloidosis)
-Paget’s disease of bone
- Osteomalacia
- Hereditary diseases of connective
tissue (Marfan’s syndrome, EhlerDanlos syndrome

- Regional musculoskeletal pain
Chronic ligament and muscle
strain
Complex regional pain syndrome
(reflex sympathetic dystrophy)
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ทักษะ หัตถการ และ/หรื อแปลผลการตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ เพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรคทางโรคข้ อและ
รูมาติสซั่ม ที่แพทย์ประจาบ้ านต่ อยอดต้ องรู้ข้อบ่ งชี้ ประโยชน์ และผลแทรกซ้ อนของการทาหัตถการต่ าง ๆ
กลุ่มที่ 1 สามารถปฏิบัติและแปลผลได้ ด้วยตนเอง
o Synovial fluid analysis and crystal identification
กลุ่มที่ 2 บอกหลักการและแปลผลได้
o Musculoskeletal imaging study (x-ray, ultrasonography, bone scan, computed CT scan,
and magnetic resonance imaging)
o Inflammatory biomarkers
▪ Acute phase reactants (ESR, CRP)
▪ Serum complement
o Serologic tests in rheumatic diseases
▪ ANA
▪ LE cell preparation
▪ RF and ACPA
▪ Antiphospholipid antibodies
▪ Autoantibodies in lupus (e.g. anti-SM, anti DS-DNA)
▪ Autoantibodies in systemic sclerosis (e.g. anti-topoisomerase 1, anti RNA
polymerase, anticentromere antibody)
▪ Myositis specific and myositis associated autoantibodies
▪ ANCA
▪ Miscellaneous (e.g. anti Ro/SSA, anti La/SSB, anti human globulin antibodies,
IgG4)
o Bone mineral density measurement
o Genetic markers (e.g. HLA B27, HLA B5801)
o Tissue biopsy (skin, kidney, vessel, synovium, muscle)
o Electrodiagnosis (NCV, EMG)
กลุ่มที่ 3 หัตถการ
o Arthrocentesis and injection of joints and soft tissue
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ความทางรู้ด้านบูรณาการ
1. Interpersonal and communication skills
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผูป้ ่ วย
การบอกข่าวร้าย
ปัจจัยที่ส่งเสริ มความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผูป้ ่ วย
การบริ หารจัดการ difficult patient ได้
เข้าใจพื้นฐานความเชื่อทางสุ ขภาพที่ต่างกัน
การสื่ อสารกับผูป้ ่ วย ญาติ และผูร้ ่ วมงาน
การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างแพทย์และผูร้ ่ วมงาน

2. Professionalism
1) Patient-centered care
(1) การยึดถือประโยชน์ของผูป้ ่ วยเป็ นหลัก
(2) การรักษาความน่าเชื่อถือแก่ผปู ้ ่ วย สังคม
- การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้ดีที่สุด
- การให้เกียรติและยอมรับเพือ่ นร่ วมวิชาชีพ เพื่อนร่ วมงาน ผูป้ ่ วย และญาติ
- ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรื อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไว้ก่อน
2) พฤตินิสัย
(1) ความรับผิดชอบ และความตรงต่อเวลา
(2) การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
3) Medical Ethics
(1) การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงการรับของจากบริ ษทั ภัณฑ์ทาง
การแพทย์
(2) การนับถือให้เกียรติและสิ ทธิ รวมทั้งความเห็นของผูป้ ่ วย ในกรณี ผปู ้ ่ วยไม่เห็นด้วย
กับการรักษาหรื อปฏิเสธการรักษา กรณี ญาติและผูป้ ่ วยร้องขอตามสิ ทธิผปู ้ ่ วย
(3) การขอความยินยอมจากผูป้ ่ วยในการดูแลรักษาและหัตถการ
(4) ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยตัดสิ นใจไม่ได้ตอ้ งสามารถเลือกผูต้ ดั สิ นใจแทนผูป้ ่ วยได้
(5) การปฏิบตั ิในกรณที่ผปู ้ ่ วยร้องขอการรักษาที่ไม่มีประโยชน์หรื อมีอนั ตราย
(6) การรักษาความลับและการเปิ ดเผยข้อมูลผูป้ ่ วย
(7) การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง
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4) Continue professional development
(1) การกาหนดความต้องการในการเรี ยนรู ้ของตนเอง
(2) การค้นคว้าความรู ้ และประเมินความน่าเชื่อถือได้ดว้ ยตนเอง
(3) การประยุกต์ความรู ้ที่คน้ คว้ากับปัญหาของผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม
(4) การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ
(5) การเข้าร่ วมกิจกรรมทางวิชาการอย่างสม่าเสมอ
(6) การใช้ electronic database และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรี ยนรู ้
(7) การถ่ายทอดความรู ้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิสิต นักศึกษา ผูป้ ่ วยและญาติ
3. System-based practice
1) ระบบสุ ขภาพและการพัฒนาสาธารณสุ ขของชาติ
2) ระบบประกันสุ ขภาพ เช่น ระบบประกันสุ ขภาพ ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการ
การรักษาพยาบาลของข้าราชการ ระบบประกันชีวิต เป็ นต้น
3) การมีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพ ความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
4) ประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของการดูแลรักษา
5) เข้าใจ หลักการบริ หารจัดการ และ cost consciousness medicine
6) เข้าใจความรู ้กฎหมายทางการแพทย์ สิ ทธิผปู ้ ่ วย
7) เข้าใจนโยบายการใช้ยาระดับชาติ เช่น บัญชียาหลักแห่งชาติ
8) เข้าใจในบทบาทของการรักษาทางเลือก
9) เรี ยนรู ้วิธีการดูแลสุ ขภาพของตนเอง
10) การใช้ยาและทรัพยากรแบบสมเหตุสมผล
4. Practice-based learning and improvement
1) ทักษะและจริ ยธรรมในการวิจยั
2) การดูแลรักษาผูป้ ่ วยแบบทีมสหวิชาชีพ
3) การใช้การส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการและยาอย่างสมเหตุผล
4) การบันทึกเวชระเบียนครบถ้วนถูกต้อง
5) การลงรหัสโรค และรหัสหัตถการ
6) การลงสาเหตุการตาย
7) การจัดกลุ่มโรคและค่าน้ าหนักสัมพันธ์ กลุ่มวินิจฉัยโรคร่ วม Disease-related group
(DRG)
8) การสร้าง Clinical Practice Guideline (CPG)
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9) การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
10) การเสริ มสร้างสุ ขภาพและการป้องกันโรค
11) การดูแลผูป้ ่ วยที่บา้ น
12) เข้าใจการใช้และแปลผลเครื่ องมือพัฒนาคุณภาพ เช่น flow chart, control chart เป็ นต้น
13) การประเมินความพอใจของผูป้ ่ วย
14) การมีส่วนร่ วมในองค์กร เช่น ภาควิชา/แผนก/กลุ่มงาน โรงพยาบาล/สถาบัน
ราชวิทยาลัย เป็ นต้น
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ภาคผนวก 4
การรับรอง วุฒิบัตร หรื อ หนังสื ออนุมตั ิ สาขาอายุรศาสตร์ โรคข้ อและรูมาติสซั่ม
ให้ มีคุณวุฒิ “เทียบเท่ าปริญญาเอก”
การรับรองคุณวุฒิหรื อวุฒิการศึกษา วุฒิบตั ร (วว.) หรื อหนังสื ออนุมตั ิ (อว.) อายุรศาสตร์โรคข้อและ
รู มาติสซัม่ ให้ “เทียบเท่าปริ ญญาเอก” นั้น ถือเป็ นสิ ทธิส่วนบุคคลและของแต่ละสถาบันที่ให้การฝึ กอบรม
โดยให้เป็ นไปตามความสมัครใจของแต่ละสถาบันที่ให้การฝึ กอบรมฯ และความสมัครใจของแพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอด หากแพทย์ประจาบ้านต่อยอด มีความประสงค์ดงั กล่าว จะต้องแจ้งให้สถาบันฝึ กอบรมทราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรก่อนว่า จะรับการฝึ กอบรมที่มีโอกาสได้รับทั้ง วว. หรื อ อว. และการรับรองคุณวุฒิดงั กล่าวให้
“เทียบเท่าปริ ญญาเอก”
ในกรณี ที่สถาบันฝึ กอบรมฯ ไม่สามารถจัดการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด เพื่อให้มีการรับรอง
คุณวุฒิ วว. หรื อ อว. “เทียบเท่าปริ ญญาเอก” ได้ สถาบันนั้นมีสิทธิ์ที่จะไม่จดั การฝึ กอบรมแบบที่มีการรับรอง
คุณวุฒิ ให้ “เทียบเท่าปริ ญญาเอก” ได้ สถาบันนั้นสามารถแจ้งให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอด ทราบตั้งแต่วนั เริ่ ม
เปิ ดรับสมัครการคัดเลือกเข้าเป็ นแพทย์ประจาบ้านต่อยอด ไปจนถึงวันที่เริ่ มเปิ ดการฝึ กอบรม ในกรณี ที่
สถาบันฝึ กอบรมใดต้องการให้มีการรับรอง วว. หรื อ อว. ให้มีคุณวุฒิ ดังกล่าว แต่มีทรัพยากรจากัด สถาบัน
นั้นสามารถติดต่อขอความร่ วมมือจากอาจารย์และทรัพยากรจากสถาบันอื่นมาช่วยได้
การที่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดสอบผ่านและมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบตั ร หรื อ หนังสื ออนุมตั ิ สาขาอายุรศาสตร์
โรคข้อและรู มาติสซัม่ แล้ว หากมีความประสงค์จะให้ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ดาเนินการออกเอกสารเพื่อ
รับรองว่า วุฒิบตั ร หรื อ หนังสื ออนุมตั ิ สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรู มาติสซัม่ มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริ ญญา
เอก” นั้น จะต้องทาให้ผลงานวิจยั หรื อส่ วนหนึ่งของผลงานวิจยั ที่ส่งมาให้ราชวิทยาลัยฯ ประกอบการเข้าสอบ
วว. หรื อ อว. ในครั้งนั้น มีลกั ษณะดังนี้
1. ผลงานวิจยั หรื อส่ วนหนึ่งของผลงานวิจยั ต้องได้รับการตีพิมพ์หรื ออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรื อนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่ อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ
2. กรณี งานวิจยั วารสารในสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรู มาติสซัม่ ควรเป็ นงานวิจยั แบบ
systematic review และ meta-analysis โดยให้เพิ่มวงเล็บด้วยภาษาอังกฤษว่าเป็ น systematic
review และ meta-analysis เพื่อให้เกิดความชัดเจน
3. ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดย่อ
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อนึ่ง การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรื อนานาชาติที่มีคุณภาพที่อยูน่ อกเหนือประกาศของ TCI ให้เป็ น
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ถูกคัดเลือกให้อยูใ่ น PubMed, Scopus, Web of Science หรื อ Google Scholar
หรื อในวารสารนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในบทความหรื อในบทคัดย่อและมีการตีพิมพ์วารสารฉบับนี้มา
นานเกิน 10 ปี (วารสารเริ่ มออกอย่างช้าในปี พ.ศ.2549 หรื อ ค.ศ.2006)
ในกรณี ที่ วว. หรื อ อว. ได้รับการรับรองว่า “เทียบเท่าปริ ญญาเอก” ไม่ให้ใช้คาว่า Ph.D. หรื อ ปร.ด.
ท้ายชื่อในคุณวุฒิ หรื อวุฒิการศึกษา รวมทั้งการใช้คาว่า ดร. นาหน้าชื่อ แต่สถาบันการศึกษาสามารถให้ผทู ้ ี่
ได้วว. หรื อ อว. ที่ “เทียบเท่าปริ ญญาเอก” นี้ เป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตรการศึกษา อาจารย์รับผิดชอบ
หลักสู ตรการศึกษา อาจารย์คุมวิทยานิพนธ์ หรื อเป็ นวุฒิการศึกษาประจาสถานศึกษาได้
ดังนั้น วุฒิบตั รฯ หรื อ หนังสื ออนุมตั ิฯ ของท่านที่ได้รับการรับรองวุฒิการศึกษานี้ อาจจะมีคาว่า
“เทียบเท่าปริ ญญาเอก” ต่อท้ายได้เท่านั้น
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ภาคผนวก 5
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
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ภาคผนวก 6
สั ดส่ วนและเกณฑ์ ของการประเมินผลการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ
เกณฑ์ การตัดสิ นผลการสอบ
1. ทฤษฎี
ประกอบด้วย
MCQ
100 ข้อ
Short assay 6 ข้อ
2. ปฏิบัติและทักษะทางคลินิก
ประกอบด้วย
Long case examination 1 ราย
Spot diagnosis
X-rays
Oral examination
3. วิจัยและทบทวนวรรณกรรม
วิจยั
ทบทวนวรรณกรรม

ร้ อยละ 50
ร้อยละ 30
ร้อยละ 30
ร้ อยละ 35
ร้อยละ 10
ร้อยละ 10
ร้อยละ 10
ร้อยละ 5
ร้ อยละ 15
ร้อยละ 10
ร้อยละ 5

โดยคิดเกณฑ์ ผ่านที่คะแนนรวมร้ อยละ 60
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ภาคผนวก 7
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยกาหนดให้สถาบันฝึ กอบรมรับผูเ้ ข้าฝึ กอบรมได้ในสัดส่วน
ชั้นปี ละ 1 คน ต่ออาจารย์ผฝู ้ ึ กอบรม 2 คน รวมทั้งต้องมีงานบริ การในสถาบันตามที่กาหนดในตารางต่อไปนี้
จานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมในแต่ ละชั้น ปี ละ
1
2
3
4
5
จานวนแพทย์ผู้ให้ การฝึ กอบรม
2
3
4
5
6
จานวนผูป้ ่ วยนอกเฉพาะสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรู มาติสซัม่ 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
(ครั้ง/ปี )
จานวนผูป้ ่ วยในเฉพาะสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรู มาติสซัม่
200 250 300 350 400
ทั้งในแผนกและนอกแผนก (ครั้ง/ปี )
จานวนหัตถการที่สาคัญ การเจาะข้อ
100 150 200 250 300
หากสถาบันฝึ กอบรมใดมีสถานภาพเป็ นสถาบันร่ วมฝึ กอบรม หรื อสถาบันฝึ กอบรมสมทบให้กบั
หลายหลักสู ตรในสาขาเดียวกัน จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่จะปฏิบตั ิงานในสถาบันฝึ กอบรมแห่งนั้นใน
เวลาหนึ่ง ๆ จะต้องไม่เกินศักยภาพของสถาบันฝึ กอบรมนั้น
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ภาคผนวก 8
รายนามคณะกรรมการกากับดูแลการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านต่ อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาโรคข้ อและรูมาติสซั่ม ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

1. แพทย์หญิงสิ ริพร มานวธงชัย
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย เดชานุวงษ์
3. แพทย์หญิงรัตนภา เผือ่ นอุดม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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ภาคผนวก 9
รายชื่ อคณาจารย์ หน่ วยโรคข้ อและรูมาติสซั่ม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ก. ประเภทเต็มเวลา
ลาดับที่

ชื่ อ นามสกุล

1

พญ. สิ ริพร มานวธงชัย

วุฒิบัตรหรื อ
หนังสื ออนุมัติ
สาขา
อายุรศาสตร์
วว.อายุรศาสตร์

2

ผศ.นพ. พรชัย เดชานุวงษ์

วว.อายุรศาสตร์

3

พญ. รัตนภา เผือ่ นอุดม

วว.อายุรศาสตร์

วุฒิบัตรหรื อหนังสื อ
อนุมัติสาขาต่อยอด
(ระบุสาขา)
วว.อายุรศาสตร์โรคข้อ
และรู มาติสซัม่
วว.อายุรศาสตร์โรคข้อ
และรู มาติสซัม่
วว.อายุรศาสตร์โรคข้อ
และรู มาติสซัม่

สมาชิกราชวิทยาลัย
และสมาคมรูมาติสซั่ม
แห่ งประเทศไทย
(เป็ นสมาชิก/ไม่ เป็ น)
เป็ นสมาชิก
เป็ นสมาชิก
เป็ นสมาชิก

ข. ประเภทไม่ เต็มเวลา
ลาดับที่

ชื่ อ นามสกุล

1

ไม่มี

วุฒิบัตรหรื อ
หนังสื ออนุมัติ
สาขา
อายุรศาสตร์

วุฒิบัตรหรื อหนังสื อ
อนุมัติสาขาต่อยอด
(ระบุสาขา)

การปฏิบัติงาน
จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์
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ภาคผนวก 10
หลักเกณฑ์ และวิธีการดาเนินงานการรับอาจารย์ของภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
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รายนามคณะกรรมการร่ างหลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ านต่ อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้
ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาโรคข้ อและรูมาติสซั่ม ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จิโรจน์ สู รพันธ์
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ที่ปรึ กษาด้านแพทยศาสตร์ศึกษา
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทนา กสิ ตานนท์ ที่ปรึ กษาจากสมาคมโรคข้อและรู มาติสซัม่
แพทย์หญิงสิ ริพร มานวธงชัย
ประธานกรรมการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย เดชานุวงษ์ กรรมการ
แพทย์หญิงรัตนภา เผือ่ นอุดม
กรรมการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรัตนา บุญศิริจนั ทร์ กรรมการ (หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์)
แพทย์หญิงปัญญ์ชลี สัตย์พานิช
กรรมการ (ตัวแทนแพทย์ประจาบ้านต่อยอด สาขา
อายุรศาสตร์โรคข้อและรู มาติสซัม่ )
นายแพทย์โยธิน เลิศรัตนสกุลชัย
กรรมการ (ตัวแทนหัวหน้างานของแพทย์หลังจากจบการ
ฝึ กอบรมกลับไปปฏิบตั ิงาน)
แพทย์หญิงวรกานต์ ทิพย์สิงห์
กรรมการ (ตัวแทนอดีตแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรู มาติสซัม่ )
นางสาวสุ ภาพร ธีระกุลชัย
กรรมการและเลขานุการ
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