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หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน
เพือ่ วุฒิบตั รแสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์
เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรม
1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
2. ชื่อวุฒิบัตร
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

ชื่อย่อ

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้
ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์
Residency Training Program in Internal Medicine

(ภาษาอังกฤษ)

วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาอายุรศาสตร์
Diploma of the Thai Board of Internal Medicine

(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

ว.ว.สาขาอายุรศาสตร์
Diploma, Thai Board of Internal Medicine

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบการฝึกอบรม
(ภาษาไทย)
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
(ภาษาอังกฤษ)
Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine Vajira
Hospital, Navamindradhiraj University
4. พันธกิจของการฝึกอบรมหลักสูตร
สาขาอายุ ร ศาสตร์ เ ป็ น สาขาที่ ส าคั ญ เนื่ อ งจากเป็ น สาขาวิ ช าที่ ครอบคลุ มวิ ทยาการแพทย์
ทั้งในเชิงลึกและกว้าง และยังเกี่ยวข้องกับวิชาชีพแพทย์สาขาอื่น ๆ โรคทางอายุรศาสตรนั้นมีความหลากหลาย
ทั้งในด้านความชุก ความรุนแรง ความสลับซับซ้อน และความรีบด่วน และยังเป็นองค์ความรู้มีการพัฒนาและ
ก้าวหน้าทางวิชาการอย่างรวดเร็ว ซึ่งล้วนท้าทายศักยภาพของอายุรแพทย์ในการให้การวินิจฉัย การดูแลรักษา
แบบองค์รวม และการพยากรณ์โรค
นอกจากความรู้และทักษะด้านอายุรศาสตร์แล้ว อายุรแพทย์ยังต้องมีความสามารถที่สาคัญด้าน
อื่น ๆ ได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้เพื่อให้มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ความสามารถด้านการวิจัย
ความเป็นมืออาชีพ การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ การทางานเป็นทีม การปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพ ความรู้ความ
เข้าใจในระบบสุขภาพของประเทศ การบริหารจัดการ กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัย ตลอดจนความ
รับผิดชอบ มีจริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และองค์กร มีความเอื้ออาทรและใส่ใจในความ
ปลอดภัย โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง นโยบายการผลิต อายุรแพทย์นั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความต้องการ
ของระบบสุขภาพรวมทั้งมิติด้านอื่น ๆ ทางสังคม ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศ
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ภาควิ ช าอายุ ร ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ว ชิ ร พยาบาล สั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย นวมิ น ทราธิราช
ในกากับดูแลของกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ให้การฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจาบ้านสาขาอายุรศาสตร์
และอนุ ส าขาทางอายุ ร ศาสตร์ ให้ ก ารบริ บ าลโรคทางอายุ ร ศาสตร์ แก่ ป ระชนชนวั ย ผู้ ใ หญ่ ใ นเขต
กรุ ง เทพมหานคร โรงพยาบาลในเครื อ ข่ า ยในและนอกเขตกรุ ง เทพมหานคร ตอบสนองพั น ธกิ จ
ของคณะแพทยศาสตร์ ว ชิ ร พยาบาล ซึ่ ง มุ่ ง เน้ น ผลิ ต บั ณ ฑิ ต และผู้ เ ชี่ ย วชาญทางด้ า นเวชศาสตร์ เขตเมือง
ที่เน้นการจัดการปัญหาสุขภาพและปัจจัยกาหนดสุขภาพของคนในเขตเมือง
โดยภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ได้กาหนดพันธกิจของการฝึกอบรม
ให้ ส อดคล้ อ งไปกั บ พั น ธกิ จ ของการฝึ ก อบรมของราชวิ ท ยาลั ย อายุ ร แพทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และของ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ดังนี้
1. ฝึกอบรมแพทย์ให้มี เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ และมีจิตสาธารณะ
2. ฝึกอบรมให้มีความรู้ และทักษะทางด้านอายุรศาสตร์ที่สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพ
ของชุมชนในเขตเมืองและต่างจังหวัด รวมทั้งการดูแลส่งเสริมสุขภาพ
3. ให้ ความรู้ ส ามารถในการดู แลผู้ ป่ว ยแบบองค์ รวม คานึงถึงสิ ทธิและประโยชน์ ข องผู้ ป่ ว ย
โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
4. ส่งเสริมการเรียนรู้การบริหาร ธรรมาภิบาล ระบบคุณภาพ ทักษะในการสื่อสารและระบบ
ความปลอดภัย เพื่อสามารถปฏิบัติงานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพได้ ภายใต้บริบททางสังคมและ
เศรษฐกิจที่หลากหลาย
5. ให้ การอบรมในกระบวนการวิจัยทางการแพทย์ และส่ งเสริมให้ ทาวิจัยในปัญ หาสุ ข ภาพ
ด้านเวชศาสตร์เขตเมือง และในระดับประเทศ ที่มีคุณประโยชน์สามารถนาไปประยุกต์ได้
6. ส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
5. ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม
แพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมจากภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลต้องสามารถ
ปฏิบัติงานได้ด้วยตัวเองตามสมรรถนะหลัก ตามหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาอายุรศาสตร์ ของ
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ทั้ง 6 ด้านดังนี้
1. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการรวบรวม
ข้อมูล สาหรับนามาวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจให้การดูแล
รักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม รวมทั้งการทาหัตถการที่จาเป็น
ข. วิ นิ จ ฉั ย บ าบั ด รั ก ษาภาวะผิ ด ปกติ ท างอายุ ร ศาสตร์ ที่ พ บโดยทั่ ว ไปในประเทศไทย
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
2. ความรู้ ความเชี่ย วชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาของผู้ ป่ว ยและสั ง คม
รอบด้าน (Medical Knowledge and Skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจิตใจ
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ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์
3. การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based Learning)
ก. ดาเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ข. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างอย่างสมเหตุสมผล
ค. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ
4. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะ ให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สื่ อ สารให้ ข้ อ มู ล แก่ ญ าติ แ ละผู้ ป่ ว ย ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมี เ มตตา
เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อื่น
5 . ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและเจตคติ อั น ดี ต่ อ ผู้ ป่ ว ย ญาติ ผู้ ร่ ว มงาน เพื่ อ นร่ ว มวิ ช าชี พ
และชุมชน
ข. มี ค วามสนใจใฝ่ รู้ และสามารถพั ฒ นาไปสู่ ค วามเป็ น ผู้ เ รี ย นรู้ ต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต
(Continuous Professional Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ง. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
6. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice)
ก. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
ข. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
ค. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย
ง. มีความเข้าใจในเรื่องสิทธิผู้ป่วย
จ. มี ความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องการใช้ ทรั พยากรสุ ขภาพอย่ างเหมาะสม (Cost Consciousness
Medicine) และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการ
สาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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6. แผนการฝึกอบรม
คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาอายุรศาสตร์ ดูแลกากับประเมินแผนการฝึกอบรม
ให้ดาเนินไปตามเป้าหมายที่วางไว้
6.1 วิธีให้การฝึกอบรม
6.1.1 สมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
การดูแลผูป้ ว่ ยในและผูป้ ว่ ยนอก
แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 1
1. ปฏิ บั ติ ง านรั บ ผิ ด ชอบการดู แ ลรั ก ษาแก่ ผู้ ป่ ว ยอายุ ศ าสตร์ ทั้ ง ห้ อ งฉุ ก เฉิ น ห้ อ งตรวจ
ผู้ ป่ ว ยนอก หอผู้ ป่ ว ยใน และหอผู้ ป่ว ยระยะวิ กฤต โดยปฏิบัติงานในแต่ล ะหน่ว ยงาน
4 สัปดาห์ และอยู่ในความควบคุมของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
2. บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอภิบาลผู้ป่วยนอก (Ambulatory medicine) ครั้งละ 2-4 สัปดาห์
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและอยู่ในความควบคุมของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
4. ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยนอกอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอกแผนกอายุรกรรมสัปดาห์
ละ 1 ครั้ ง ครั้ ง ละ 3 ชั่ ว โมง ยกเว้ น ช่ ว งปฏิ บัติ ง านในหอผู้ ป่ ว ยวิ ก ฤติ แ ละห้ อ งฉุกเฉิน
และอยู่ในความควบคุมของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 2
1. ปฏิบัติงานเป็นแพทย์ ประจาบ้านหอผู้ ป่วยวิกฤติ และอยู่ในความควบคุมของอาจารย์
ผู้ให้การฝึกอบรม
2. ปฏิบัติงานในสาขาวิชาเฉพาะทางต่าง ๆ ของอายุรศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาโรคทางหัวใจ
และหลอดเลื อด สาขาวิช าโรคระบบทางเดินอาหารและตับ สาขาวิช าประสาทวิทยา
สาขาวิช าโรคระบบต่อมไร้ท่อฯ สาขาวิช าโรคข้ อและรูมาติส ซั่ม สาขาวิช าโรคติดเชื้อ
สาขาวิชาโรคไต สาขาวิชามะเร็งวิทยา สาขาวิชาโรคเลือด สาขาวิชาตจวิทยา สาขาวิชา
โรคระบบการหายใจฯ สาขาวิชาละ 4 สัปดาห์และทั้งนี้อยู่ในความควบคุมของอาจารย์
ผู้ให้การฝึกอบรม
3. ภาควิ ช าฯจั ด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ด้ า นอายุ ร ศาสตร์ ทั่ ว ไป
และ/หรือสาขาเฉพาะ (วิชาเลือก) จานวน 2 เดือน (8 สัปดาห์)
4. บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอภิบาลผู้ป่วยนอก (Ambulatory medicine) ครั้งละ 2-4 สัปดาห์
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และอยู่ในความควบคุมของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
6. ปฏิ บั ติ ง านดู แ ลผู้ ป่ ว ยนอกอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ณ ห้ อ งตรวจผู้ ป่ ว ยนอกแผนกอายุ ร กรรม
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง ยกเว้น ช่วงปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยวิกฤติแ ละอยู่ใน
ความควบคุมของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
7. ปฏิบัติงานรับปรึกษาผู้ป่วยนอกทางด้านอายุรศาสตร์และอยู่ในความควบคุมของอาจารย์
ผู้ให้การฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาอายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  5

แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 3
1. ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าแพทย์ประจาบ้านหอผู้ป่วยสามัญ หอผู้ป่วยพิเศษ หอผู้ป่วยวิกฤต
โดยปฏิบั ติงานหอผู้ ป่วยละ 4 สั ปดาห์ และทั้งนี้ อยู่ ในความควบคุ มของอาจารย์ผู้ ให้ การ
ฝึกอบรม
2. ภาควิชาฯจัดให้มีการฝึกอบรมประสบการณ์การเรียนรู้ด้านอายุรศาสตร์ทั่วไป และ/หรือ
สาขาเฉพาะ (วิชาเลือก) จานวน 1 เดือน (4 สัปดาห์)
3. ปฏิบัติงานรับปรึกษาผู้ป่วยนอกทางด้านอายุรศาสตร์และอยู่ในความควบคุมของอาจารย์
ผู้ให้การฝึกอบรม
4. บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอภิบาลผู้ป่วยนอก (Ambulatory medicine) ครั้งละ 2-4 สัปดาห์
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. ปฏิบั ติงานดูแลผู้ ป่ วยนอกอย่ างต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์ ล ะ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่ว โมง
ยกเว้นช่วงปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยวิกฤติและห้องฉุกเฉินและอยู่ในความควบคุมของอาจารย์
ผู้ให้การฝึกอบรม
6.1.2 ความรู้ ความเชี่ ย วชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แ ก้ ปั ญ หาของผู้ป่ ว ยและสัง คม
รอบด้าน (Medical knowledge and skills)
1. แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 1 เรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานประยุกต์ (Correlated
basic medical science) ครบตามกาหนด
2. แพทย์ ป ระจ าบ้ า นชั้ น ปี ที่ 2 และ 3 ปฏิ บั ติ ง านในสาขาวิ ช าเฉพาะทางต่ า ง ๆ ทาง
อายุรศาสตร์
3. แพทย์ประจาบ้าน 1 และ 3 เข้าร่วมกิจ กรรม Grand rounds ที่จัดขึ้นที่หอผู้ป่วยสามัญ
ในแต่ ล ะหอผู้ ป่ ว ย โดยจั ด ขึ้ น สั ป ดาห์ ล ะ 1 ครั้ ง และจั ด การประชุ ม เป็ น สหวิ ช าชี พ
เดือนละ 1 ครั้ง ในแต่ละหอผู้ป่วยสามัญ (สัปดาห์ที่ 3) โดยอยู่ในความดูแลของอาจารย์
ประจาหอผู้ป่วย
4. แพทย์ประจาบ้านทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอื่น ๆ เช่น Morning report การสอน
ข้างเตียง การประชุมวิชาการ วารสารสโมสรที่ภาควิชาฯจัดขึ้น
5. แพทย์ ป ระจ าบ้ านทุกชั้นปี ได้รับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการทาหั ตถการ การตรวจทาง
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร การตรวจด้ ว ยเครื่ อ งความถี่ สู ง (Ultrasonography) การตรวจ
Echocardiogram หัตถการใส่ Central line และการตรวจพิเศษต่าง ๆ ที่สาคัญสาหรับ
ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้านอายุรศาสตร์
6.1.3 การเรียนรู้จาการปฏิบัติ (Practice-based learning)
1. แพทย์ ป ระจ าบ้ า นชั้ น ปี ที่ 1 ให้ ก ารประเมิ น และการวางแผนการรั ก ษาแก่ ผู้ ป่ ว ยใน
และผู้ป่วยนอกด้านอายุรศาสตร์ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์ประจ าบ้าน
หัวหน้าหอผู้ป่วยและ/หรืออาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม

6  หลักสูตรการฝึกอบรม แพทย์ประจาบ้านสาขาอายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

2. แพทย์ ป ระจ าบ้ านชั้น ปี ที่ 2 และ 3 ให้ การประเมินและวางแผนการรักษาแก่ผู้ป่วยใน
และผู้ป่วยนอกด้านอายุรศาสตร์ โดยอยู่ภายใต้ก ารควบคุมดูแลแพทย์แพทย์ประจาบ้าน
อาวุโสกว่าและ/หรืออาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
3. แพทย์ ป ระจ าบ้ า นทุ ก ชั้น ปี มี ป ระสบการณ์ ก ารเรี ยนรู้ ในการดู แ ลผู้ ป่ว ยแบบองค์รวม
และสาขาวิชาชีพ
4. แพทย์ประจาบ้านทุกชั้นปี ปฏิบัติงานสอนนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจาบ้านรุ่นน้อง
5. แพทย์ ป ระจ าบ้ า นทุ ก ชั้ น ปี ต้ อ งท างานวิ จั ย โดยเป็ น ผู้ วิ จั ย หลั ก ได้ แ ก่ ง านวิ จั ย
แบบ Retrospective หรือ Prospective หรือ Cross-sectional study ภายใต้การดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษา
6. แพทย์ประจาบ้านทุกชั้นปี บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
7. แพทย์ ป ระจ าบ้ า นทุ ก ชั้ น ปี รั ก ษาผู้ ป่ ว ยบนหลั ก การของการใช้ ย าและทรั พ ยากร
อย่างสมเหตุสมผล
6.1.4 ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
1. แพทย์ประจาบ้านทุกชั้นปี เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร
2. แพทย์ประจาบ้านทุกชั้นปี ให้คาแนะนาที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย
3. แพทย์ประจาบ้านทุกชั้นปี มีทักษะปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีกับผู้ร่วมงานในทุกระดับ
4. แพทย์ประจาบ้านทุกชั้นปี ปฏิบัติงานสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจาบ้านรุ่นน้อง
5. แพทย์ประจาบ้าน ชั้นปีที่ 2 และ 3 ให้คาปรึกษาและร่วมดูแลผู้ป่วยโรคเฉพาะทางสาขา
อื่นที่มีปัญหาทางอายุรศาสตร์
6. แพทย์ประจาบ้านทุกชั้นปี นาเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาในกิจกรรมวิชาการ
เ ช่ น Morning report, 10 minutes presentation, Interesting case, Morbidity
Mortality Conference เป็นต้น
6.1.5 ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
1. แพทย์ประจาบ้านทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านบูรณาการทางการแพทย์
2. แพทย์ประจาบ้านทุกชั้นปี พัฒนาเจตคติที่ดีระหว่างการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย
3. แพทย์ ป ระจ าบ้ า นทุ ก ชั้ น ปี ต้ อ งท างานวิ จั ย โดยเป็ น ผู้ วิ จั ย หลั ก ได้ แ ก่ งานวิ จั ย แบบ
Retrospective หรื อ Prospective หรื อ Cross-sectional study ภายใต้ ก ารดู แ ล
ของอาจารย์ที่ปรึกษา
4. แพทย์ประจาบ้านทุกชั้นปี เรียนรู้เพื่อให้มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการ
Revalidation ผ่านระบบ E-portfolio
6.1.6 การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice)
1. แพทย์ ป ระจ าบ้ า นทุ ก ชั้ น ปี มี ป ระสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ ระบบคุ ณ ภาพ
ของโรงพยาบาล ระบบความปลอดภั ย ของผู้ ป่ ว ย ระบบควบคุ ม การติ ด เชื้ อ
และการแพร่กระจายเชื้อโรคในโรงพยาบาล การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล และสอดคล้อง
กับสิทธิการรักษาของผู้ป่วย
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2. แพทย์ ป ระจ าบ้ า นทุ ก ชั้ น ปี มี ป ระสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลของการดูแลรักษา, Cost consciousness medicine, หลักการบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
การจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์
โดยในตลอดระยะ 3 ปีการฝึกอบรมนั้น ภาควิชาฯ จัดให้มีการฝึกอบรมดังนี้
1. จั ด การฝึ ก อบรมปฏิ บั ติ ง านในการดู แ ลผู้ ป่ ว ยอายุ ร ศาสตร์ เป็ น เวลา 25 เดื อ น และ
ปฏิบัติงานในสาขาเฉพาะทางรวมกัน 11 เดือน
2. การปฏิ บั ติ ง านในแต่ ล ะสาขาวิ ช าเฉพาะทาง มี ร ะยะเวลาในการปฏิ บั ติ ง านในสาขา
วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์
3. ส าหรั บ การปฏิ บั ติ ง านในสาขาวิ ช าโภชนวิ ท ยาและ เวชศาสตร์ ผู้ สู ง อายุ รวมกั น เป็ น
ระยะเวลา 4 สัปดาห์
4. ภาควิชาฯจัดให้มี วิชาเลือก 3 เดือน (12 สัปดาห์) ทางด้านอายุรศาสตร์และ/หรือสาขา
เฉพาะทาง โดยแพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 2 ระยะเวลา 8 สัปดาห์ และแพทย์ประจาบ้าน
ชั้นปีที่ 3 ระยะเวลา 4 สัปดาห์
5. จัดให้มีประสบการณ์การเรียนรู้โรค/ภาวะที่พบบ่อย และมีความสาคัญที่ผู้จะเป็นอายุรแพทย์
ทุกคนต้องทาได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย (Entrustable Professional
Activities ; EPA) ตามที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยกาหนด (ภาคผนวก 1)
6. จัดให้มีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ Electronic portfolio โดยมีอาจารย์
ผู้ให้การฝึกอบรม เป็นFacilitator
7. จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับกับแพทย์ประจาบ้าน
8. จั ด การฝึ ก อบรมภายใต้ ส ภาวะการท างานที่ เ หมาะสม ไม่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ
ของแพทย์ ป ระจ าบ้ า น (จ านวนคาบการปฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการเหมาะสม
ห้องพักที่ปลอดภัย ฯลฯ)
6.2 เนื้อหาของการฝึกอบรม (ภาคผนวก 2)
เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง กล่ า ว ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมจะต้ อ งมี ค วามรู้ ค วามสามารถ
ในเนื้อหาต่อไปนี้
1. ความรู้พื้นฐานของอายุรศาสตร์ และระบบที่เกี่ยวข้อง
2. โรคหรือภาวะทางอายุรศาสตร์ที่สาคัญ
3. หั ต ถการและ/หรื อ แปลผลการตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย และรั ก ษาโรค
ด้านอายุรศาสตร์
4. การเรียนรู้ทางด้านบูรณาการ
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6.3 การทางานวิจัย
แพทย์ประจาบ้านต้องทางานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยแบบ Retrospective, Prospective หรือ
Cross-sectional study อย่ า งน้ อ ย 1 เรื่ อ ง หรื อ ท า Systematic review หรื อ Meta–analysis
1 เรื่ อ ง ในระหว่ า งฝึ ก อบรม 3 ปี โดยเป็ น ผู้ วิ จั ย หลั ก หรื อ ผู้ นิ พ นธ์ ห ลั ก ของงานวิ จั ย ดั ง กล่ า ว
ต้องประกอบด้วยหัวข้อหลักดังนี้
1. จุดประสงค์ของการวิจัย
2. วิธีการวิจัย
3. ผลการวิจัย
4. การวิจารณ์ผลการวิจัย
5. บทคัดย่อ
งานวิจัย ปฐมนิเทศโดยอาจารย์ประธานคณาจารย์การศึกษาและฝึกอบรมระดับหลังปริญญา
โดยมีแนวทางดังนี้
1. แพทย์ ป ระจ าบ้ า นก าหนดหั ว ข้ อ เรื่ อ งที่ ส นใจและติ ด ต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษางานวิ จั ย
ภายใน 3 เดื อ น หากไม่ ส ามารถติ ด ต่ อ ได้ แ พทย์ ป ระจ าบ้ า นจะรายงานต่ อ อาจารย์
ประธานฯ เพื่อพิจารณาจัดอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยให้ โดยทางภาควิชาจะแจ้งรายชื่อ
อาจารย์ที่มีความประสงค์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยให้กับแพทย์ประจาบ้าน
2. ส่งโครงร่างงานวิจัยเพื่อขออนุมัติการวิจัยในมนุษย์ ที่ฝ่ายวิจัยของคณะแพทยศาสตร์
วชิรพยาบาล
3. มีการน าเสนอความคืบ หน้าของการทาวิจัยให้คณะกรรมการวิจัยรับทราบเป็นระยะ
เพื่อให้คาแนะนาในการปรับให้รูปแบบงานวิจัยให้มีความเหมาะสมและมีความสมบูรณ์
ถูกต้องมากขึ้น
4. มีการใช้แบบฟอร์ม ความเห็นของคณะกรรมการวิจัย และการตอบกลับจากอาจารย์
ที่ปรึกษาวิจัย
5. ส่ ง เสริ ม ให้ แ พทย์ ป ระจ าบ้ า น ชั้ น ปี ที่ 3 น าเสนอผลงานวิ จั ย ในรู ป แบบโปสเตอร์
ในงานประชุมวิชาการประจาปีของราชวิทยาลัยฯ
6. งานวิจัยจะต้องส่งฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลอย่างช้า
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมก่อนส่งสอบบอร์ด
ทั้งนี้ ในการทางานวิจั ย ของโรงพยาบาล แพทย์ประจาบ้านสาขา/อนุส าขา และอาจารย์
ที่ปรึกษา ผู้ดาเนินการงานวิจัยทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในคน (Human
Research Protection: HRP) และ อบรมหลักการทาวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice:
GCP) โดยทางฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ได้จัดให้มีการอบรมดังกล่าวเป็นประจาทุกปี
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กรอบการดาเนินงานวิจยั ในเวลา 3 ปี (36 เดือน ของการฝึกอบรม)
เดือนที่
6
9
12
13
15
21
30
31
33
33

กิจกรรม
จัดเตรียมคาถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
จัดทาโครงร่างงานวิจัย
สอบโครงร่างวิจัย
ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เริ่มเก็บข้อมูล
นาเสนอความคืบหน้าของงานวิจัย
วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลงานวิจัย
จัดทารายงานวิจัยฉบับร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาปรับแก้ไข
ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อสถาบันเพื่อนาเสนอในงานประชุมวิชาการของคณะฯ
ส่งงานวิจัยเพื่อสอบบอร์ดให้ราชวิทยาลัยฯ

การรับรอง วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ ให้มีคุณวุฒิ “เทียบเท่า ปริญญาเอก” (ภาคผนวก 3)
6.4 จานวนปีการฝึกอบรม
3 ปี
6.5 การบริหารการจัดการฝึกอบรม
ภาควิชาฯ จัดการบริหารการฝึกอบรม ต่อไปนี้
- จัดตารางการปฏิบัติงานเป็นรายปี (ในคู่มือแพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์)
- ร่วมมือกับคณะแพทย์ฯ จัดตารางการเรียนการสอนวิยาศาสตร์พื้นฐาน การทาวิจัย และความเสี่ยง
ทางคลินิก กาหนดเวลาเรียน และสอบประเมินผล เป็นตารางชัดเจน
- การปฏิบั ติงานนอกเวลาราชการ (เวร) ให้ แพทย์ประจาบ้านจัดตารางเวรเอง โดยอ้างอิงจาก
ข้อกาหนดของภาควิชาฯ และราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
- จัดให้แพทย์ประจาบ้านทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ โดยตารางกิจกรรมวิชาการ จัดเป็นรายปี
มี ทั้ ง ที่ อ าจารย์ ผู้ ใ ห้ ก ารฝึ ก อบรม เป็ น ผู้ ด าเนิ น การ เช่ น Medical grand rounds และแพทย์
ประจาบ้านชั้นปีที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 เป็นผู้ดาเนินการร่วมกับอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม โดยหมุนวัน
กันไป ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ Morbidity Mortality Conference, Interesting case
และ Interdepartmental Conference
- จัดให้มีการสอนภาคทฤษฎี ในหัวข้ออายุรศาสตร์ฉุกเฉิน และอายุรศาสตร์บูรณาการ (Ambulatory
medicine) ในช่วงต้นปีการฝึกอบรม และสอนภาคทฤษฎีร่วมกับการทากิจกรรม Workshop ใน
หัวข้อ Palliative care ในช่วงปฐมนิเทศแพทย์ประจาบ้าน
- จัดอาจารย์ที่ปรึกษากากับดูแลการฝึกอบรมของแพทย์ประจาบ้าน และเป็นที่ปรึกษาให้แพทย์
ประจาบ้าน ในทุกเรื่อง (คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา)
- อนุกรรมการหลักสูตรทาการประเมิน และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่แพทย์ประจาบ้าน ทุก 6 เดือน
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กิจกรรมวิชาการ ในระหว่างปีการฝึกอบรม
เวลา

วันและสถานที่

เกณฑ์ประเมิน

แพทย์ประจาบ้าน
ทีเ่ ข้าร่วม

Morning report

8.30 - 9.30

ต้องเข้าร่วม

ทุกชั้นปี

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

Electrolyte round

8.30 - 9.30

ทุกวัน ยกเว้นวันพุธ
ห้องประชุม
หน่วยโรคหัวใจ
วันพุธ
สัปดาห์ ที่ 1 และ 3

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

Chronic case round

8.30 - 9.30

วันพุธ

ต้องเข้าร่วม

สัปดาห์ ที่ 2 และ 4

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

Interesting case/
MM conference/
Medical grand round
Journal club

13.00 - 14.00

วันพฤหัสบดี

ต้องเข้าร่วม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ทุกชั้นปี

13.00 - 14.00
10.30 - 12.00

Clinical-pathological
conference
Interdepartmental
conference
Research progression

13.00 - 14.00

ต้องเข้าร่วม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ต้องเข้าร่วม
ร้อยละ 100
ต้องเข้าร่วม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ทุกชั้นปี

Grand round Ward

วันพฤหัสบดี
กาหนด 3 เดือน/1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
หอผู้ป่วยสามัญ
วันพฤหัสบดี
กาหนด 6 เดือน/1 ครั้ง
วันพฤหัสบดี
กาหนด 6 เดือน/1 ครั้ง

ต้องเข้าร่วม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ทุกชั้นปี

วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 3

ต้องเข้าร่วม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

เฉพาะชั้นปี
ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมวิชาการ

13.00 - 14.00
13.00 – 15.00

ต้องเข้าร่วม

ทุกชั้นปี
ทุกชั้นปี

ชั้นปีที่ 1 และ 3เฉพาะที่
ประจาอยู่ในหอผู้ป่วยสามัญ
ทุกชั้นปี

หมายเหตุ กิจกรรมอื่น ๆ เช่น จัดการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการสอบ หรือกิจกรรมที่น่าสนใจ ของสาขาวิชาเฉพาะทาง
จะจัดเพิ่มเติมนอกเหนือที่ระบุตามสมควร

- การลา ค่าตอบแทน และชั่วโมงการทางานระหว่างการฝึกอบรม
การลา
การลา ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บของคณะแพทยศาสตร์ ว ชิ ร พยาบาล รวมไปถึ ง มี ก าหนด
ลาพักร้อนให้แพทย์ประจาบ้าน โดยระเบียบการลากาหนดให้ดังนี้
- ลาพักร้อน กาหนดให้ลาได้คนละ 14 วันต่อปีการฝึกอบรม ส่วนลากิจหรือลาป่วยให้ลาเฉพาะ
กรณีมีเหตุจาเป็น และทุกครั้งที่ลาต้องได้รับอนุญาตและมีการบันทึกการลาเป็นลายลักษณ์
อักษรจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจาหอผู้ป่วยและคณะกรรมการแพทย์ระดับหลังปริญญา
- การลากิจต้องแจ้งให้อาจารย์ผู้ให้การอบรมทราบล่วงหน้า 3 วัน นอกจากเหตุจาเป็นเร่งด่วน
- การลาป่วยระยะเวลาเกิน 1 วันต้องมีใบรับรองแพทย์แนบด้วย
- ทั้งนี้แพทย์ประจาบ้านผู้รับการฝึกอบรมจะต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของระยะเวลาการฝึกอบรมในปีการฝึกอบรมนั้น ๆ
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การฝึกอบรมทดแทน
- ในกรณี ที่ แ พทย์ ป ระจ าบ้ า น ลาป่ ว ย ลาคลอดบุ ต ร หรื อ ลาเพื่ อ เกณฑ์ ท หาร/เรี ย กฝึ ก
ก าลั ง ส ารอง แล้ ว ระยะเวลาการฝึ ก อบรม/ปฏิ บั ติ ง าน ไม่ ถึ ง ร้ อ ยละ 80 ในแต่ ล ะชั้ น ปี
การฝึกอบรม (รวมการลาทุกประเภทแล้ว) หรือเมื่อสิ้นสุดเวลาการฝึกอบรมแล้ว (ครบ 36
เดือน) ระยะเวลาปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ไม่ถึง 21 เดือน
- การฝึกอบรมประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถาบัน (Elective) ไม่ต้องทดแทน
ค่าตอบแทน
- ค่ า ตอบแทนของแพทย์ ป ระจ าบ้ า นขณะเข้ า รั บ การฝึ ก อบรม กรณี ไ ม่ มี ต้ น สั ง กั ด จะได้รับ
การบรรจุ รั บ เงิ น เดื อ นตามอั ต ราเงิ น เดื อ นของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย กรณี มี ต้ น สั ง กั ด
รับเงินเดือนตามอัตราเงินเดือนจากต้นสังกัด
- ค่ า ตอบแทนการปฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการของแพทย์ ป ระจ าบ้ า น อิ ง ตามเกณฑ์
ของคณะแพทยศาสตร์ ว ชิ ร พยาบาล โดยในปั จ จุ บั น (พ.ศ.2561) เป็ น อั ต ราเหมาจ่ า ย
10,000 บาท ต่อเดือน
ชั่วโมงการทางาน
- ในเวลาราชการ 7.00-17.00 น. รวมจานวน 10 ชั่วโมง
- นอกเวลาราชการ 17.00-7.00 น. โดยระยะเวลาการปฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการ
จะต้องไม่อยู่ติดต่อกันเกิน 24 ชั่วโมง
- ในกรณีแพทย์ประจาบ้านทุกชั้นปีที่มีความรับผิดชอบผู้ป่วยใน ทั้งหอผู้ป่วยสามัญ หอผู้ป่วย
พิเศษและหอผู้ป่วยวิกฤติ ต้องมาปฏิบัติงานทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
6.6 การวัดและประเมินผล
ภาควิชาฯ จัดให้มีการวัดและประเมินแพทย์ประจาบ้านระหว่างการฝึกอบรม เพื่อพัฒนา
สมรรถนะหลั ก ทั้ ง 6 ด้ า น มี ก ารแจ้ ง กระบวนการการวั ด และประเมิ น ผลให้ แ พทย์ ป ระจ าบ้ า น
ได้รั บ ทราบ โดยสามารถตรวจสอบและอุทธรณ์ได้เมื่อต้องการ และอาจารย์ป้อนข้อมูล ย้อนกลั บ
ให้แพทย์ประจาบ้าน ทราบผลการประเมินรายบุคคลทั้งในส่วนที่ดีและส่วนที่ต้องปรับปรุง เพื่อจะได้
นาไปพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดีขึ้น
6.7 การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม การเลื่อนชั้นปี การยุติการฝึกอบรม
ภาควิชาฯ มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งอาจารย์ประจาหอผู้ป่วยและอาจารย์หน่วย
ที่เกี่ยวข้อง ดูแลรับผิดชอบประเมินแพทย์ประจาบ้านระหว่างการฝึกอบรม โดยอนุกรรมการหลักสู ตร
กากับดูแลให้การประเมินเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ (คู่มือ) การประเมินมีดังนี้
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6.7.1 การประเมินระหว่างการฝึกอบรม
ภาควิ ช าฯจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น แพทย์ ป ระจ าบ้ า น ทุ ก ชั้ น ปี ระหว่ า งการฝึ ก อบรม
(In-training evaluation) ครอบคลุม สมรรถนะหลัก 6 ด้าน เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ
และการเขียนบันทึกเวชระเบียน ดังนี้
ก) ในมิติต่าง ๆ ตามที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯกาหนด
มิติที่ 1 ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์ (ประเมินตาม EPA)
มิติที่ 2 การตรวจเวชระเบียนผู้ป่วยใน (ตาม EPA ข้อ 2, 3, 4, 6)
มิติที่ 3 การตรวจเวชระเบียนผู้ป่วยนอก (ตาม EPA ข้อ 1, 5, 6)
มิติที่ 4 คะแนนสอบจัดโดยสถาบัน และส่วนกลางราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
มิติที่ 5 การร่วมกิจกรรมวิชาการส่วนกลาง (ตาม EPA ข้อ 1, 5, 6)
มิติที่ 6 การประเมินสมรรถนะโดยผู้ร่วมงาน
มิติที่ 7 การประเมินสมรรถนะโดยผู้ป่วย
ตารางที่ 1 การประเมินมิติต่าง ๆ ในแต่ละชั้นปี
แพทย์ประจาบ้าน

มิตทิ ี่ 1 มิตทิ ี่ 2

ชัน้ ปี 1



ชัน้ ปี 2
ชัน้ ปี 3



มิติการประเมิน
มิตทิ ี่ 3 มิตทิ ี่ 4 มิตทิ ี่ 5























มิตทิ ี่ 6

มิตทิ ี่ 7










ข) ประเมิน ความสามารถทากิจกรรมที่มีความส าคัญ ที่อายุรแพทย์ทุกคนต้องทาได้ ด้ ว ย
ตนเอง อย่ า งถู ก ต้ อ งและมี ค วามปลอดภั ย ต่ อ ผู้ ป่ ว ย (Achievable Entrustable
Professional Activities : EPAs) ราชวิ ท ยาลั ยอายุ รแพทย์ฯ ก าหนด EPA ในระหว่าง
การฝึกอบรม ดังนี้ (ภาคผนวก 1)
1. Manage care of medical patients in the ambulatory setting
2. Manage care of medical patients in the in-patient setting
3. Manage care of medical patients in the emergency setting
4. Manage care of medical patients in the intensive/critically care setting
5. Providing age-appropriate screening and preventive care
6. Providing general internal medicine consultation to non-medical specialties
7. Providing palliative care
8. Demonstrating lifelong personal learning activities
9. Practicing patient safety
10. Working with interprofessional health care teams
โดยการท า EPA การท ากิ จ กรรมวิ ช าการที่ ภ าควิ ช าฯก าหนด และการสอบภาคทฤษฎี/
ภาคปฏิบัติ นี้จะสัมพันธ์กับการพัฒนาสมรรถนะทั้ง ด้าน ดังตารางที่ 2, 3 และ 4 ดังนี้
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ตารางที่ 2 การประเมินสมรรถนะหลักโดย EPA
EPA

EPA EPA EPA EPA EPA EPA EPA EPA EPA EPA
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•

•

•
•

•
•

ตารางที่ 3 การประเมินสมรรถนะหลัก โดยกิจกรรมและการสอบระหว่างการฝึกอบรม
การสอบ

กิจกรรม
สมรรถนะ
(Competency)

MCQ

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

•

กิจกรรมวิชาการ
Grand
MM/
round Research
CPC
สหสาขา
•
•
•
•
•
•

Long
case

ASCE

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

งานคุณภาพ
ความ
เสีย่ ง

HA

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

ตารางที่ 4 การจัดสอบเพื่อประเมินระหว่างการฝึกอบรม (In-training evaluation) และเลื่อนชั้นปี
แพทย์ประจาบ้าน

ช่วงเวลา

จัดโดย

การสอบ

เกณฑ์ผา่ น

ชัน้ ปีที่ 1

เม.ย.-พ.ค.
พ.ค.-มิ.ย.
ธ.ค. (Formative)
เม.ย.-พ.ค.
พ.ย.-ธ.ค.

ภาควิชาฯ
ภาควิชาฯ

MCQ (80 ข้อ)
Long case (1 เคส)
MCQ (120 ข้อ)
MCQ (80 ข้อ)
Long case (1 เคส)
ASCE (12 สถานี)

ร้อยละ 50
ร้อยละ 60
ร้อยละ 50
ร้อยละ 60
ร้อยละ 60

ชัน้ ปีที่ 2
ชัน้ ปีที่ 3

มี.ค.

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ

ภาควิชาฯ
ภาควิชาฯ
ภาควิชาฯ

คณะอนุกรรมการหลักสูตรรวบรวมข้อมูลการประเมิน จัดให้มีการป้อนข้อมูลย้อนกลับตามมิติ
และ EPA แก่แพทย์ประจาบ้านทุกชั้นปี ทุก 6 เดือน เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านนาผลพัฒนาตนเอง
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ตารางที่ 5 การประเมินและการป้อนข้อมูลย้อนกลับ
แพทย์ประจาบ้าน
ชัน้ ปีที่ 1
ชัน้ ปีที่ 2
ชัน้ ปีที่ 3

กิจกรรมการประเมิน (ครัง้ แรก เดือนมกราคม และ ครัง้ ทีส่ อง เดือนมิถนุ ายน)
มิติ
EPA
1-3, 4 (ประเมินเฉพาะครั้งที่ 2), 5-7
1, 2, 3, 4, 8, 10
1, 3, 4 (ประเมินเฉพาะครั้งที่ 2), 5,7
1, 2, 5, 6, 7.1, 8, 9
1, 3-7
1-10

ผลการประเมินนาไปใช้ในกรณี ต่อไปนี้
- เพื่อเลื่อนระดับชั้นปี โดยเกณฑ์ผ่านตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศ
กาหนดก่อนการเข้าฝึกอบรม
- เพื่อใช้พิจารณาประกอบการตัดสินผลสอบภาคปฏิบัติ (เมื่อจบการฝึกอบรมปีที่ 3)
- น ามาพัฒ นาสมรรถนะหลั กของแพทย์ประจาบ้า น โดยอาจารย์ส ามารถป้ อ นข้ อ มู ล
ย้อนกลับ ให้กลับแพทย์ประจาบ้านเพื่อนาไปพัฒนาตนเอง
6.7.2 เกณฑ์การเลื่อนชั้นปีมีจานวน 6 ข้อดังนี้
1. ระยะเวลาปฏิบัติงานได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาของแต่ละปีการฝึกอบรม
2. ผ่ านการประเมิ นตามมิ ติ ต่ าง ๆ ที่ ก าหนดในหลั กสู ตร (ตารางที่ 1) โดยได้ คะแนน
ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 50 ของแต่ละมิติ ยกเว้น มิติที่ 4
3. การสอบตามมิ ติ ที่ 4 จั ด ภายในโดยภาควิ ช าฯ และราชวิ ท ยาลั ย อายุ ร แพทย์ ฯ
และเกณฑ์การผ่าน ตามตารางที่ 4 ถ้าไม่ผ่านมีสิทธิแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง
4. ผ่านเกณฑ์การประเมิน EPA (ภาคผนวก 1) ดังนี้
EPA
แพทย์ประจาบ้าน

EPA EPA EPA EPA EPA EPA EPA EPA EPA EPA EPA
1
2
3
4
5
6 7.1 7.2 8
9 10

ปีที่ 1

•

•

ปีที่ 2

•

•

ปีที่ 3

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

5. บั น ทึ ก ข้ อ มู ล การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองใน RCPT Revalidation electronic portfolio
อย่างน้อย 50 เครดิต/ปี (EPA 8)
6. ปฏิบั ติงานได้ส อดคล้องตามข้อกาหนดของภาควิชาฯไม่ก่อให้ เกิดความเสื่ อมเสีย
แก่มหาวิทยาลัย
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6.7.3 แนวทางการดาเนินการกรณีไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปี
 ต้ อ งปฏิ บั ติ ง านเพิ่ ม เติ ม ในที่ ห อผู้ ป่ ว ยในอายุ ร ศาสตร์ ห รื อ ห้ อ งตรวจผู้ ป่ ว ยนอก
อายุ ร ศาสตร์ ห รื อ ห้ อ งฉุ ก เฉิ น ขึ้ น กั บ มิ ติ ที่ ป ระเมิ น ไม่ ผ่ า นเป็ น ระยะเวลา 1 เดื อ น
แล้วทาการประเมินซ้า ถ้าผ่านการประเมินจึงสามารถเลื่อนชั้นปีได้
 ถ้าไม่ผ่ านการประเมิน เพื่อเลื่ อนชั้น ปีซ้าตามข้อที่ 1 หรื อไม่ผ่ านการประเมิน เพื่อรั บ
การเสนอชื่อเข้าสอบวุฒิบัตร ต้องปฏิบัติงานในระยะชั้นปีเดิมอีก 1 ปี
 หลั งจากปฏิบัติงานซ้าในชั้นปีเดิมอีก 1 ปี แล้ ว ยังไม่ผ่ านการประเมิน เพื่อเลื่อนชั้นปี
ให้ยุติการฝึกอบรม
ทั้ ง นี้ ภ าควิ ช าฯส่ ง ผลการประเมิ น แพทย์ ป ระจ าบ้ า น ภายในวั น ที่ 31 กรกฎาคมของทุ ก ปี
เพื่อเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯราชวิทยาลัยฯและแพทยสภาตามลาดับ
6.7.4 การดาเนินการสาหรับผู้ที่ไม่ผ่านการประเมิน
 แจ้ ง ผลการประเมิ น ให้ แ พทย์ ป ระจ าบ้ า นรั บ ทราบเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรในแบบ
ประเมินผลของราชวิทยาลั ยฯ พร้อมแนวทางการพัฒนา รายละเอียดการปฏิบัติ งาน
เพิ่มเติม การกากับดูแลและการประเมินผลซ้า
 เมื่อแพทย์ประจาบ้านลงชื่อรับทราบ แล้วส่งสาเนาผลการประเมินชุดหนึ่งให้อนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบราชวิทยาลัยฯ
6.7.5 การดาเนินการเพื่อยุติการฝึกอบรม
 การลาออก
แพทย์ ประจ าบ้ าน ต้องทาเรื่ องชี้ แจงเหตุ ผลก่ อนพั กการปฏิ บัติ งาน ล่ วงหน้ า
อย่ างน้ อ ย 1 เดื อ น เมื่ อ ภาควิ ช าฯ อนุ มั ติ ใ ห้ พั ก การปฏิ บั ติ ง านแล้ ว จึ ง แจ้ ง ต่ อ
คณะอนุ ก รรมการฝึ ก อบรมและสอบฯเพื่ อ เห็ น ชอบและแจ้ ง ต่ อ แพทยสภา
พร้อมความเห็นประกอบว่าสมควรให้พักสิทธิ์การสมัครเป็นแพทย์ประจาบ้านเป็นเวลา
1 ปี ในปี การฝึ กอบรมถั ดไปหรื อไม่ โดยพิ จารณาจากเหตุ ผ ลประกอบการลาออก
และคาชี้แจงจากภาควิชาฯ การลาออกจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากแพทยสภา
 การให้ออก
- ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสียร้ายแรงจนก่อให้เกิด
ผลเสียต่อผู้ป่วยหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
- ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสีย ไม่มีการปรับปรุง
พฤติกรรมหลังการตักเตือน และกระทาซ้าภายหลังการภาคทัณฑ์ เมื่อภาควิชาฯ
เห็ น สมควรให้ อ อกจะท าการแจ้ ง แพทย์ ประจ าบ้ านรั บ ทราบ พร้ อมให้ พั ก การ
ปฏิบัติงาน แล้วทาเรื่องแจ้งต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ซึ่งจะต้องตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนจ านวน 5 คน ประกอบด้ ว ยหั ว หน้ า สถาบั น ฝึ ก อบรม
อื่ น จ านวน 3 คน และกรรมการภายในสถาบั น จ านวน 2 คน เพื่ อ ด าเนิ น การ
ให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์ ภายหลังจากได้รับเรื่องผลการสอบสวนจะถูกนาเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อลงความเห็นถ้าสมควรให้ออก
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จึงแจ้งต่อแพทยสภา จนเมื่อได้รับการอนุมัติจึงถือว่าการให้ออกสมบูรณ์ ถ้าเห็นว่า
ยังไม่สมควรให้ออก จึงส่งเรื่องคืนให้สถาบันฝึกอบรมพร้อมคาแนะนา
6.8 การประเมินเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา อายุรศาสตร์
ประกอบด้วยการผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร การสอบและงานวิจัย
 คุณสมบัติเพื่อรับการเสนอชื่อเข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรโดยสถาบันฝึกอบรม
1. ผ่านคุณสมบัติการประเมินเพื่อเลื่อนระดับชั้นปีครบทั้ง 5 ข้อ
2. มีพฤติกรรมตามวิชาชีพที่เหมาะสม ซึ่งประเมินโดยคณะกรรมการหลังปริญญาของภาควิชา
อายุรศาสตร์
3. ส่งผลงานวิจัยภายในกาหนดเวลา
4. มีศักยภาพที่จ ะผ่ า นการฝึ ก อบรมในระดับ แพทย์ ประจาบ้า นปี สุ ด ท้ ายตามหลั กสู ตร โดยมี
ระยะเวลาปฏิบัติงานในสาขาอายุรศาสตร์หลังจากผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยวัดจาก
ข้อ 1-3 และผ่านการสอบที่จัดสอบภายในโดยภาควิชาฯ (ผ่านตามเกณฑ์ผ่านของคณะกรรมการ
การศึกษาหลังปริญญา)
4.1 ภาคข้อเขียน ให้กับแพทย์ประจาบ้าน ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2
4.2 ภาคปฏิบัติ สอบรายยาว (Long case) สาหรับแพทย์ประจาบ้านทุกชั้นปี และการปฏิบัติ
ทางคลินิกในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จาลอง (Clinical encounter) สาหรับแพทย์
ประจาบ้าน ชั้นปีที่ปี 3 การจัดสอบภาคข้อเขียนและภาคปฏิบัติ/ปากเปล่าที่จัดขึ้นภายใน
ภาควิ ช าฯ จะก าหนดการสอบก่ อ นการจั ด สอบที่ จั ด โดยราชวิ ท ยาลั ย อายุ ร แพทย์ ฯ
4 ถึง 8 สัปดาห์
 วิ ธี ก ารสอบ จั ด โดยราชวิ ท ยาลั ย อายุ ร แพทย์ ฯ แนวทางการประเมิ น ผลให้ มี ก ารทดสอบ
ประกอบด้วย
- ภาคข้ อ เขี ย น จั ด โดยราชวิ ท ยาลั ย อายุ ร แพทย์ ฯ ข้ อ สอบปรนั ย แบบเลื อ กตอบ (Multiple
choice questions)
- ภาคปฏิบัติ/ปากเปล่า คือสอบรายยาว (Long case) และ การปฏิบัติทางคลินิก ในสถานการณ์
จริงหรือสถานการณ์จาลอง (Clinical encounter) จัดโดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ รูปแบบ
และระยะเวลาที่ ใ ช้ เ ป็ น ไปตามที่ ค ณะอนุ ก รรมการฝึ ก อบรมและสอบฯ ประกาศก าหนด
ก่อนวันสอบอย่างน้อย 6 เดือน
 การจัดการสอบ
- การสอบภาคข้อเขียน และภาคปฏิบัติ/ปากเปล่า จัดโดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ เมื่อสอบผ่าน
แต่ละส่วน สามารถใช้ได้อีก 3 ปี นับจากการสอบผ่าน ถ้าสอบผ่านไม่ครบตามกาหนดในอีก 3 ปี
ต้องสอบใหม่
- ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ จัดการสอบภาคข้อเขียนโดยให้สิทธิในการสอบได้ตั้งแต่ฝึกอบรม
ครบ 23 เดือน
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- สอบรายยาวภาคปฏิบัติ สอนรายยาว ในระหว่าง ชั้นปีที่ 3 จานวน 1-2 ครั้ง ครั้งละ 2 เคส
โดยเกณฑ์ผ่ านตามมติคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ประกาศกาหนดก่อนวันสอบ
อย่างน้อย 6 เดือน เมื่อสอบผ่านในครั้งแรกไม่ต้องสอบรายยาว ครั้งที่ 2
- ภาคปฏิบัติ เผชิญสถานการณ์เฉพะทางคลินิก (Clinical encounter หรือ ASCE ) เมื่อสิ้นสุด
การฝึกอบรม
 เกณฑ์การตัดสิน
การผ่านการประเมินเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาอายุรศาสตร์ ต้องผ่านเกณฑ์ทั้งภาคข้อเขียน ภาคปฏิบัติ/ปากเปล่า และงานวิจัย
- เกณฑ์ การตั ดสิ นภาคข้ อเขี ยน ใช้ หลั กอิ งเกณฑ์ ตามที่ คณะอนุ กรรมการฝึ ก อบรมและสอบฯ
ประกาศกาหนดก่อนวันสอบอย่างน้อย 6 เดือน
- เกณฑ์ การตั ดสิ นภาคปฏิ บั ติ /ปากเปล่ า ใช้ หลั กอิ งเกณฑ์ ตามที่ คณะอนุ กรรมการฝึ ก อบรม
และสอบฯ ประกาศกาหนดก่อนวันสอบอย่างน้อย 6 เดือน
- เกณฑ์การตัดสินงานวิจัย ใช้หลักอิงเกณฑ์ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศ
กาหนดในปีการฝึกอบรมที่เริ่มเข้ารับการฝึกอบรม หากไม่ผ่านให้ทาการแก้ไขตามคาแนะนา
ของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ให้เสร็จสิ้นก่อนวันสอบภาคปฏิบัติเมื่อจบการฝึกอบรม
แพทย์ประจาบ้าน ชั้นปีที่ 3
ทั้ ง นี้ ช นิ ด และจ านวนครั้ ง ของการสอบภาคปฏิ บั ติ / ปากเปล่ า อาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบของราชวิทยาลัยฯ เห็นเหมาะสม

7. การรับและคัดเลือกแพทย์ประจาบ้าน
7.1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจาบ้านจะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- สาเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต และได้รับใบปริญญาบัตร
- ต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
- ต้ อ งผ่ า นการปฏิ บั ติ ง านตามโครงการเพิ่ ม พู น ทั ก ษะการแพทย์ (Internship) ส าหรั บ ผู้ ส มั ค ร
ที่ มี ต้ น สั ง กั ด ต้ อ งปฏิ บั ติ ช ดใช้ ทุ น ไม่ น้ อ ยกว่า 1 ปี ส าหรั บ ผู้ ส มั ค รที่ ไ ม่ มี ต้ น สั ง กั ด จะต้ อ งได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมไม่ต่ากว่า 3 ปี
- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง
7.2 การคัดเลือกผู้เข้าฝึกอบรม
ภาควิชาฯ จัดให้มีการประกาศการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึ กอบรมเป็นแพทย์ประจ าบ้าน
ทางเว็ บ ไซต์ ข องคณะแพทยศาสตร์ ว ชิ ร พยาบาล โดยจะมี ร ายละเอี ย ดระบุ จ านวนต าแหน่ ง
ที่เปิดรับสมัคร ระยะเวลาการยื่นใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร กาหนดการสอบสั มภาษณ์
และการประกาศผล โดยผู้สมัครแพทย์ประจาบ้านสาขาอายุรศาสตร์ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
คุณสมบัติของผู้สมัครแพทย์ประจาบ้านสาขาอายุรศาสตร์
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1. ผู้สมัครที่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ และผ่านการเพิ่มพูนทักษะแล้ว
2. ผู้สมัครอิสระ ต้องผ่านการเพิ่มพูนทักษะและมีประสบการณ์การทางานในเวชปฏิบัติของประเทศ
ไทยมารวมกันแล้วอย่างน้อย 3 ปี และต้องปลอดภาระการชดใช้ทุนจากต้นสังกัดเดิม
3. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรแพทย์ประจาบ้านสาขาอายุรศาสตร์ ระยะเวลา 3 ปี
ณ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
4. มีสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตที่ดี (ใบรับรองแพทย์) กรณีที่มีโรคประจาตัว โรคต้องอยู่ในภาวะ
ที่ควบคุมได้แล้ว โดยมีเอกสารยืนยันจากแพทย์ผู้รักษา
5. มีความรับผิดชอบ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
6. ผู้สมัครที่มีต้นสังกัดจากกรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานอื่นๆของรัฐ ผู้ที่ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงาน
ชดใช้ ทุ น มานานกว่ า ถ้ า คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ต่ า งจากผู้ ส มั ค รรายอื่ น ๆ จะได้ รั บ การพิ จ ารณาเป็ น
ลาดับแรก เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เป็นหน่วยงานของรัฐบาลและอยู่ในกากับ
ของกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของแพทยสภา และกรุงเทพมหานคร
เงื่อนไขและวิธีการสมัคร
1. ภาควิชาอายุรศาสตร์ จะรอประกาศจานวนและรายชื่อผู้สมัครจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
รอบที่ 1 และ 2 ซึ่งจะกาหนดวันสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่ราชวิทยาลัยฯ ประกาศ
2. ภาควิชาฯ มีการดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งคณะกรรมการ
การสอบสัมภาษณ์ประกอบด้วย
- หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ ที่ปรึกษา
- ประธานคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา ประธานการสอบสัมภาษณ์
- เลขานุการคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา เลขานุการ
- คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา กรรมการการสอบสัมภาษณ์
ซึ่งคณะกรรมการในการสอบสั มภาษณ์นั้นเป็นอาจารย์แพทย์ในภาควิชาอายุรศาสตร์
ที่ มี ป ระสบการณ์ และต้ อ งไม่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ต่ อ ผู้ ส มั ค ร โดยกรรมการสามารถให้ ค ะแนน
ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ได้อย่ างอิส ระ โดยไม่คานึงถึงเพศ เชื้อชาติ และศาสนาของผู้ ส มั คร
และผลการคัดเลื อกผู้เข้ารั บการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรม อยู่บนพื้นฐานความเสมอภาค
โปร่งใส และตรวจสอบได้
3. ผู้ ส มัครแพทย์ ป ระจ าบ้ านจะได้รับการสั มภาษณ์จากคณะกรรมการสอบสั มภาษณ์ของภาคฯ
เพื่อทาการคัดเลือกด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้
4. ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องสอบสัมภาษณ์และมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
5. การตั ด สิ น ผลการสอบคั ด เลื อ กแพทย์ ป ระจ าบ้ า น ของคณะกรรมการการสอบสั ม ภาษณ์
ถือเป็นที่สิ้นสุด
6. หากมีผู้สมัครไม่เต็มจานวนในรอบแรก ภาควิชาอายุรศาสตร์จะเปิดรับสมัคร รอบ 2 ตามประกาศ
ของแพทยสภาต่อไป
หมายเหตุ แพทยสภา และกรุงเทพมหานคร มีนโยบายให้สถาบันฝึกอบรมพิจารณาคัดเลื อ ก
ผู้ ส มั ค ร โดยให้ สิ ท ธิ์ แ ก่ ผู้ ส มั ค รที่ มี ต้ น สั ง กั ด จากหน่ ว ยงานของรั ฐ ก่ อ นผู้ ไ ม่ มี ต้ น สั ง กั ด
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และให้ ค วามส าคั ญ แก่ ผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน/ปฏิ บั ติ ง านชดใช้ ทุ น มานานกว่ า ก่ อ นเป็ น ล าดั บแรก
ซึ่งภาควิชาอายุร ศาสตร์มีนโยบายรับผู้ส มัครตามเกณฑ์ของแพทยสภาและกรุงเทพมหานคร
ดังกล่าว ถ้าคุณสมบัติข้ออื่น ๆ ของผู้สมัครไม่ต่างกัน
7.3 จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ราชวิทยาลั ยอายุ รแพทย์ แห่ งประเทศไทย กาหนดให้ สถาบันฝึ กอบรมรับผู้ เข้ารับการฝึ กอบรม
ได้ ใ นสั ด ส่ ว นชั้ น ปี ล ะ 1 คน ต่ อ อาจารย์ ผู้ ฝึ ก อบรม 2 คน รวมทั้ ง ต้ อ งมี ง านบริ ก ารที่ ก าหนดครบ
โดยในปัจจุบัน(ปีการฝึกอบรม 2561) ภาควิชาฯ สามารถฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน จานวน 16 คน
ต่อปีการฝึกอบรม ทั้งนี้ขึ้นกับกรอบตามที่แพทยสภาและราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯกาหนด
8. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
8.1. การสรรหา
ภาควิ ช าฯ ก าหนดและด าเนิ น นโยบายการสรรหา คั ด เลื อ กอาจารย์ ผู้ ใ ห้ ก ารฝึ ก อบรม
ให้สอดคล้องกับพันธกิจของแผนการฝึกอบรมหลักสูตร โดย
- ระบุ คุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ โดยครอบคลุ ม ความช านาญที่ ต้ อ งการ ได้ แ ก่ คุ ณ สมบั ติ
ทางวิชาการ ความเป็นครู และความชานาญทางคลินิก
- ระบุห น้ าที่ความรั บผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์ และสมดุล ย์ ร ะหว่างงานด้านการศึกษา
งานวิจัย และงานบริการ
8.2. ภาควิ ช าฯ มี แ ผนการพั ฒ นาอาจารย์ ใ นการพั ฒ นาตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง ทางด้ า นการแพทย์
และทางแพทยศาสตร์ศึกษา
8.3. ภาควิชามีการพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นระบบและมีการประเมินอาจารย์เป็นระยะ
9. ทรัพยากรทางการศึกษา
ภาควิ ช าฯก าหนดนโยบายเกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรทางการศึ ก ษา เพื่ อ เป็ น การส่ งเสริ ม ทางด้า นการ
ฝึกอบรม โดยจัดให้มีทรัพยากรทางการศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังนี้
- มีสถานที่และเปิดโอกาสให้แพทย์ประจาบ้านในการเรียนรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ทางเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่ทันสมัย สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้อย่างพอเพียง มีอุปกรณ์สาหรับฝึกอบรมภาคปฏิบัติติและมีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย
- หอผู้ป่วยในด้านอายุรศาสตร์ จานวน 16 แห่ง แบ่งเป็นหอผู้ป่วยสามัญ 7 หอผู้ป่ว ยพิเศษ 6 แห่ง
และหอผู้ป่วยวิกฤต 3 แห่ง ซึ่งสามารถก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติได้
- ห้องสมุดของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ห้องสมุดภาควิชาฯ อานวยความสะดวกให้เข้าถึง
แหล่ งการเรี ย นรู้ ทางวิช าการที่ทันสมัย โดยห้ องสมุดภาควิช าอายุรศาสตร์ส ามารถเข้า ใช้ ไ ด้
ตลอด 24 ชั่วโมง
- มีการจัดเตรียมอุปกรณ์และหุ่นสาหรับฝึกอบรมภาคปฏิบัติ จัดการฝึกอบรมภาคปฏิบัติเพื่อให้
แพทย์ประจาบ้านเกิดความมั่นใจในการทาหัตถการที่สาคัญได้
- ภาควิ ช าฯจั ด ให้ มี ห้ อ งปฏิบัติ ก ารส าหรั บ แพทย์ ประจาบ้ าน ส าหรั บ การวินิจ ฉั ยโรคเบื้ องต้น
ณ หอผู้ป่วยเช่น การย้อมสีสารคัดหลั่ง การตรวจนับเซลล์เม็ดเลือด ฯลฯ
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- ภาควิชาฯ มีเครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สู ง (Ultrasonography) แพทย์ประจาบ้านสามารถ
นาไปใช้เพื่อการวินิจฉัยหรือการประกอบการทาหัตถการในหอผู้ป่วย และแผนกผู้ป่วยนอกได้
- จัดให้มีสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาที่ปลอดภัย มีห้องตรวจแยกโรคผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ
ที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายสาหรับผู้ป่วยนอกและมีห้องแยกความดันลบสาหรับผู้ป่วยใน เพื่อลด
การแพร่กระจายสู่บุคลลากรทางการแพทย์
- มีจานวนผู้ป่วยเพียงพอ และมีความหลากหลายทางโรคหรือภาวะ ทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วย
นอกเวลาราชการ ที่ แ พทย์ ป ระจ าบ้ า นมี ป ระสบการณ์ เ พี ย งพอน าไปสู่ ผ ลของการฝึ ก อบรม
ที่พึงประสงค์
- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในโรงพยาบาล เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต ให้แพทย์ประจาบ้าน
สามารถเข้าถึงสื่ออิเล็ กทรอนิ กส์สาหรับการเรียนรู้ได้ มีนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารนี้ เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพและถูกหลักจริยธรรม
- สามารถเข้ า ถึ ง วารสารทางการแพทย์ ฐานข้ อ มู ล หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และฐานข้ อ มู ล
ทางการแพทย์อื่น ๆ ผ่านทางระบบเครือข่ายไร้สายของโรงพยาบาลหรืออินเตอร์เน็ตได้
- มีระบบการสื่อสารที่ทาให้แพทย์ประจาบ้านเข้าถึงเอกสารแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ ที่มีประโยชน์
และสะดวกในการปฏิบัติงาน
- สามารถเข้าถึงข้อมูลเวชสารสนเทศได้โดยง่าย เช่น เวชระเบียน ภาพถ่ายทางการแพทย์ ผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- จั ดให้ มีการทางานเป็ น ทีมร่ ว มกับพยาบาล ในการบริห ารจัดการเตียงผู้ ป่วยในและให้ แพทย์
ประจ าบ้ า นสามารถมี ส่ ว นร่ ว มกั บ ที ม พยาบาลในการประชุ ม ประจ าวั น ที่ แ ผนกผู้ ป่ ว ยนอก
ซึ่งทาให้แพทย์สามารถแจ้งปัญหาที่พบ และปรับแก้ไขระบบของห้องตรวจได้หากสมควร
- มี ที ม เภสั ช กรคลิ นิ ก ให้ ก ารปรึ ก ษาเกี่ ยวกั บการใช้ย าที่ ห อผู้ ป่ ว ย โดยเน้ น การท างานเป็นทีม
กับแพทย์เพื่อประโยชน์กับผู้ป่วย
- มีการสนับสนุนการทางานวิจัยที่ใช้การประยุกต์ความรู้พื้นฐาน และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในสาขาวิชาที่ฝึกอบรม จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถปรึกษานักระบาดวิทยาและนักสถิติได้
กรณีที่ต้องการ
- มีการนาความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตร์ศึกษามาใช้ในการจัดทาแผนการฝึกอบรม การดาเนิน
การฝึกอบรม การประเมินการฝึกอบรม
- แพทย์ประจาบ้านสามารถฝึกอบรมวิชาเลือกในสถาบันอื่น ทั้งในและนอกประเทศตามที่ระบุ
ไว้ในหลักสูตร และมีระบบการโอนผลการฝึกอบรม
10. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
ภาควิชาฯกากับดูแลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรเป็นประจา มีกลไก
สาหรับการประเมินหลักสูตรและนาไปใช้จริง การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร โดยครอบคลุม
- พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
- ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์
- แผนการฝึกอบรม
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-

ขั้นตอนการดาเนินงานของแผนการฝึกอบรม
การวัดและประเมินผล การสอบ และการทางาน
พัฒนาการของผู้รับการฝึกอบรม
ทรัพยากรทางการศึกษา
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ ให้ การฝึ กอบรม จากการประเมินของหัวหน้าภาควิชา ทุก 6 เดือน
ตาม Performance agreement ที่ให้ไว้กับหัวหน้าภาควิชาฯ
- ความสั มพัน ธ์ร ะหว่างนโยบายการรับสมัครผู้ รับการฝึกอบรมและความต้องการของระบบ
สุขภาพ (ตาม KPI ของภาควิชาฯ ที่จะแบ่งสัดส่วนรับแพทย์ที่มีต้นสังกัดจาก กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานรัฐอื่น ๆ และ ทดแทนอาจารย์ที่เกษียณ/ลาออกในภาควิชาฯ)
หัวข้อการประเมินติดตาม
1. หลักสูตร/พันธกิจ/ผลลัพธ์การฝึกอบรม
โดยภาควิชาฯ จัดให้มีการทบทวนและประเมินการฝึกอบรมเป็นประจาทุกปี โดยคณะกรรมการ
งานการศึกษาหลังปริญญา มีการประเมินพันธกิจ กระบวนการการฝึกอบรม กิจกรรมทางวิชาการ
ผลลั พ ธ์ ข องการฝึ ก อบรม ปั ญ หาและอุ ป สรรค จากข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ ของอาจารย์ ผู้ ฝึ ก อบรม
จากแพทย์ ป ระจ าบ้ านทั้งที่อยู่ในระหว่างฝึกอบรมและจบไปทางานแล้ ว ผู้บริห าร และจากผู้ใช้
อายุรแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรม โดยนาข้อมูลดังกล่าวร่วมกับผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมาปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม ผ่านการสัมมนาของภาควิชาฯ เพื่อให้การฝึกอบรม
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ (มีการจัดสัมมนาหลักสูตรนอกสถานที่ ทุก 1-2 ปี โดยครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ.
2560) ข้อมูลการประเมินได้จาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) โดยใช้ข้อมูลป้อนกลับ ดังนี้
1.1. ใช้ข้อมูลสะท้อนเกี่ยวกับแผน ขั้นตอนและการวัดการฝึกอบรม/หลักสูตร จาก
- อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ระหว่างการฝึกอบรม)
- ผู้บริหาร (รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการ)
1.2. ใช้ ข้ อ มู ล สะท้ อ นเกี่ ย วกั บความสามารถในการปฏิ บั ติ งานของแพทย์ ผู้ ส าเร็ จการฝึ ก อบรม
ซึ่งครอบคลุมพันธกิจ และผลลัพธ์การฝึกอบรม/หลักสูตร จาก
- ต้นสังกัด หรือ หัวหน้างานของแพทย์หลังจากจบการฝึกอบรมกลับไปปฏิบัติงาน
- แพทย์ประจาบ้านที่จบการฝึกอบรม และกลับไปปฏิบัติงาน
2. ทรัพยากรทางการศึกษา
ภาควิช าฯ มีการกาหนดของบประมาณของแผนการฝึ กอบรม/หลั กสู ตรให้ ส อดคล้ องกั บ
ความจ าเป็ น ด้า นการฝึ ก อบรมตามรอบปี งบประมาณของคณะแพทยศาสตร์ และมหาวิท ยาลั ย
เป็นประจาทุกปี (แผนยุทธศาสตร์ของภาควิชาฯ และ มหาวิทยาลัย) และติดตามงบประมาณที่ได้
ในแต่ ล ะปี พร้ อ มก ากั บ ให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งได้ ด าเนิ น การตามแผนที่ ข องบประมาณไว้ (ตาม KPI
ของภาควิ ช าฯ) เพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น การของการฝึ ก อบรมและกิ จ กรรมอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับการบริหารจัดการที่ดีและใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
3. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
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ภาควิชาฯ ให้อาจารย์แพทย์กาหนดภาระงานเกี่ยวกับงานการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน
เช่น งานสอน เป็นที่ปรึกษางานวิจัย เป็นกรรมการหรืออนุกรรมการ การไปอบรมเพิ่มพูนทักษะ
หรือ อบรมแพทยศาสตร์ และ การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยหัวหน้าภาควิชาฯ จะประเมินศักยภาพ
และผลสาเร็จของภาระงานที่อาจารย์รับมา ปีล ะ 2 ครั้ง ตามรอบที่กาหนดของ คณะแพทยศาสตร์ฯ
การประเมินนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาปรับขั้นเงินเดือน และเป็นการกากับติดตามแผนการ
ฝึกอบรมที่อาจารย์มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบ
4. แผนการฝึกอบรม
ขั้ น ตอนการด าเนิ น งานของแผนการฝึ ก อบรม มี ก ารก ากั บ ติ ด ตามให้ เ ป็ น ไปตามแผน
ตารางเวลา โดยอนุกรรมการหลักสูตรฯ
11. การทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
ภาควิชาฯ จัดให้มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ หรืออย่างน้อย
ทุก 5 ปี ปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เนื้อหา ผลลัพธ์ และสมรรถนะของผู้สาเร็จการฝึกอบรมรวมถึง
การวัดและการประเมินผลและสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรมให้ทันสมัยอยู่เสมอ ปรับปรุงแก้ข้อบกพร่อง
ที่ตรวจพบ มีข้อมูลอ้างอิงและแจ้งผลการทบทวนและพัฒนาให้ราชวิทยาลัยฯรับทราบ
12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
ภาควิชาฯ บริหารจัดการหลั กสูตรให้ส อดคล้ องกับกฎระเบียบที่กาหนดไว้ในด้านต่าง ๆ อย่าง
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ได้แก่
- การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เกณฑ์การคัดเลือก จานวนที่รับ และกรรมการผู้รับผิดชอบ)
- กระบวนการฝึกอบรม มีแผนการฝึกอบรม กาหนดหน้าที่
- การวัดและประเมินผลในระหว่างการฝึกอบรม (โดยคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาเป็น
ผู้ทาการประเมินและแจ้งข้อมูลที่ต้องปรับปรุงแก้ไข พร้อมให้ข้อเสนอแนะกับแพทย์ประจาบ้าน
เป็นรายบุคคล) เพื่อผลลัพธ์ของการฝึกอบรมที่พึงประสงค์
- การออกเอกสารที่แสดงถึง การส าเร็จการฝึ กอบรมในแต่ล ะระดับ หรือหลั กฐานอย่างเป็น
ทางการอื่ น ๆ ที่ ส ามารถใช้ เ ป็ น หลั ก ฐานแสดงการผ่ า นการฝึ ก อบรมในระดั บ นั้ น ได้
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ภาควิชาฯจัดทางบประมาณ และบริหารจั ดการงบประมาณของแผนการฝึกอบรม/หลั กสูตร
ให้สอดคล้องกับความจาเป็นด้านการฝึกอบรม
- ภาควิ ช าฯ มี บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านและมี ค วามเชี่ ย วชาญที่ เ หมาะสม เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ด าเนิ น การของการฝึ ก อบรมและกิ จ กรรมอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การบริ ห ารจั ด การที่ ดี แ ละ
ใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
- ภาควิ ชาฯมี จ านวนสาขาความเชี่ ยวชาญทางการแพทย์ และหน่ ว ยงานสนั บสนุ น ด้ า นอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องครบถ้วน สอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม
- ภาควิ ช ามี ก ารประกาศหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมให้ แ พทย์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทราบผ่ า นทางเวปไซด์
ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล http://www.vajira.ac.th/
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13. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย กาหนดให้ภาควิชาฯ จะต้องผ่านการประเมินความพร้อม
ในการเป็นสถาบันฝึกอบรม และภาควิชาฯ จัดให้มีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
13.1 การประกั น คุ ณ ภาพการฝึ ก อบรมภายใน ภาควิ ช าฯ จั ด ให้ มี ร ะบบและกลไกการ
ประกัน คุณภาพการฝึกอบรมภายใน โดยเชิญกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาหลัง
ปริญญาของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และมีรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นประธาน วางแผนประเมินการจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านของแต่ละภาควิชาฯ
อย่างน้อยทุก 2 ปี
13.2 การประกั น คุ ณ ภาพการฝึ ก อบรมภายนอก ภาควิ ช าฯได้ รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพจาก
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯราชวิทยาลัยฯ อย่างน้อยทุก 5 ปี

ภาคผนวก 1
Entrustable Professional Activities (EPA)
หน้า
1. แนวทางการเรียนรู้และการประเมิน EPA
2. EPA-competencies matrix และ ผลของ EPA
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ตารางที่ 1 โรค/ภาวะที่สาคัญแบ่งตามหน่วยซึ่งอายุรแพทย์ต้องให้การดูแลรักษาได้ด้วยตนเอง (ประเมินโดย EPA)
ตารางที่ 2 ตัวอย่าง ตารางการประเมิน EPA
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ภาคผนวก 1
Entrustable Professional Activities (EPA)
Entrustable Professional Activities (EPA)
คือ กิจกรรมที่มคี วามสาคัญมาก (Critical activities) ที่ผู้จะประกอบอาชีพเป็ นอายุรแพทย์ทุกคนต้องทาได้ด้วยตนเอง
อย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยต่อผูป้ ่ วย
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ กาหนด EPA ซึ่งแพทย์ประจาบ้านทุกคนต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถทาได้ด้วยตนเองใน
ระหว่างการฝึกอบรมดังนี้
11. Manage care of medical patients in the ambulatory setting
12. Manage care of medical patients in the in-patient setting
13. Manage care of medical patients in the emergency setting
14. Manage care of medical patients in the intensive/critically care setting
15. Providing age-appropriate screening and preventive care
16. Providing general internal medicine consultation to non-medical specialties
17. Providing palliative care
18. Demonstrating lifelong personal learning activities
19. Practicing patient safety
20. Working with interprofessional health care teams
1. แนวทางการเรียนรูแ้ ละการประเมิ น EPA
1.1 Level of EPA
Level 1 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชดิ
Level 2 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ภายใต้การชีแ้ นะของอาจารย์
Level 3 = สามารถปฏิบตั งิ านได้โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
Level 4 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ดว้ ยตนเองและควบคุมผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์น้อยกว่าได้
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1.2 เนื้ อหาการเรียนรูแ้ ละการประเมิ น
EPA 1: Manage care of patients in the ambulatory setting
Title of the EPA
Manage care of patients in the ambulatory setting
Specifications
1. Detect significant problems of patients
2. Perform systemic physical examination correctly
3. Able to identify clinical relevant problems/differential diagnosis
4. Provide appropriate and relevant investigations
5. Provide proper and adequate management
6. Inform patients with proper and adequate information
7. Record proper and adequate clinical information
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 (Table 1), rational use
attitude and behavior
of drugs and investigations, the reimbursement of various health care systems.
and required experience Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and decision making,
for entrustment
communication with patients and family.
Attitude and behavior: professionalism.
Experience:
- Demonstrate experience coping with patients’ problems at ambulatory setting 2
cases/item (Table 1) within the 3 years of training
- Completeness of OPD records: 1 record/week/rotation (ความสมบูรณ์ของเวชระเบียน
อิงตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยฯ)
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 3 (10
level of supervision is to
cases in different diseases/problems)
be reached at which
- Unsupervised at the end of second year – level 4 (10 cases in different
stage of training?
diseases/problems)
- Unsupervised at the end of third year – level 4 (10 cases in different
diseases/problems)
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Milestone EPA 1: Manage care of medical patients in ambulatory setting
Yr 1 Yr 2 Yr 3
การดูแลรักษาผูป้ ่ วย (Patient care)
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผูป้ ่ วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. วินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ทพ่ี บโดยทัวไปในประเทศไทยได้
่
ค. บันทึกรายงานผูป้ ่ วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. ป้ องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน
(Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐานของร่างกายและจิตใจ
ข. มีความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพและเชีย่ วชาญในสาขาอายุรศาสตร์
การเรียนรูจ้ ากการปฏิ บตั ิ (Practice-based learning)
ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรูใ้ หม่ และพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ
ข. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ค. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ง. เรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สือ่ สารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการ
ตัดสินใจและศักดิศรี
์ ของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผูร้ ว่ มงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็ นทีป่ รึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์
ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่ รู้ และสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ (Continuous
Professional Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ง. คานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม
การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรูเ้ กีย่ วกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
ข. มีความรู้ และมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ค. มีความรูค้ วามเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
ง. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผูป้ ่ วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลีย่ น
การดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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EPA 2: Manage care of patients in the in-patient setting
Title of the EPA
Manage care of patients in the in-patient setting
Specifications
1. Able to appraise patients’ severity
2. Able to detect significant history/symptoms from patients /relatives/referral
physicians
3. Perform systemic physical examination correctly
4. Able to identify clinical relevant problems/differential diagnosis
5. Provide appropriate and relevant investigations
6. Provide proper and adequate management
7. Provide proper and adequate informations to the patients/relatives/referral
physicians
8. Record proper and adequate clinical information
9. Able to lead and communicate with the health-care team
Context
In-patient 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 (Table 1), rational use
attitude and behavior
of drugs and investigations, reimbursement of various health care systems.
and required experience Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and decision making,
for entrustment
communication with patients and family, leadership in team working.
Attitude and behavior: professionalism
Experience:
- Demonstrate experience coping with patients’ problems at the medical wards 15 cases in
different diseases/problems/rotation (Table 1)
- Completeness of 4 medical records/rotation (ความสมบูรณ์ของเวชระเบียน
อิงตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยฯ)
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
- Medical conferences
Entrustment for which
- Execution with reactive supervision (on request) by the end of first year – level 3 (10
level of supervision is to
cases in different diseases/problems)
be reached at which
- Unsupervised at the end of second year – level 4 (10 cases in different
stage of training?
diseases/problems)
- Unsupervised at the end of third year – level 4 (10 cases in different
diseases/problems)
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Milestones EPA 2: Manage care of medical patients in the in-patient setting
Yr 1 Yr 2 Yr 3
การดูแลรักษาผูป้ ่ วย (Patient care)
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผูป้ ่ วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. วินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ทพ่ี บโดยทัวไปในประเทศไทยได้
่
ค. บันทึกรายงานผูป้ ่ วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. ป้ องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน
(Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐานของร่างกายและจิตใจ
ข. มีความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพและเชีย่ วชาญในสาขาอายุรศาสตร์
การเรียนรูจ้ ากการปฏิ บตั ิ (Practice-based learning)
ก. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ข. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
ค. เรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สือ่ สารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการ
ตัดสินใจและศักดิศรี
์ ของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผูร้ ว่ มงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็ นทีป่ รึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์
ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่ รู้ และสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ (Continuous
Professional Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ง. คานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม
การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรูเ้ กีย่ วกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
ข. มีความรู้ และมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ค. มีความรูค้ วามเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
ง. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผูป้ ่ วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลีย่ น
การดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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EPA 3: Manage care of medical patients in emergency setting
Title of the EPA
Manage care of patients in emergency setting
Specifications
1. Able to assess patients’ severity
2. Able to perform appropriate and relevant first aids/ life-saving procedures
(Intubation, CPR) treatments and investigations according to clinical problems
3. Able to detect significant history/symptoms from patients/ relatives/referral
physicians on first arrival
4. Perform systemic physical examination correctly
5. Able to identify clinical relevant problems/differential diagnosis
6. Provide appropriate and relevant investigations
7. Provide proper and adequate emergency management
8. Provide proper and adequate informations to the patients/relatives/referral
physicians
9. Record proper and adequate clinical information
10. Able to lead and communicate with the health-care team
Context
Emergency 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 emergency medical problems (Table 1),
attitude and behavior
rational use of drugs and investigations, reimbursement of various health care systems.
and required experience Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and decision making,
for entrustment
communication with patients and family, leadership in team working and ACLS.
Attitude and behavior: professionalism
Experience:
- Demonstrate experience coping with patients’ problems occurred as the emergency
setting: 10 cases in different diseases/problems/rotation (Table 1)
- Completeness of 4 medical records/rotation (ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนอิงตามเกณฑ์
ของราชวิทยาลัยฯ)
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
- Medical conferences
Entrustment for which
- Execution with reactive supervision (on request) by the end of second year – level 3
level of supervision is to
(10 cases in different diseases/problems)
be reached at which
- Unsupervised at the end of third year – level 4 (10 cases in different
stage of training?
diseases/problems)
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Milestones EPA 3: Manage care of medical patients in emergency setting
Yr 1 Yr 2 Yr 3
การดูแลรักษาผูป้ ่ วย (Patient care)
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผูป้ ่ วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. วินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ทพ่ี บโดยทัวไปในประเทศไทยได้
่
ค. บันทึกรายงานผูป้ ่ วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. ป้ องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน
(Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐานของร่างกายและจิตใจ
ข. มีความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพและเชีย่ วชาญในสาขาอายุรศาสตร์
การเรียนรูจ้ ากการปฏิ บตั ิ (Practice-based learning)
ก. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ข. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
ค. เรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สือ่ สารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการ
ตัดสินใจและศักดิศรี
์ ของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผูร้ ว่ มงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็ นทีป่ รึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์
ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่ รู้ และสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ (Continuous
Professional Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ง. คานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม
การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรูเ้ กีย่ วกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
ข. มีความรู้ และมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ค. มีความรูค้ วามเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
ง. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผูป้ ่ วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลีย่ น
การดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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EPA 4: Manage care of medical patients in the intensive/critical care setting
Title of the EPA
Manage care of patients in the intensive/critical care setting
Specifications
1. Able to appraise patients’ severity
2. Able to perform the appropriate and relevant treatments and investigations in
specific conditions (e.g., shock, unconsciousness)
3. Able to perform the appropriate and relevant specific procedure e.g., intubation,
central venous line insertion, adjustment of ventilators/program
4. Able to detect significant history/symptoms from patients /relatives/referral
physicians
5. Perform systemic physical examination correctly
6. Able to identify clinical relevant problems/differential diagnosis
7. Provide appropriate and relevant investigations
8. Provide proper and adequate management
9. Provide proper and adequate informations to the patients/relatives/referral
physicians
Context
ICU/Critical care 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 critical medical problems (Table 1),
attitude and behavior
rational use of drugs and investigations, reimbursement of various health care
and required experience systems.
for entrustment
Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and decision making,
communication with patients and family, leadership in team working and ACLS.
Attitude and behavior: professionalism
Experience:
- Demonstrate experience coping with patients’ problems at the ICU/critical care unit:
10 cases in different diseases/problems/rotation (Table 1)
- Completeness of 4 medical records/rotation (ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนอิงตามเกณฑ์
ของราชวิทยาลัยฯ)
Assessment information - Direct observation
source to assess
- Information from colleagues (multisource feedback)
progress and ground a - Medical records
summative entrustment - Bed-side discussion
decision
- Medical conferences
Entrustment for which
- Execution with reactive supervision (on request) by the end of second year – level 3
level of supervision is to
(10 cases in different diseases/problems)
be reached at which
- Unsupervised at the end of third year – level 4 (10 cases in different
stage of training?
diseases/problems)
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Milestones EPA 4: Manage care of medical patients in intensive/critical care setting
Yr 1 Yr 2 Yr 3
การดูแลรักษาผูป้ ่ วย (Patient care)
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผูป้ ่ วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. วินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ทพ่ี บโดยทัวไปในประเทศไทยได้
่
ค. บันทึกรายงานผูป้ ่ วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. ป้ องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ






ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน
(Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐานของร่างกายและจิตใจ

ข. มีความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพและเชีย่ วชาญในสาขาอายุรศาสตร์
การเรียนรูจ้ ากการปฏิ บตั ิ (Practice-based learning)
ก. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ข. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล

ค. เรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ

ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

ข. ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สือ่ สารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการ

ตัดสินใจและศักดิศรี
์ ของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผูร้ ว่ มงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ

จ. เป็ นทีป่ รึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์
ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ และชุมชน

ข. มีความสนใจใฝ่ รู้ และสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ (Continuous

Professional Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

ง. คานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม

การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรูเ้ กีย่ วกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ

ข. มีความรู้ และมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย

ค. มีความรูค้ วามเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผูป้ ่ วย

ง. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผูป้ ่ วย

จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลีย่ นการ

ดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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EPA 5: Provide age-appropriate screening and preventive care
Title of the EPA
Provide age-appropriate screening and preventive care
Specifications
1. Able to recommend first-line, appropriate screening tests and preventive care
including vaccination as part of the routine health maintenance
2. Provides a rationale for the decision to order the tests or preventive care
3. Incorporates the principle of cost-effectiveness in selecting the screening tests and
preventive plan
4. Elicits and takes into account the age of patients and patients’ preferences in
making recommendations
5. Correctly interprets the results of the tests
6. Able to explain the appropriateness of the screening and preventive care suggested
to the patients
7. Understands the implications and urgency of an abnormal result and seek
assistance as needed
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, attitude and
Knowledge:
behavior and required experience - Basic knowledge of disease prevalences in particular risk/age group population
for entrustment
- Evidence-based information on usefulness of health screening according to different
ages and sex e.g., colorectal cancer screening, bone mineral density, lipid profile, viral
hepatitis screening
- Clinical information on preventive care interventions according to population at risk e.g..
vaccination, tobacco use, unhealthy alcohol use
- Normal value of the screening tests
Skills: recognition of normal healthy and unhealthy patients
Attitude and behavior: professionalism, willingness to ask for help if needed
Experience:
- Demonstrate experience coping with age-appropriate screening and preventive care in
10 different cases at the ambulatory setting within 3 years of training
- Completeness of 5 medical records (ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนอิงตามเกณฑ์ ของราช
วิทยาลัยฯ)
Assessment information source to - Direct observation
assess progress and ground for a - Information from colleagues (multisource feedback)
summative entrustment decision - Medical records
- Bed-side discussion
Entrustment for which level of
- Execution with reactive supervision (on request) by the end of second year – level 3
supervision is to be reached at
(5 cases in different scenario)
which stage of training?
- Unsupervised at the end of third year – level 4 (5 cases in different scenario)
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Milestones EPA 5: Provide age-appropriate screening and preventive care
Yr 1 Yr 2 Yr 3
การดูแลรักษาผูป้ ่ วย (Patient care)
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผูป้ ่ วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. วินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ทพ่ี บโดยทัวไปในประเทศไทยได้
่
ค. บันทึกรายงานผูป้ ่ วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. ป้ องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน
(Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐานของร่างกายและจิตใจ
ข. มีความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพและเชีย่ วชาญในสาขาอายุรศาสตร์
การเรียนรูจ้ ากการปฏิ บตั ิ (Practice-based learning)
ก. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ข. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
ค. เรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สือ่ สารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการ
ตัดสินใจและศักดิศรี
์ ของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผูร้ ว่ มงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็ นทีป่ รึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์
ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่ รู้ และสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ (Continuous
Professional Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ง. คานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม
การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรูเ้ กีย่ วกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
ข. มีความรู้ และมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ค. มีความรูค้ วามเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
ง. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผูป้ ่ วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลีย่ น
การดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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EPA 6: Providing general internal medicine consultation to non-medical specialties
Title of the EPA
Providing general internal medicine consultation to non-medical specialties
Specifications
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
Outpatient/in-patient/emergency/intensive care setting
Domains of competence Patient care/Medical knowledge and skills/Interpersonal and communication
skills/Professionalism
Knowledge, skills,
Knowledge: clinical management of common medical problems occurring in nonattitude and behavior
medical specialties, clinical risks of particular patients undergoing
and required experience interventions/procedures, rational use of drugs and investigations, the reimbursement
for entrustment
of various health care systems.
Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and decision making,
communication with consulting physicians, patients and family.
Attitude and behavior: professionalism
Experience:
- Demonstrate experience coping with providing consultation to non-medical
specialties 10 cases/rotation
- Completeness of consultation records: 1 record/week/rotation (ความสมบูรณ์ของเวช
ระเบียนอิงตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยฯ)
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 second year – level 3
level of supervision is to
(5 cases in different diseases/problems)
be reached at which
- Unsupervised at the end of third year – level 4 (10 cases in different
stage of training?
diseases/problems)
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Milestone EPA 6: Providing general internal medicine consultation to non-medical specialties
Yr 1 Yr 2 Yr 3
การดูแลรักษาผูป้ ่ วย (Patient care)
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผูป้ ่ วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. วินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ทพ่ี บโดยทัวไปในประเทศไทยได้
่
ค. บันทึกรายงานผูป้ ่ วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. ป้ องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน
(Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐานของร่างกายและจิตใจ
ข. มีความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพและเชีย่ วชาญในสาขาอายุรศาสตร์
การเรียนรูจ้ ากการปฏิ บตั ิ (Practice-based learning)
ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรูใ้ หม่ และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ข. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ค. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ง. เรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สือ่ สารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการ
ตัดสินใจและศักดิศรี
์ ของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผูร้ ว่ มงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็ นทีป่ รึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์
ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่ รู้ และสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ (Continuous
Professional Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ง. คานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม
การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรูเ้ กีย่ วกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
ข. มีความรู้ และมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ค. มีความรูค้ วามเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
ง. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผูป้ ่ วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับ
เปลีย่ นการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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EPA 7: Providing palliative care
Title of the EPA (7.1)
Breaking bad news to patients with incurable diseases
Specifications
1. Conveying a conversation to inform a diagnosis of the incurable disease to patients
with or without their relatives
2. Active listening to the patients’ perception and concerns
3. Supporting the patients and maintaining realistic hope
Context
Outpatient/in-patient/intensive care setting
Domains of competence Patient care/Medical knowledge and skills/Interpersonal and communication skills/
Professionalism
Knowledge, skills,
Knowledge
attitude and behavior
- A necessary basic knowledge on the patient’s disease in particular natural
and required experience
course and prognosis
for entrustment
- The 6-steps “SPIKES” model of breaking bad news
- Common emotional responses of patients after receiving bad news
Skills
- Basic communication skills
- Skills in responding to common patients’ emotional responses after receiving bad
news
Attitudes
- Manners
- Empathic
- Optimistic
- Telling the truth
- Maintaining realistic hope
Experience
- Demonstrate experience coping with breaking bad news to patients with
incurable diseases in 10 different cases within 3 years of training
Assessment information - Direct observation
sources to assess
- Information from colleagues (multisource feedback)
progress and ground for - Medical conferences
a summative
entrustment decision
Entrustment for which
- Execution with reactive supervision (on request) by the end of second year – level 3
level of supervision is to
(3 cases in different scenario)
be reached at which
- Unsupervised at the end of third year – level 4 (3 cases in different scenario)
stage of training?
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Title of the EPA (7.2)
Specifications

Advanced care planning to patients with end-of-life incurable diseases
1. Initiating a conversation to the patients with end-of-life incurable diseases (with or
without their relatives) to plan ahead the future action when the patient may not be
capable to make decision e.g. proxy, life-prolongation modalities, intubation and
CPR
2. Explaining the possible choices with unbiased view and without rush
3. Active listening to the patients’ opinions and desires
4. Respect the patients’ decisions
Context
Outpatient/in patient/intensive care setting
Domains of competence Patient care/ Medical knowledge and skills/ Interpersonal and communication skills/
Professionalism
Required experience,
Knowledge
knowledge, skills,
- Knowledge on the prognosis of the patients
attitudes
- Knowledge on the EOL treatment modalities
Skills
- Basic communication skills
- Advocacy counseling skill
Attitudes
- Telling the truth
- Unbiased views
- Respect the patients’ decisions
- Empathic
Experience
- Demonstrate experience coping with advanced care planning to patients with
end-of-life incurable diseases in 5 different cases within 3 years of training
Assessment information - Direct observation
sources to assess
- Information from colleagues (multisource feedback)
progress and ground for - Medical conferences
a summative
entrustment decision
Entrustment for which
- Unsupervised at the end of third year – level 4 (2 cases in different scenario)
level of supervision is to
be reached at which
stage of training?
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Milestones EPA 7: Provide palliative care
Yr 1 Yr 2 Yr 3
การดูแลรักษาผูป้ ่ วย (Patient care)
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผูป้ ่ วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. วินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ทพ่ี บโดยทัวไปในประเทศไทยได้
่
ค. บันทึกรายงานผูป้ ่ วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. ป้ องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน
(Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐานของร่างกายและจิตใจ
ข. มีความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพและเชีย่ วชาญในสาขาอายุรศาสตร์
การเรียนรูจ้ ากการปฏิ บตั ิ (Practice-based learning)
ก. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ข. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
ค. เรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สือ่ สารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการ
ตัดสินใจและศักดิศรี
์ ของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผูร้ ว่ มงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็ นทีป่ รึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์
ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่ รู้ และสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ (Continuous
Professional Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ง. คานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม
การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรูเ้ กีย่ วกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
ข. มีความรู้ และมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ค. มีความรูค้ วามเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
ง. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผูป้ ่ วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลีย่ น
การดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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EPA 8: Demonstrating lifelong personal learning activities
Title of the EPA
Demonstrating lifelong personal learning activities
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 comply with RCPT revalidation e-port folio
Context
Personal learning activities on e-port folio
Domains of competence Patient care/Medical knowledge and skills/Interpersonal and communication
skills/Professionalism/Practice-based learning System-based practice
Knowledge, Skills,
Knowledge: understanding the concept of continue professional development (CPD)
attitude and behavior
and the four domains of professionalism, namely, medical knowledge, patient safety,
and required experience communication and maintaining trust
for entrustment
Skills: reflective learning, critical thinking, clinical reasoning, basic ICT skills
Attitude and behavior: commitment to life-long learning and self-improvement.
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 and 1 proposed
level of supervision is to PDP, as defined by the RCPT revalidation).
be reached at which
stage of training?
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Milestone EPA 8: Demonstrating lifelong personal learning activities
Yr 1 Yr 2 Yr 3
การดูแลรักษาผูป้ ่ วย (Patient care)
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผูป้ ่ วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. วินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ทพ่ี บโดยทัวไปในประเทศไทยได้
่
ค. บันทึกรายงานผูป้ ่ วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. ป้ องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน
(Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐานของร่างกายและจิตใจ
ข. มีความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพและเชีย่ วชาญในสาขาอายุรศาสตร์
การเรียนรูจ้ ากการปฏิ บตั ิ (Practice-based learning)
ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรูใ้ หม่ และพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ
ข. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ค. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ง. เรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สือ่ สารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการ
ตัดสินใจและศักดิศรี
์ ของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผูร้ ว่ มงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็ นทีป่ รึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์
ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่ รู้ และสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ (Continuous
Professional Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ง. คานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม
การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรูเ้ กีย่ วกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
ข. มีความรู้ และมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ค. มีความรูค้ วามเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
ง. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผูป้ ่ วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลีย่ น
การดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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EPA 9: Practicing patient safety
Title of the EPA
Practicing 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 / emergency / in-patient setting / operating room / special care units
Domains of competence Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning / Interpersonal
and communication skills / Professionalism / System-based practice
Knowledge, skills,
Knowledge: concepts of patient safety practice, common patient safety goals / hospital
attitude and behavior
accreditation (HA) standards / rational drug use
and required experience Skills: recognition of errors, root cause analysis (RCA) and PDSA cycle
for entrustment
Attitude and behavior: professional communication with team members and managers
(both verbal and written); appreciate the blameless environment
Experience:
- Demonstrate correct handwashing at least 5 times
- Perform medical reconciliation at least 20 times
- Incorporate with the hospital risk reports, RCA and PDSA at least 3 events
Assessment information Direct observation
source to assess
Information from colleagues (multisource feedback)
progress and ground a E-portfolio - Personal development plan
summative entrustment
decision
Entrustment for which
- Execution with reactive supervision (on request) by the end of second year - level 3
level of supervision is to
(3 scenario)
be reached at which
- Unsupervised at the end of third year - level 4 (3 scenario)
stage of training?
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Milestones EPA 9: Practicing patient safety
Yr 1 Yr 2 Yr 3
การดูแลรักษาผูป้ ่ วย (Patient care)
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผูป้ ่ วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. วินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ทพ่ี บโดยทัวไปในประเทศไทยได้
่
ค. บันทึกรายงานผูป้ ่ วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. ป้ องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน
(Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐานของร่างกายและจิตใจ
ข. มีความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพและเชีย่ วชาญในสาขาอายุรศาสตร์
การเรียนรูจ้ ากการปฏิ บตั ิ (Practice-based learning)
ก. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ข. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
ค. เรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สือ่ สารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการ
ตัดสินใจและศักดิศรี
์ ของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผูร้ ว่ มงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็ นทีป่ รึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์
ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่ รู้ และสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ (Continuous
Professional Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ง. คานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม
การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรูเ้ กีย่ วกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
ข. มีความรู้ และมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ค. มีความรูค้ วามเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
ง. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผูป้ ่ วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลีย่ น
การดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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EPA 10: Working with interprofessional health care teams
Title of the EPA
Working with interprofessional health care teams
Specifications
1. Understands roles and responsibilities as a leader of health care teams
2. Understands roles of other professions to appropriately assess and address the
health care needs of the patients and populations served and how the team works
together to provide care
3. Works with individual of professions to maintain a climate of mutual respect and
share values
4. Communicates with patients, families and other health professions in a responsive
manner to support a team approach to maintenance of health and the treatment of
disease
5. Listens actively, and encourages ideas and opinions of other team members
6. Applies relationship-building values and the principle of team dynamics to perform
effectively in different team roles to plan and deliver patient-centered care
7. Applies leadership practices that support collaborative practice and team
effectiveness
Context
Ambulatory setting, emergency room, in-patient ward
Domains of competence Knowledge and skills/Practice-based learning/Interpersonal and communication skills/
Professionalism/System-based learning
Required experience,
Knowledge: Principles of team dynamics and interpersonal communication
knowledge, skills,
Skills: Communication, consultation, active listening, management, working practice
attitude, and behavior
with other health professions, leadership
for entrustment
Attitude and behavior: Mutual respect, shared values, recognize one’s limitations
Experience: Demonstrate experience in leading the health care team during primary
physician or chief ward rotation within 3 years of training
Assessment information Direct observation
source to assess
Mini-Peer Assessment Team / Multisource feedback (MSF)
progress and ground a Self evaluation – E portfolio
summative entrustment
decision
Entrustment for which
- Execution with reactive supervision (on request) by the end of first year – level 3 (2
level of supervision is to
inpatient ward rotation)
be reached at which
- Unsupervised at the end of third year – level 4 (2 different cases during chief ward
stage of training?
rotations)
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Milestones EPA 10: Working with interprofessional health care teams
Yr 1 Yr 2 Yr 3
การดูแลรักษาผูป้ ่ วย (Patient care)
ก. มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผูป้ ่ วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. วินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ทพ่ี บพบโดยทัวไปในประเทศไทยได้
่
ค. บันทึกรายงานผูป้ ่ วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. ป้ องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน
(Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐานของร่างกายและจิตใจ
ข. มีความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพและเชีย่ วชาญในสาขาอายุรศาสตร์
การเรียนรูจ้ ากการปฏิ บตั ิ (Practice-based learning)
ก. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ข. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
ค. เรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สือ่ สารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการ
ตัดสินใจและศักดิศรี
์ ของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผูร้ ว่ มงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็ นทีป่ รึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายุรศาสตร์ ์
ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่ รู้ และสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ (Continuous
Professional Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ง. คานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม
การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรูเ้ กีย่ วกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
ข. มีความรู้ และมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ค. มีความรูค้ วามเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
ง. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผูป้ ่ วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลีย่ น
การดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
































































ภาคผนวก 1 หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาอายุรศาสตร์  23

2. EPA-competencies matrix
EPA EPA EPA EPA EPA EPA EPA EPA EPA EPA
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
Patient care
•
•
•
•
•
•
•
•
Medical knowledge and skills •
•
•
•
•
•
•
•
•
Practice-based learning
•
•
•
•
•
•
•
•
Interpersonal and
•
•
•
•
•
•
•
•
•
communication skills
Professionalism
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
System-based practice
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3. ผลของ EPA
3.1 การวัดและประเมิ นผลระหว่างการฝึ กอบรม
ใช้วดั และประเมินผลมิติ in-training evaluation ดังต่อไปนี้
มิตทิ ่ี 1
ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์ (ดังข้อ 3.2)
มิตทิ ่ี 2
การตรวจเวชระเบียนผูป้ ่ วยใน (ตาม EPA ข้อ 2, 3, 4, 6)
มิตทิ ่ี 3
การตรวจเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอก (ตาม EPA ข้อ 1, 5, 6)
3.2 เกณฑ์ประเมิ นการเลื่อนชัน้ ปี *
3.2.1 เมื่อผ่านการฝึกอบรม 12 เดือน
EPA 1, 2
level 3 (10 different cases for each EPA)
EPA 3, 4
level 3 (10 different cases for each EPA)
EPA 8
level 4 (50 credits and 1 PDP)
EPA 10
level 3 (2 in-patient wards)
3.2.2 เมื่อผ่านการฝึกอบรม 24 เดือน
EPA 1, 2
level 4 (10 different cases for each EPA)
EPA 5
level 3 (5 different cases)
EPA 6
level 3 (5 different cases)
EPA 7.1
level 3 (3 different cases)
EPA 8
level 4 (50 credits and 1 PDP)
EPA 9
level 3 (3 different cases)
3.2.3 เมื่อผ่านการฝึกอบรม 36 เดือน
EPA 1, 2
level 4 (10 different cases for each EPA)
EPA 3, 4
level 4 (10 different cases for each EPA)
EPA 5
level 4 (5 different cases)
EPA 6
level 4 (10 different cases)
EPA 7.1
level 4 (3 different cases)
EPA 7.2
level 4 (2 different cases)
EPA 8
level 4 (50 credits and 1 PDP)
EPA 9
level 4 (3 different cases)
EPA 10
level 4 (2 different cases during chief ward rotations)
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* แพทย์ประจาบ้านสามารถทา EPA ให้ได้สงู กว่าเกณฑ์ขนั ้ ต่าทีต่ งั ้ ไว้สาหรับแต่ละระดับของชัน้ ปี ทัง้ จานวนและ level และ
เมื่อสิน้ สุดการฝึกอบรม 36 เดือน แพทย์ประจาบ้านทุกคนต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถทา EPA ได้ดว้ ยตนเองดังนี้:
EPA 1
level 4 (20 different cases)
EPA 2
level 4 (20 different cases)
EPA 3
level 4 (20 different cases)
EPA 4
level 4 (20 different cases)
EPA 5
level 4 (5 different cases)
EPA 6
level 4 (10 different cases)
EPA 7.1
level 4 (3 different cases)
EPA 7.2
level 4 (2 different cases)
EPA 8
level 4 (150 credits and 3 PDP)
EPA 9
level 4 (3 different cases)
EPA 10
level 4 (2 different cases during chief ward rotations)
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ตารางที่ 1 โรค/ภาวะทีส่ าคัญซึง่ อายุรแพทย์ตอ้ งให้การดูแลรักษาได้ดว้ ยตนเอง* (ประเมินโดย EPA)
โรคหรือภาวะ
Cardio
ACLS
Acute coronary syndrome
Angina pectoris (chronic stable)
Arrhythmias (i.e., PAC, PVC, SVT, atrial flutter &
fibrillation, atrial tachycardia, A-V block)
Cardiomyopathy
Chronic congestive heart failure
Congenital heart diseases (i.e.,ASD,VSD,PDA,AS,PS,
tetralogy of fallot Eisenmenger’s complex)
Endocarditis
Essential hypertension
Hypertensive crisis
Pericarditis
Peripheral vascular disease
Principle of pre-operative evaluation
Rheumatic valvular diseases
Acute pulmonary edema
Chest
Acute respiratory failure
Asthma
Basic nutrition support
Chronic obstructive pulmonary disease
Pleural effusions
Pneumonia, lung abscess, bronchiectasis
Pneumothorax
Principle of pre-operative evaluation
Pulmonary hypertension
Pulmonary thromboembolism
Tuberculosis and non-tuberculous mycobacterial
infection
Endocrine
Adrenal insufficiency
Basic nutrition support
Diabetes mellitus/DKA/hyperosmolar hyperglycemic state
Diabetic nephropathy
Hypercalcemia
Hyperlipidemia
Hypocalcemia
Hypoglycemia
Metabolic syndrome
Nutrition in metabolic syndrome
Obesity
Principle of pre-operative evaluation
Protein-energy malnutrition
Simple hypothyroidism / myxedema
Simple thyrotoxicosis / thyrotoxicosis crisis

Setting
OPD

IPD

Emergency

Critical care

/

/
/

/
/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

/
/

/

/

/

/
/

/

/

/
/
/
/

/
/

/

/

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/

/
/
/
/
/

/

/

/

/

/

/

/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/

/
/

/
/
/

/
/
/
/

/

/

/
/

/
/

/

/
/
/

/

/
/

/

/

/

/

/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/

/
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โรคหรือภาวะ
GI
Acute diarrhea/ chronic diarrhea
Acute pancreatitis
Basic nutrition support
Chronic constipation
Chronic hepatitis
Cirrhosis and its complications
Dyspepsia / functional dyspepsia
Fatty liver
Gall stones and its complications
Gastroesophageal reflux diseases
Gastrointestinal hemorrhage (Upper and lower)
Hepatitis acute/chronic
Irritable bowel syndrome
Liver abscess
Metabolic syndrome
Nutrition in liver cirrhosis

Setting
OPD

IPD

/

/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

/

Critical care

/

/

/
/
/
/

/
/

/

/

/
/
/

/

Nutrition in metabolic syndrome

/

/

Peptic ulcer
Principle of pre-operative evaluation
Protein-energy malnutrition
Neuro
Bell palsy
Delirium
Dementia / Alzheimer’s diseases
Epilepsy
Essential tremor
Falls in the elderly
Inflammatory polyneuropathies
Meningitis / encephalitis / brain abscess
Migraine
Myasthenia Gravis
Parkinson's disease
Principle of pre-operative evaluation
Spinal cord compression
Stroke
Subdural / subarachnoid hemorrhage
Tension headache
Toxic venoms
Transient cerebral ischemic attacks
Onco
Acute drug / chemical intoxication
Basic nutrition support
Cancer pain management
Chemotherapy induced emesis
Principle of pre-operative evaluation
Sepsis
SVC syndrome

/
/

Tumor lysis syndrome

Emergency

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/

/

/
/
/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/
/
/
/

/
/
/

/
/

/

/

/

/
/
/
/
/
/
/
/

/

/
/

/

/
/

/
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โรคหรือภาวะ
Hemato
Agranulocytosis
Anemia associated with chronic diseases, renal and liver
diseases
Autoimmune hemolytic anemia
Bleeding related to anticoagulant and antithrombotic
therapy
Disseminated intravascular coagulation
Febrile neutropenia
Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency
anemias
Immune thrombocytopenia
Nutritional anemias
Principle of pre-operative evaluation
Sepsis
Thalassemia
Toxic venoms
Tumor lysis syndrome
Venous thromboembolism
Rheumato
Crystal-induced arthritis
Falls in the elderly
Fibromyalgia / Myofascial pain syndrome
Mixed connective tissue disease
Osteoarthritis
Osteoporosis
Perioperative care for hip fracture
Principle of pre-operative evaluation
Pyogenic arthritis
Reactive arthritis
Rheumatoid arthritis
Sepsis
Systemic lupus erythematosus
ID
Dengue infections
Disseminated intravascular coagulation
Herpes infection
HIV infections
Impetigo cellulitis
Leptospirosis
Melioidosis
Principle of pre-operative evaluation
Rickettsial infections
Sepsis
Superficial mycoses

Setting
OPD

IPD

Emergency

/

/

/

/

/

/

Critical care

/
/

/
/

/

/

/
/
/
/
/

/

/

/
/

/

/
/

/
/

/
/

/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/

/

/

/

/
/
/
/
/
/

/

/
/

/
/

/

/

/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Viral exanthem

/

Nephro
Acute glomerulonephritis
Acute kidney injury

/
/

/
/

/
/
/
/
/

/
/

/
/

/

/
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โรคหรือภาวะ

Setting
OPD
/
/
/

IPD
/
/
/

/

/

/
/

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

UTI
Skin
Anaphylaxis
Dermatomyositis / Polymyosis
Drug allergy
Eczema
Herpes infection
Insect bites
Maculopapular drug rash, DRESS, SJS/TEN
Urticaria
Viral exanthem

/

/

/

/

/
/
/

/

/

/

/

/

/

Warts

/

/
/
/
/
/

/

/
/
/
/
/

/

/

Basic nutrition support
Chronic kidney disease
Drug induced nephropathy
Glomerular diseases (Nephrotic syndrome, Nephritic
syndrome)
Hypercalcemia
Hyperkalemia
Hypernatremia
Hypokalemia
Hyponatremia
Metabolic acidosis
Metabolic alkalosis
Nutrition in chronic kidney diseases
Obstructive uropathy
Principle of pre-operative evaluation
Sepsis

โรค/ภาวะ ทีท
่ ุกหน่วยสอนได้
Allergic rhinitis
Anaphylaxis
Anxiety disorders
Basic nutrition support
Falls in the elderly
Principle of pre-operative evaluation
Sepsis

* ข้อมูลจากสมาคมวิชาชีพ

/

/
/
/
/
/
/
/
/

Emergency

Critical care
/

/

/
/
/
/
/
/
/

/

/
/
/
/
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ตารางที่ 2 ตัวอย่าง ตารางการประเมิ น EPA

ใบประเมิน EPA
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สาหรั บแพทย์ ประจาบ้ านสาขาอายุรศาสตร์ ชัน้ ปี ที่ 1, 2 และ 3
EPA 1: Manage care of medical patients in the ambulatory setting (แผ่ นที่ 1)
ระหว่างการฝึ กอบรมช่วง 12 เดือนแรก ต้ องได้ ผลประเมินอย่างน้ อยระดับ 3: 10 ครัง้ (Cases in different diseases/problems)
ชื่อแพทย์ ประจาบ้ าน.................................................................................................ชัน้ ปี ที่……………
ระดับศักยภาพ (1-4)*
หัวข้ อการประเมิน

ครั ง้ ที่ 1
โรค/ภาวะ
....................
HN …….......

ครั ง้ ที่ 2
โรค/ภาวะ
.....................
HN …….......

ครั ง้ ที่ 3
โรค/ภาวะ
.....................
HN …….......

ครั ง้ ที่ 4
โรค/ภาวะ
.....................
HN …….......

ครั ง้ ที่ 5
โรค/ภาวะ
.....................
HN …….......

ครั ง้ ที่ 6
โรค/ภาวะ
....................
HN …….......

ครั ง้ ที่ 7
โรค/ภาวะ
.....................
HN …….......

ครั ง้ ที่ 8
โรค/ภาวะ
.....................
HN …….......

ครั ง้ ที่ 9
โรค/ภาวะ
.....................
HN …….......

ครั ง้ ที่ 10
โรค/ภาวะ
....................
HN …….......

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

1. Detect significant problems of patient
2. Perform systemic physical examination correctly
3. Able to identify clinical relevant problems/differential
Diagnosis
4. Provide appropriate and relevant investigations
5. Provide proper and adequate management
6. Inform patients with proper and adequate
information
7. Record proper and adequate clinical information
8. Demonstrate appropriate professionalism
ผลการประเมินในภาพรวม**
อาจารย์
วันที่
*ระดับศักยภาพ

1 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ ชิด
3 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ เองโดยมีอาจารย์ให้ ความช่วยเหลือเมื่อต้ องการ

2 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ เองภายใต้ การชี ้แนะของอาจารย์
4 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า

** ผ่ าน: ได้ ผลประเมิน > ระดับ 3 ในทุกหัวข้ อการประเมิน
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การให้ ข้อมูลย้ อนกลับหรือคาแนะนาอื่นๆ
ครัง้ ที่ 1 ........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
ครัง้ ที่ 2 ........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
ครัง้ ที่ 3 ........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
ครัง้ ที่ 4 ........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
ครัง้ ที่ 5 ........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

ครัง้ ที่ 6 ........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
ครัง้ ที่ 7 ........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
ครัง้ ที่ 8 ........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
ครัง้ ที่ 9 ........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
ครัง้ ที่ 10.......................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
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ใบประเมิน EPA
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สาหรั บแพทย์ ประจาบ้ านสาขาอายุรศาสตร์ ชัน้ ปี ที่ 1, 2 และ 3
EPA 2: Manage care of medical patients in the in-patient setting
ระหว่างการฝึ กอบรมช่วง 12 เดือนแรก ต้ องได้ ผลประเมินอย่างน้ อยระดับ 3: 10 ครัง้ (Cases in different diseases/problems)
ชื่อแพทย์ ประจาบ้ าน.................................................................................................ชัน้ ปี ที่……………
ระดับศักยภาพ (1-4)*
หัวข้ อการประเมิน

1.

ครัง้ ที่ 1
โรค/ภาวะ
....................
HN …….......

ครัง้ ที่ 2
โรค/ภาวะ
.....................
HN …….......

ครัง้ ที่ 3
โรค/ภาวะ
.....................
HN …….......

ครัง้ ที่ 4
โรค/ภาวะ
.....................
HN …….......

ครัง้ ที่ 5
โรค/ภาวะ
.....................
HN …….......

ครัง้ ที่ 6
โรค/ภาวะ
....................
HN …….......

ครัง้ ที่ 7
โรค/ภาวะ
.....................
HN …….......

ครัง้ ที่ 8
โรค/ภาวะ
.....................
HN …….......

ครัง้ ที่ 9
โรค/ภาวะ
.....................
HN …….......

ครัง้ ที่ 10
โรค/ภาวะ
....................
HN …….......

Able to appraise patient’s severity

2.

Able to detect significant history/symptoms from patients /relatives/referral
physicians
3. Perform systemic physical examination correctly
4. Able to identify clinical relevant problems/differential diagnosis
5. Provide appropriate and relevant investigations
6. Provide proper and adequate management
7. Provide proper and adequate informations to the patient/relatives/referral
physicians
8. Record proper and adequate clinical information
9. Able to lead and communicate with the health-care team
10. Demonstrate appropriate professionalism
ผลการประเมินในภาพรวม**

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผา่ น

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผา่ น

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผา่ น

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผา่ น

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผา่ น

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผา่ น

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผา่ น

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผา่ น

อาจารย์
วันที่

1 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ ชิด
3 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ เองโดยมีอาจารย์ให้ ความช่วยเหลือเมื่อต้ องการ
** ผ่ าน: ได้ ผลประเมิน > ระดับ 3 ในทุกหัวข้ อการประเมิน
*ระดับศักยภาพ

2 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ เองภายใต้ การชี ้แนะของอาจารย์
4 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผา่ น

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผา่ น
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การให้ ข้อมูลย้ อนกลับหรือคาแนะนาอื่นๆ
ครัง้ ที่ 1 ........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
ครัง้ ที่ 2 ........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
ครัง้ ที่ 3 ........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
ครัง้ ที่ 4 ........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
ครัง้ ที่ 5 ........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

ครัง้ ที่ 6 ........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
ครัง้ ที่ 7 ........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
ครัง้ ที่ 8 ........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
ครัง้ ที่ 9 ........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
ครัง้ ที่ 10.......................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
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ใบประเมิน EPA
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สาหรับแพทย์ ประจาบ้ านสาขาอายุรศาสตร์ ชัน้ ปี ที่ 1, 2 และ 3
EPA 3: Manage care of medical patients in the emergency setting
เมื่อสิ ้นสุด 24 เดือน ต้ องได้ ผลประเมินอย่างน้ อยระดับ 3: 10 ครัง้ (Cases in different diseases/problems)
ชื่อแพทย์ ประจาบ้ าน.................................................................................................ชัน้ ปี ที่……………
ระดับศักยภาพ (1-4)*
หัวข้ อการประเมิน

ครัง้ ที่ 1
โรค/ภาวะ
....................
HN …….......

ครัง้ ที่ 2
โรค/ภาวะ
.....................
HN …….......

ครัง้ ที่ 3
โรค/ภาวะ
.....................
HN …….......

ครัง้ ที่ 4
โรค/ภาวะ
.....................
HN …….......

ครัง้ ที่ 5
โรค/ภาวะ
.....................
HN …….......

ครัง้ ที่ 6
โรค/ภาวะ
....................
HN …….......

ครัง้ ที่ 7
โรค/ภาวะ
.....................
HN …….......

ครัง้ ที่ 8
โรค/ภาวะ
.....................
HN …….......

ครัง้ ที่ 9
โรค/ภาวะ
.....................
HN …….......

ครัง้ ที่ 10
โรค/ภาวะ
....................
HN …….......

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

1. Able to appraise patients’ severity
2. Able to perform first aid/life-saving (eg. Intubation, CPR)
(NA, if not appropriate)
3. Able to detect significant history/symptoms from patients
/relatives/referral physicians
4. Perform systemic physical examination correctly
5. Able to identify clinical relevant problems/differential diagnosis
6. Provide appropriate and relevant investigations
7. Provide proper and adequate management
8. Provide proper and adequate informations to the
patients/relatives/referral physicians
9. Record proper and adequate clinical information
10. Able to lead and communicate with the health-care team
11. Demonstrate appropriate professionalism
ผลการประเมินในภาพรวม**

(

อาจารย์
วันที่

*ระดับศักยภาพ

1 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ ชิด
2 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ เองภายใต้ การชี ้แนะของอาจารย์
3 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ เองโดยมีอาจารย์ให้ ความช่วยเหลือเมื่อต้ องการ 4 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า

** ผ่ าน: ได้ ผลประเมิน > ระดับ 3 ในทุกหัวข้ อการประเมิน
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การให้ ข้อมูลย้ อนกลับหรือคาแนะนาอื่นๆ
ครัง้ ที่ 1 ........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
ครัง้ ที่ 2 ........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
ครัง้ ที่ 3 ........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
ครัง้ ที่ 4 ........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
ครัง้ ที่ 5 ........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

ครัง้ ที่ 6 ........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
ครัง้ ที่ 7 ........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
ครัง้ ที่ 8 ........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
ครัง้ ที่ 9 ........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
ครัง้ ที่ 10.......................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
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ใบประเมิน EPA
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สาหรั บแพทย์ ประจาบ้ านสาขาอายุรศาสตร์ ชัน้ ปี ที่ 1, 2 และ 3
EPA 4: Manage care of medical patients in intensive/critical care setting
เมื่อสิ ้นสุด 24 เดือน ต้ องได้ ผลประเมินอย่างน้ อยระดับ 3: 5 ครัง้ (Cases in different diseases/problems)
ชื่อแพทย์ ประจาบ้ าน.................................................................................................ชัน้ ปี ที่……………
ระดับศักยภาพ (1-4)*
หัวข้ อการประเมิน

ครัง้ ที่ 1
โรค/ภาวะ
.......................................

ครัง้ ที่ 2
โรค/ภาวะ
......................................

ครัง้ ที่ 3
โรค/ภาวะ
.......................................

( ) ผ่าน

( ) ผ่าน

( ) ผ่าน

ครัง้ ที่ 4
โรค/ภาวะ
.......................................

ครัง้ ที่ 5
โรค/ภาวะ
.......................................

1. Able to appraise patient’s severity
2. Able to perform the appropriate and relevant treatments and investigations in specific
conditions (eg. shock, unconsciousness)
3. Able to perform the appropriate and relevant specific procedure eg. intubation, central venous
line insertion, adjustment of ventilators/program (NA, if not appropriate)
4. Able to detect significant history/symptoms from patient /relatives/referral physician
5. Perform systemic physical examination correctly
6. Able to identify clinical relevant problems/differential diagnosis
7. Provide proper and adequate informations to the patient/ relatives/referral physician
8. Demonstrate appropriate professionalism
ผลการประเมิ นในภาพรวม**

( ) ไม่ผ่าน

( ) ไม่ผ่าน

( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน

( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน

อาจารย์
วันที่
*ระดับศักยภาพ

1 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ ชิด
3 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ เองโดยมีอาจารย์ให้ ความช่วยเหลือเมื่อต้ องการ

2 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ เองภายใต้ การชี ้แนะของอาจารย์
4 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า ** ผ่ าน: ได้ ผลประเมิน > ระดับ 4 ในทุกหัวข้ อการประเมิน
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การให้ ข้อมูลย้ อนกลับหรือคาแนะนาอื่นๆ
ครัง้ ที่ 1 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ครัง้ ที่ 2 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ครัง้ ที่ 3 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ครัง้ ที่ 4 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ครัง้ ที่ 5 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ใบประเมิน EPA
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สาหรั บแพทย์ ประจาบ้ านสาขาอายุรศาสตร์ ชัน้ ปี ที่ 1, 2 และ 3
EPA 5: Providing age-appropriate screening and preventive care
เมื่อสิ ้นสุด 24 เดือน ต้ องได้ ผลประเมินอย่างน้ อยระดับ 3: 5 ครัง้ (Cases in different diseases/problems)
ชื่อแพทย์ ประจาบ้ าน.................................................................................................ชัน้ ปี ที่……………
ระดับศักยภาพ (1-4)*
หัวข้ อการประเมิน

ครัง้ ที่ 1
โรค/ภาวะ
..........................
HN..................

ครัง้ ที่ 2
โรค/ภาวะ
..........................
HN.....................

ครัง้ ที่ 3
โรค/ภาวะ
..........................
HN..................

ครัง้ ที่ 4
โรค/ภาวะ
..........................
HN..................

ครัง้ ที่ 5
โรค/ภาวะ
..........................
HN..................

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

1. Able to recommend first-line, appropriate screening tests and preventive care including vaccination as part of the
routine health maintenance
2. Provides a rationale for the decision to order the tests or preventive care
3. Incorporates the principle of cost-effectiveness in selecting the screening tests and preventive plan
4. Elicits and takes into account the age of patients and patients’ preferences in making recommendations
5. Correctly interprets the results of the tests
6. Able to explain the appropriateness of the screening and preventive care suggested to the patients
7. Understands the implications and urgency of an abnormal result and seek assistance as needed
8. Demonstrate appropriate professionalism
ผลการประเมิ นในภาพรวม**
อาจารย์
วันที่
1 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ ชิด
3 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ เองโดยมีอาจารย์ให้ ความช่วยเหลือเมื่อต้ องการ
** ผ่ าน: ได้ ผลประเมิน > ระดับ 3 ในทุกหัวข้ อการประเมิน
*ระดับศักยภาพ

2 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ เองภายใต้ การชี ้แนะของอาจารย์
4 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า
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การให้ ข้อมูลย้ อนกลับหรือคาแนะนาอื่นๆ
ครัง้ ที่ 1 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ครัง้ ที่ 2 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ครัง้ ที่ 3 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ครัง้ ที่ 4 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ครัง้ ที่ 5 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ใบประเมิน EPA
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สาหรั บแพทย์ ประจาบ้ านสาขาอายุรศาสตร์ ชัน้ ปี ที่ 1, 2 และ 3
EPA 6: Providing general internal medicine consultation to non-medical specialties
เมื่อสิ ้นสุด 24 เดือน ต้ องได้ ผลประเมินอย่างน้ อยระดับ 3: 5 ครัง้ (Cases in different diseases/problems)
ชื่อแพทย์ ประจาบ้ าน.................................................................................................ชัน้ ปี ที่……………
ระดับศักยภาพ (1-4)*
หัวข้ อการประเมิน

ครัง้ ที่ 1
โรค/ภาวะ
..................................
HN.............................

ครัง้ ที่ 2
โรค/ภาวะ
..................................
HN.............................

ครัง้ ที่ 3
โรค/ภาวะ
..................................
HN.............................

ครัง้ ที่ 4
โรค/ภาวะ
..................................
HN.............................

ครัง้ ที่ 5
โรค/ภาวะ
..................................
HN.............................

( ) ผ่าน ( ) ไม่
ผ่าน

( ) ผ่าน ( ) ไม่
ผ่าน

( ) ผ่าน ( ) ไม่
ผ่าน

( ) ผ่าน ( ) ไม่
ผ่าน

( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน

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
8. Demonstrate appropriate professionalism
ผลการประเมิ นในภาพรวม**
อาจารย์
วันที่
*ระดับศักยภาพ

1 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ ชิด
3 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ เองโดยมีอาจารย์ให้ ความช่วยเหลือเมื่อต้ องการ

2 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ เองภายใต้ การชี ้แนะของอาจารย์
4 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า

** ผ่ าน: ได้ ผลประเมิน > ระดับ 3 ในทุกหัวข้ อการประเมิน
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การให้ ข้อมูลย้ อนกลับหรือคาแนะนาอื่นๆ
ครัง้ ที่ 1 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ครัง้ ที่ 2 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ครัง้ ที่ 3 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ครัง้ ที่ 4 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ครัง้ ที่ 5 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาคผนวก 1 หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาอายุรศาสตร์  41

ใบประเมิน EPA
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สาหรับแพทย์ ประจาบ้ านสาขาอายุรศาสตร์ ชัน้ ปี ที่ 2 และ 3
EPA 7.1: Breaking bad news to patients with incurable diseases
เมื่อสิ ้นสุด 24 เดือน ต้ องได้ ผลประเมินอย่างน้ อยระดับ 3: 3 ครัง้ (Cases in different diseases/problems)
ชื่อแพทย์ ประจาบ้ าน.........................................................................................................................................ชัน้ ปี ที่……………
ระดับศักยภาพ (1-4)*

ห้วข้อการประเมิ น
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ครัง้ ที่ 1
โรค/ภาวะ........................
HN ……………………….

ครัง้ ที่ 2
โรค/ภาวะ........................
HN ……………………….

ครัง้ ที่ 3
โรค/ภาวะ........................
HN ……………………….

( ) ผ่าน

( ) ผ่าน

( ) ผ่าน

Conveying a conversation to inform a diagnosis of the incurable disease to patients with or without their relatives
Active listening to the patient’s perception and concerns
Supporting the patient and maintaining realistic hope
Perform the 6-steps “SPIKES” model of breaking bad news
Emotional responses of patient after receiving bad news (empathy, optimistic)
Demonstrate appropriate professionalism
ผลการประเมิ นในภาพรวม**

( ) ไม่ผ่าน

( ) ไม่ผ่าน

( ) ไม่ผ่าน

อาจารย์
วันที่
1 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ ชิด
3 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ เองโดยมีอาจารย์ให้ ความช่วยเหลือเมื่อต้ องการ
** ผ่ าน: ได้ ผลประเมิน > ระดับ 3 ในทุกหัวข้ อการประเมิน
*ระดับศักยภาพ

2 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ เองภายใต้ การชี ้แนะของอาจารย์
4 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า

การให้ ข้อมูลย้ อนกลับหรือคาแนะนาอื่นๆ
ครัง้ ที่ 1 ...................................................................................................
…………………………………………………………………………………

ครัง้ ที่ 2 ...................................................................................................
…………………………………………………………………………………

ครัง้ ที่ 3 ...................................................................................................
…………………………………………………………………………………

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

..………………………………………………………………………………..

..………………………………………………………………………………..

..………………………………………………………………………………..

……..…………………………………………………………………………..

……..…………………………………………………………………………...

……..…………………………………………………………………………..
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ใบประเมิน EPA
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สาหรับแพทย์ ประจาบ้ านสาขาอายุรศาสตร์ ชัน้ ปี ที่ 3
EPA 7.2 Advanced care planning to patients with end-of-life incurable diseases
เมื่อสิ ้นสุด 36 เดือน ต้ องได้ ผลประเมินอย่างน้ อยระดับ 4: 2 ครัง้ (Cases in different diseases/problems)
ชื่อแพทย์ ประจาบ้ าน.........................................................................................................................................ชัน้ ปี ที่……………
ระดับศักยภาพ (1-4)*
ครัง้ ที่ 1
โรค/ภาวะ.............................
HN ……………………..…….

หัวข้อการประเมิ น

ครัง้ ที่ 2
โรค/ภาวะ.............................
HN …………………..……….

1. Initiating a conversation to the patient with end-of-life incurable diseases (with or without their relatives) to plan ahead the future action
when the patient may not be capable to make decision e.g. proxy, life-prolongation modalities, intubation and CPR
2. Explaining the possible choices with unbiased view and without rush
3. Active listening to the patient’s opinions and desires
4. Respect the patient’s decisions
5. Demonstrate appropriate professionalism (manner, empathy, telling the truth, optimistic)
ผลการประเมิ นในภาพรวม**
อาจารย์
วันที่
*ระดับศักยภาพโดยรวม 1 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ ชิด
3 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ เองโดยมีอาจารย์ให้ ความช่วยเหลือเมื่อต้ องการ
** ผ่ าน: ได้ ผลประเมิน = ระดับ 4 ในทุกหัวข้ อการประเมิน

( ) ผ่าน

( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน

( ) ไม่ผ่าน

2 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ เองภายใต้ การชี ้แนะของอาจารย์
4 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า

การให้ ข้อมูลย้ อนกลับหรือคาแนะนาอื่นๆ
ครัง้ ที่ 1 ........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..

ครัง้ ที่ 2 ........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..
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ใบประเมิน EPA
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สาหรับแพทย์ ประจาบ้ านสาขาอายุรศาสตร์ ชัน้ ปี ที่ 1, 2 และ 3
EPA 8: Demonstrating lifelong personal learning activities
เมื่อสิ ้นสุดแต่ละปี ของการฝึ กอบรม ต้ องได้ ผลประเมินอย่างน้ อยระดับ 4
ชื่อแพทย์ ประจาบ้ าน.................................................................................................ชัน้ ปี ที่……………
ระดับศักยภาพ (1-4)*

ห้วข้อการประเมิ น

ชัน้ ปี ที่ 1

ชัน้ ปี ที่ 2

ชัน้ ปี ที่ 3

1. Able to reflect what have been learned from internal, external or personal academic activities as defined on 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
( ) ผ่าน

ผลการประเมิ นในภาพรวม**
อาจารย์
วันที่
*ระดับศักยภาพ

1 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ ชิด
3 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ เองโดยมีอาจารย์ให้ ความช่วยเหลือเมื่อต้ องการ

** ผ่ าน: ได้ ผลประเมินระดับ 4 ในทุกหัวข้ อการประเมิน

( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน

( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน

( ) ไม่ผ่าน

2 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ เองภายใต้ การชี ้แนะของอาจารย์
4 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า (ทาได้ > 50 credits ต่อปี
โดยเป็ น external activities < 25 credits เป็ น non-clinical learning activity > 1 credit
และ มี PDP 1 เรื่ องต่อปี โดยอาจเป็ นความก้ าวหน้ าของเรื่ องเดิมในปี ที่ 2, 3)

การให้ ข้อมูลย้ อนกลับหรือคาแนะนาอื่นๆ
ครัง้ ที่ 1 ...................................................................................................
…………………………………………………………………………………

ครัง้ ที่ 2 ...................................................................................................
…………………………………………………………………………………

ครัง้ ที่ 3 ...................................................................................................
…………………………………………………………………………………

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

..………………………………………………………………………………..

..………………………………………………………………………………..

..………………………………………………………………………………..

……..…………………………………………………………………………..

……..…………………………………………………………………………..

……..…………………………………………………………………………..

……..…………………………………………………………………………..

……..………………………………………………………………………….

……..…………………………………….……………….…………..……….
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ใบประเมิน EPA
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สาหรับแพทย์ ประจาบ้ านสาขาอายุรศาสตร์ ชัน้ ปี ที่ 3
EPA 9: Practicing patients safety
เมื่อสิ ้นสุด 24-36 เดือน ต้ องได้ ผลประเมินอย่างน้ อยระดับ 4: 3 ครัง้ (Cases in different diseases/problems)
ชื่อแพทย์ ประจาบ้ าน.................................................................................................ชัน้ ปี ที่……………
Prerequisite: 1) Correct hand washing 5 times ( ) Done ( ) Not done 2) Perform medical reconciliation 10 times ( ) Done ( ) Not done
ระดับศักยภาพ (1-4)*

หัวข้อการประเมิ น
1.
2.
3.
4.

ครัง้ ที่ 1
โรค/ภาวะ...............................

ครัง้ ที่ 2
โรค/ภาวะ...............................

ครัง้ ที่ 3
โรค/ภาวะ...............................

Able to report, according to the hospital standards, patient safety errors (real or potential) when identified
Able to do root cause analysis (RCA) and PDSA (plan, do, study, act cycle)
Demonstrate professional communication with team members and managers (both verbal and written)
Demonstrate appropriate professionalism
( ) ผ่าน

ผลการประเมิ นในภาพรวม**
อาจารย์
วันที่
1 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ ชิด
3 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ เองโดยมีอาจารย์ให้ ความช่วยเหลือเมื่อต้ องการ
** ผ่ าน: ได้ ผลประเมิน > ระดับ 4 ในทุกหัวข้ อการประเมิน
*** ให้ แนบเอกสารสรุ ปบทความประกอบ ***
ระดับศักยภาพ

( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน

( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน

( ) ไม่ผ่าน

2 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ เองภายใต้ การชี ้แนะของอาจารย์
4 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า

การให้ ข้อมูลย้ อนกลับหรือคาแนะนาอื่นๆ
ครัง้ ที่ 1 ...................................................................................................
…………………………………………………………………………………

ครัง้ ที่ 2 ...................................................................................................
…………………………………………………………………………………

ครัง้ ที่ 3 ...................................................................................................
…………………………………………………………………………………

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

..………………………………………………………………………………..

..………………………………………………………………………………..

..………………………………………………………………………………..

……..…………………………………………………………………………..

……..…………………………………………………………………………..

……..…………………………………………………………………………..

……..…………………………………………………………………………..

……..………………………………………………………………………….

……..…………………………………….……………….…………..……….
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ใบประเมิน EPA
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สาหรั บแพทย์ ประจาบ้ านสาขาอายุรศาสตร์ ชัน้ ปี ที่ 3
EPA 10: Working with interprofessional health care teams
เมื่อสิ ้นสุด 36 เดือน ต้ องได้ ผลประเมินอย่างน้ อยระดับ 4: 2 ครัง้ (Cases in different diseases/problems)
ชื่อแพทย์ ประจาบ้ าน.........................................................................................................................................ชัน้ ปี ที่……………
ระดับศักยภาพ (1-4)*

หัวข้อการประเมิ น
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ครัง้ ที่ 1
โรค/ภาวะ.........................................................
HN ……………………………………………….

ครัง้ ที่ 2
โรค/ภาวะ.........................................................
HN ……………………………………………….

Works with individual of professions to maintain a climate of mutual respect and share values
Communicates with patients, families and other health professions in a responsive manner
Listens actively, and encourages ideas and opinions of other team members
Applies relationship-building values to plan and deliver effectively the patient-centered care
Applies leadership practices that support collaborative practice and team effectiveness
Demonstrate appropriate professionalism
ผลการประเมิ นในภาพรวม**
อาจารย์
วันที่

( ) ผ่าน

ความสามารถในการทางานเป็ นทีมร่ วมกับสหสาขาวิชาอื่น (พยาบาล เภสัชกร นักสังคม แพทย์ ต่างสาขา)

( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน

( ) ไม่ผ่าน

( ) พอใจ ( ) ไม่ น่าพอใจ

ผู้ประเมิน………………………..…….…………..……..………….อาชีพ……………….……………….………………..………….วันที่…..…………….
1 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ ชิด
2 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ เองภายใต้ การชี ้แนะของอาจารย์
3 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ เองโดยมีอาจารย์ให้ ความช่วยเหลือเมื่อต้ องการ
4 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า
** ผ่ าน: ได้ ผลประเมิน > ระดับ 4 ในทุกหัวข้ อการประเมิน
การผ่ าน EPA10 ต้ องผ่ านทัง้ ระดับศักยภาพและความเห็นของผู้ร่วมงาน
*ระดับศักยภาพ

การให้ ข้อมูลย้ อนกลับหรือคาแนะนาอื่นๆ
ครัง้ ที่ 1 ........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..

ครัง้ ที่ 2 ........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..
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ภาคผนวก 2
เนือ้ หาของการฝึกอบรม/หลักสูตร*
หน้า
- ความรู้พื้นฐานของอายุรศาสตร์ และระบบที่เกี่ยวข้อง

46

- โรคหรือภาวะทางอายุรศาสตร์ที่สาคัญ

47

- ทักษะ หัตถการ และ/หรือ แปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัย และรักษาโรคอายุรศาสตร์

68

- ความรู้ทางด้านบูรณาการ

74
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ภาคผนวก 2
เนื้ อหาของการฝึ กอบรม/หลักสูตร*
ความรู้พื้นฐานของอายุรศาสตร์ และระบบที่ เกี่ยวข้อง
Basic nutrition
Basic pharmacology
Biology of cancer
Carcinogenesis
Genome structure and organization
Molecular biology and clinical genetics
Nutrition values of common diets
Pathology and pathogenesis of diseases
Physiologic change in elderly
Principle of immunological response
Structure and function of
- Cardiovascular system
- Endocrine system
- Gastrointestinal system
- Genitourinary system
- Hematopoietic system
- Musculoskeletal system
- Nervous system
- Respiratory system
- Skin and soft tissue
ระบาดวิทยาคลินิก
- ประเมินงานวิจยั
- ความเชือ่ ถือได้และจุดอ่อนของการศึกษาแบบ randomized controlled, case- control, cohort study,
cross-sectional, case series, systematic review และ meta-analysis
- วิเคราะห์ขอ้ มูลและความเชื่อถือได้ของข้อมูลทีไ่ ด้มาจากการรวบรวม เช่น review article, original article
- สามารถใช้หรือแปลข้อมูลทางสถิตไิ ด้ถกู ต้อง เช่น p-value, number needed to treat, relative risk,
odds ratio, 95% confidence interval เป็ นต้น
- ใช้ขอ้ มูลเพือ่ สนับสนุนการวินจิ ฉัย เช่น sensitivity, specificity ได้อย่างเหมาะสม
- potential bias ของการวัดค่าหรือแปลค่า sensitivity และ specificity
เภสัชวิทยาคลินิก
- ความรูท้ างด้าน pharmacokinetics และ pharmacodynamics ของยา และนามาประยุกต์กบั การ
ติดตามระดับยาและการปรับยา
- หลักการใช้ยา ได้แก่ จุดประสงค์ ทางเลือก การประเมินผล
- ประเมินผลข้างเคียงจากการใช้ยา การแพ้ยา
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- drug interaction
- ประเมินความแตกต่างของ metabolism ของยาในผูป้ ่ วยแต่ละประเภท
- ปรับเปลีย่ นขนาดยาตามภาวะเสีย่ งต่าง ๆ เช่น โรคตับ โรคไต สูงอายุ ตัง้ ครรภ์ และให้นมบุตร
โรคหรือภาวะทางอายุรศาสตร์ที่สาคัญ
โรคทีส่ าคัญทางอายุรศาสตร์ ทีอ่ ายุรแพทย์ตอ้ งวินจิ ฉัยและรักษาได้ไม่ว่าโรคจะอยูใ่ นระดับใดก็ตาม โดยแบ่งตามวิธจี ดั การ
เรียนรูด้ งั นี้
ระดับ 1 โรคหรือภาวะทีพ่ บบ่อย และมีความสาคัญซึง่ แพทย์ประจาบ้านสามารถเรียนรูไ้ ด้จากผูป้ ่ วยโดยตรง
ระดับ 2 โรคหรือภาวะทีพ่ บน้อยกว่าระดับ 1 และมีความสาคัญซึ่งแพทย์ประจาบ้านสามารถ เรียนรูจ้ ากผูป้ ่ วยแต่ไม่ได้
ดูแลผูป้ ่ วยโดยตรง เช่น การร่วมดูแลในหอผูป้ ่ วย(ward round) ด้วยกัน เป็ นต้น
ระดับ 3 โรคทีพ่ บน้อยแต่มคี วามสาคัญ ซึง่ แพทย์ประจาบ้านสามารถเรียนรูโ้ ดยการศึกษาด้วยตนเอง หรือฟั งบรรยาย
และสถาบันฝึกอบรมควรจัดให้มกี ารเรียนรูโ้ รคในกลุ่มนี้อย่างพอเพียง
โรคหรือภาวะ

ระด ับ 1

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

2. Tuberculosis

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

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

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

3. Certain zoonotic
bacterial diseases

- Melioidosis (A24.-)

4. Other bacterial
disease

- Other mycobacteria (A31.-) -

5. Sepsis

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

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

6. Other bacterial
infection

-

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

7. Infections with a
predominantly
sexual mode of
transmission

-

Early syphilis (A51.-)
Late syphilis (A52.-)
Latent syphilis (53.-)
Gonococcal Infection (A54.-)
Chlamydial disease
(A55-A56.-)
Chancroid (A57.-)
Granuloma Inguinale
(A58.-)
Anogenital Herpes simplex
(A60.-)
Anogenital warts (A63.-)

8. Rickettsioses

- Typhus fever (A75.-)
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โรคหรือภาวะ

ระด ับ 1

ระด ับ 2

9. Viral infections of
the central nervous
system

- Viral encephalitis (A81.-,
A82.-, A83.-, A84.-A85.-,
A86.-)
- Viral meningitis (A87.-)

10. Viral hemorrhagic
fever

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

11. Viral infections
characterized by
skin and mucous
membrane lesion

- Herpes simplex infection
(B00.-ยกเว ้น B00.4)
- Herpes zoster (B02.-)
- Viral wart (B07.-)

12. Viral hepatitis

- Acute viral hepatitis (B15.-,
B16.-, B17.-)
- Chronic viral Hepatitis (B18.-)

13. HIV disease

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

14. Other viral disease

15. Mycoses

- Herpes viral encephalitis
(B00.4)
- Chickenpox (B01.-)
- Measles (B05.-)
- Rubella (B06.-)
- Other viral infections
characterized by skin and
mucous membrane lesions
(B08.-)
- Unspecified viral infection
characterized by skin and
mucous membrane lesion
(B09.-)

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

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

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

16. Protozoal disease

17. Helminthiasis

18. Pediculosis
acariasis and other
infestations

ระด ับ 3

-

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

- Strongyloidiasis (B78.-)

-

Schistosomiasis (B65.-)
Other fluke infection (B66.-)
Taeniasis (B68.-)
Cysticerosis (B69.-)
Filiariasis (B74.-)
Trichenellosis (B75.-)
Hook worm disease (B76.-)
Ascariasis (B77.-)
Other intestinal
helminthiases (B81.-)
- Visceral larva migrans (83.0)
- Gnathostomiasis (83.1)
- Angiostrongyliasis (B83.2)
- Pediculosis and phthiriasis
(B85.-)
- Scabies (B86.-)
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โรคหรือภาวะ

ระด ับ 1

ระด ับ 2

ระด ับ 3

19. Malignant neoplasm - Malignant neoplasm of
- Malignant neoplasm of
- Kaposi’s sarcoma (C46.-)
(primary)
Nasopharynx (C11.-)
tongue (C01.-, C02.-)
- Malignant neoplasm of testis
- Malignant neoplasm of
- Malignant neoplasm of
(C62.-)
Stomach (C16.-)
esophagus (C15.-)
- Malignant neoplasm of colon - Malignant neoplasm of skin
and rectum (C18.- ถึง C20.-)
(C43.- - C44.-)
- Liver cell carcinoma (C22.0)
- Cholangiocarcinoma (C22.1,
C24.-)
- Malignant neoplasm of
pancreas (C25.-)
- Malignant neoplasm of
bronchus and lung (C34.-)
- Malignant neoplasm of breast
(C50.-)
- Malignant neoplasm of cervix,
uterus and ovary (C53.- ถึง
C56.-)
- Malignant neoplasm of
kidney & bladder (C64.-ถึง
C67.-)
- Malignant neoplasm of thyroid
gland (C73.-)
20. Malignant neoplasm - Secondary malignant neoplasm - Secondary malignant
- Secondary malignant
of ill-defined,
of lymph nodes (C77.-)
neoplasm of pleura (C78.2) neoplasm of mediastinum
secondary and
- Secondary malignant
- Secondary malignant
(C78.1)
unspecified sites
neoplasm of lung (78.0)
neoplasm of adrenal gland - Secondary malignant
- Secondary malignant
(C79.7)
neoplasm of other and
neoplasm of peritoneum and - Malignant neoplasm without unspecified part of nervous
retroperitoneum (C78.6)
specification of site (C80.-) system (C79.4)
- Secondary malignant
neoplasm of liver and
intrahepatic bile due (C78.7)
- Secondary malignant
neoplasm of brain and
cerebral meninges (C79.3)
- Secondary malignant
neoplasm of bone and bone
marrow (C79.5)
21. Malignant neoplasm - Hodgkin’s lymphoma (C81.-)
of lymphoid,
- Non-Hodgkin’s lymphoma
hematopoietic and
(C82.- - C88.-)
related tissue
- Multiple myeloma (C90.-)
- Acute lymphoid leukemia
(C91.-)
- Chronic lymphocytic leukemia
(C91.1)
- Acute myeloid leukemia
(C92.-)
- Chronic myeloid leukemia
(C92.1)

- Monocytic leukemia (C93.-)
- Other leukemia of specified
type (C94.-)
- Leukemia of unspecified cell
type (C95.-)
- Other malignant neoplasm
of lymphoid hematopoietic
and related tissue (C96.-)

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

- Myelodysplastic syndrome
(D46.-)

- Polycythemia vera (D45.-) - Histiocytic and mast cell
tumor (D47.0)
- Chronic myeloproliferative
disease (D47.1)
- Monoclonal gammopathy of
undetermined significant
(D47.2)
- Essential thrombocythemia
(D47.3)
- Myelofibrosis (D47.4)
- Hypereosinophilic syndrome
(D47.5)

23. Anemia

- Iron deficiency anemia
(D50.-)
- Thalassemia and abnormal
hemoglobin (D56.- ,D58.-)
- Acquired hemolytic anemia
(D59.-)
- Aplastic anemia (D61.-)
- Anemia in chronic disease
(D63.-)

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

- G6PD deficiency (D55.0)
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โรคหรือภาวะ
24. Coagulation defect

ระด ับ 1
- Disseminated intravascular
coagulation (D65.-)

ระด ับ 2

ระด ับ 3

- Hereditary factor deficiency
(D66.-, D67.-, D68.0-2)
- Hemorrhagic disorder due
to circulating anticoagulants
(D68.3)
- Acquired coagulation factor
deficiency (D68.4)

25. Thrombophilia

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

26. Platlet abnormality - Idiopathic thrombocytopenia
(D69.3)
- Secondary thrombocytopenia
(D69.5)
27. Allergic purpura

28. White blood cell
abnormality

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

29. Disease of spleen

- Hyperleukocytosis syndrome
(D72.8)
- Hypersplenism (D73.1)

- Abscess of spleen (D73.3)
- Hyposplenism (D73.0)

30. Other disease of
blood forming
organs

- Methemoglobinemia
(D74.-)
- Familial erythrocytosis
(D75.0)
- Secondary polycythemia
(D75.1)
- Histiocytosis syndrome
(D76.-)

31. Immunodeficiency

- Immunodeficiency
(D80.- - D84.-)

32. Other immune
mechanism disorder

- Cryoglobulinemia (D89.1)
- Immune reconstitution
syndrome (D89.3)

33. Iodine deficiency
disorders and allied
condition

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

34. Hypothyroidism

- Hypothyroidism (E03.-)

35. Nontoxic goiter

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

36. Thyrotoxicosis

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

37. Thyroiditiss

38. Other disorders of
thyroid

- Myxedema coma (E03.5)

- Autoimmune thyroiditis
(E06.3)

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

ระด ับ 1

ระด ับ 2

ระด ับ 3

39. Diabetes mellitus

- Diabetes mellitus type 2 with - Diabetes mellitus type 1
- Other specified diabetes
or without chronic
with or without chronic
mellitus (eg pancreatic
complication (E11.2 - .9)
complication (E10.2 - 10.9) diabetes, steroid induced)
- Diabetes mellitus type 2
(E13.-)
with coma and
- Diabetes mellitus type 1
ketoacidosis (E11.0-E11.1) with coma and ketoacidosis
(E10.0 - E10.1)

40. Hypoglycemia

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

- Nondiabetic hypoglycemic
coma (E15.-)

41. Hypoparathyroidism

- Hypoparathyroidism (E20.-)

42. Hyperparathyroidism

- Hyperparathyroidism
(E21.-)

43. Hyperfunction of
pituitary gland

- Syndrome of inappropriate - Acromegaly (E22.0)
secretion of ADH (E22.2) - Hyperprolactinemia (E22.1)

44. Hypofunction of
pituitary gland

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

45. Cushing’s
Syndrome

- Cushing’s syndrome
(E24.-)

46. Adrenogenital
disorders

- Adrenogenital syndrome
(E25.-)

47. Hyperaldoster
onism
48. Adrenal
insufficiency

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

- Addisonian crisis (E27.2)

49. Adrenomedullar
hyperfunction

- Pheochromocytoma (E27.5)

50. Ovarian dysfunction

- Polycystic ovarian syndrome
(E28.2)
- Primary ovarian failure
(E28.3)

51. Testicular
dysfunction

- Testicular hypogonadism
(E29.-)
- Delayed puberty (E30.0)

52. Polyglandular
dysfunction

- Autoimmune polyglandular
failure (E31.0)

53. Other endocrine
disorders

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

54. Malnutrition

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

-

55. Obesity

Vitamin A deficiency (E50.-)
Thiamine deficiency (E51.-)
Niacin deficiency (E52.-)
Riboflavin deficiency (E53.0)
Pyridoxine deficiency
(E53.1)
Ascorbic acid deficiency
(E54.-)
Vitamin D deficiency (E55.-)
Dietary calcium deficiency
(E58.-)
Dietary selenium deficiency
(E59.-)
Dietary zinc deficiency (E60.-)
Deficiency of other nutrient
elements (E61.-, E62.-)

- Obesity (E66.-)

56. Hypervitaminosis

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

57. Lactose intolerance

- Lactase deficiency (E73.-)
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ระด ับ 1

ระด ับ 2

58. Disorders of
carbohydrate
metabolism
59. Disorders of
lipoprotein
metabolism

ระด ับ 3
- Glycogen storage disease
(E74.0)

- Hypercholesterolemia (E78.0) - Low HDL cholesterol
- Hypertriglyceridemia (E78.1)
(E78.6)
- Mixed hyperlipidemia (E78.2)

- Hyperchylomicronemia
(E78.3)

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

-

62. Disorders of
- Hypomagnesemia (E83.4)
mineral metabolism - Hypercalcemia (E83.5)

- Hemochromatosis (E83.1)

63. Amyloidosis

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

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

64. Volume depletion

- Volume depletion (E86.-)

65. Fluid, Electrolyte,
and acid-base
balance

-

66. Other metabolic
disorder

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

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

- Hypernatremia (E87.0)

- Tumor lysis syndrome
(E88.3)

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

- Senile dementia (F03.-)

69. Mental and
behavioral
disorders due to
psychoactive
substances use

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

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

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

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

70. Schizophrenia and
delusional disorders

- Schizophrenia (F20.-)

71. Mood (affective)
disorders

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

72. Neurotic, stressrelated and
somatoform
disorders

73. Behavioral
syndromes
associated with
physiological
disturbances and
physical factors

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

- Acute and transient
psychotic disorder (F23.-)

- Reaction to severe stress
and adjustment disorders
(F43.-)
- Dissociative (conversion)
disorders (F44.-)
- Somatoform disorders
(F45.-)
- Eating disorder (F50.-)
- Nonorganic sleep disorders
(F51.-)
- Mental retardation (F70.- ถึง
F79.-)
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ระด ับ 1

74. Inflammatory
disorders of the
central nervous
system

ระด ับ 2

ระด ับ 3

- Meningitis in other bacterial - Bacterial meningitis (G00.-)
and other infectious and
- Intracranial and intraspinal
parasitic diseases (G01.-*,
phlebitis and
G02.-*)
thrombophlebitis (G08)
- Meningitis due to other
and unspecified cause
(G03.-)
- Encephalitis, myelitis and
encephalomyelitis (G04.-,
G05.-*)
- Intracranial and intraspinal
abscess and granuloma
(G06.-, G07.-*)

75. Systemic atrophies
primarily affecting
the central nervous
system

- Huntingtons’ disease (G10.-)
- Hereditary ataxia (G11.-)
- Spinal muscular atrophy and
related syndrome (G12.-,
G13.-*)

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

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

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

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

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

78. Demyelinating
diseases of the
central nervous
system

- Multiple sclerosis (G35.-)

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

79. Episodic and
paroxysmal
disorders

- Epilepsy (G40.-)
- Migraine (G43.-)
- Other headache syndromes
(G44.-)
- Transient cerebral ischemic
attacks (G45.-)
- Vascular syndrome of brain
in cerebrovascular disease
(G46.-*)
- Sleep apnea (G47.3)

- Status epilepticus (G41.-)

80. Nerve, nerve root
and plexus
disorders

- Facial nerve disorders (G51.-) - Disorders of trigeminal
nerve (G50.-)
- Mononeuropathies of
upper limb(G56.-)
- Other mononeuropathies
(G58.-)

- Disorder of other cranial
nerves (G52.-)
- Cranial nerve disorders in
diseases classified
elsewhere (G53.-*)
- Nerve root and plexus
disorders (G54.-, G55.-*)
- Mononeuropathies of lower
limb (G57.-)
- Mononeuropathies in
diseases classified
elsewhere (G59.-)

81. Polyneuropathies

- Other polyneuropathies
(G62.-)

- Hereditary and idiopathic
neuropathies (G60.-)

82. Diseases of
myoneural
disorders

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

83. Cerebral palsy and
other paralytic
syndromes

- Hemiplegia (G81.-)

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

- Primary disorders of
muscles (G71.-)
- Other myopathies (G72.-)
- Disorders of myoneural
junction and muscle in
diseases classified
elsewhere (G73.-*)
- Paraplegia and tetraplegia - Cerebral palsy (G80.-)
(G82.-)
- Other paralytic syndrome
(G83.-)
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ระด ับ 1

84. Other disorders of
nervous system

ระด ับ 2
- Hydrocephalus (G91.-)

ระด ับ 3
- Disorders of autonomic
nervous system (G90.-)
- Toxic encephalopathies
(G92.-)
- Anoxic brain damage
(G93.1)
- Benign intracranial
hypertension (G93.2)
- Compression of brain
(C93.5)
- Cerebral oedema (G96.6)
- Syringomyelia and
syringobulbia (C95.0)
- Vascular myelopathies
(G95.1)
- Cord compression (G95.2)
- Myelopathies (Drug
induced, radiation induced)
(G95.8)
- Cerebrospinal fluid leak
(C96.0)
- Post procedure disorders of
nervous system (G97.-)
- Other disorders of nervous
system in diseases classified
elsewhere (G99.-)*

85. Disorders eye and
adnexa

- Diabetic retinopathy (H36.0)

- Acute inflammation of orbit
(H05.0)
- Dysthyroid exophthalmos
(H06.2)*
- Conjunctival hemorrhage
(H11.3)
- Exposure
keratoconjunctivitis(H16.-)
- Iridocyclitis in diseases
classified elsewhere
(H22.-)*
- Retinal artery occlusion
(H34.-)
- Background retinopathy and
retinal vascular changes
(H35.0)*
- Purulent endophthalmitis
(H44.5)
- Optic neuritis (H46.-)

86. Diseases of ear

- Benign paroxysmal vertigo
(H81.1)

- Malignant otitis externa
(H60.2)
- Otitis media (H66.-)
- Meniere’s disease (H81.0)
- Vestibular neuronitis
(H81.2)
- Vertigo of central origin
(H81.4)
- Sensorineural hearing loss
(H90.3-H90.5)

87. Acute rheumatic
fever

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

88. Chronic rheumatic
heart disease

- Mitral stenosis (I05.0)
- Rheumatic mitral
insufficiency (I05.1)
- Mitral stenosis with
insufficiency (I05.2)
- Rheumatic tricuspid
insufficiency (I07.1)

- Rheumatic aortic stenosis
(I06.0)
- Rheumatic aortic
insufficiency (I06.1)
- Rheumatic aortic stenosis
with insufficiency (I06.2)

89. Hypertensive
diseases

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

90. Ischemic heart
disease

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

91. Pulmonary heart
disease and
diseases of
pulmonary
circulation

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

ระด ับ 2

ระด ับ 3
- Subsequent (recurrent)
myocardial infarction (F22.-)
- Certain current
complications following
acute myocardial infarctions
(I23.-)
- Dresslers’ syndrome (I24.1)

92. Pericardial
diseases

- Pericardial effusion
- Acute nonspecific idiopathic
(noninflammatory) (I30.3)
pericarditis (I30.0)
- Infective pericarditis (I30.1)
- Chronic pericarditis (I31.0I31.1)
- Hemopericardium (I31.2)
- Cardiac tamponade (I31.9)

93. Infective
endocarditis

- Acute and subacute
endocarditis (I33.0)

94. Non rheumatic
valvular heart
diseases

-

Mitral insufficiency (I34.0)
- Aortic stenosis with
Mitral valve prolapsed (I34.1) insufficiency (I35.2)
Aortic stenosis (I35.0)
- Non rheumatic tricuspid
Aortic insufficiency (I35.1)
insufficiency (I36.1)

95. Myocarditis/cardio
myopathy

- Cardiomyopathy (I42.-)

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

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

97. Paroxysmal
tachycardia

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

98. Other heart
diseases

- Congestive heart failure
(I50.-)

99. Cerebrovascular
disease

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

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

- Sinoatrial block (I45.5)

- Rupture of chordae
tendineae (I51.1)
- Rupture of papillary muscle
(I51.2)
- Intracardiac thrombus
(I51.3)
- Subdural hemorrhage
(acute) (nontraumatic)
(I62.0)
- Occlusion and stenosis of
precerebral and cerebral
arteries, not resulting in
cerebral infarction (I65.ถึง I66.-)

- Subarachnoid hemorrhage
(I60.-)
- Dissection of cerebral
arteries (I67.0)
- Cerebral aneurysm,
nonruptured (I67.1)
- Progressive vascular
leukoencephalopathy (I67.3)
- Hypertensive
encephalopathy (I67.4)
- Nonpyogenic thrombosis of
intracranial cavernous sinus
(I67.6)

- Atherosclerosis of renal
artery (I70.1)
- Atherosclerosis of arteries
of extremities (I70.2)

- Atherosclerosis of carotid
arteries (I70.3)
- Raynaud’s syndrome (I73.0)
- Embolism and thrombosis of
upper extremities (I74.2)
- Embolism and thrombosis of
lower extremities (I74.3)
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101. Venous
thrombosis

ระด ับ 1

ระด ับ 2

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

102. Diseases of veins

ระด ับ 3
- Budd-Chiari syndrome
(I82.0)

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

103. Disease of
lymphatic

- Lymphedema (I89.0)

104. Hypotension

- Orthostatic hypotension
(I95.1)
- Hypotension due to drugs
(I95.2)

105. Post procedural
disorders of
circulatory system

- Post cardiotomy syndrome
(I97.0)

106. Acute upper
respiratory
infection

- Common cold (J00.-)
- Acute pharyngitis (J02.-)
- Acute upper respiratory
infections, unspecified
(J06.9)

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

- Acute laryngitis and
tracheitis (J04.-)

107. Influenza and
pneumonia

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

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

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

108. Other acute lower - Acute bronchitis (J20.-)
respiratory
infections
109. Other disease of
upper respiratory
tract

- Vasomotor and allergic
rhinitis (J30.-)

110. Chronic lower
respiratory
diseases

- Chronic obstructive
pulmonary disease with
acute exacerbation (J44.1)
- Chronic obstructive
pulmonary disease,
unspecified (J44.9)
- Asthma (J45.-)
- Bronchiectasis (J47.-)

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

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

- Pneumoconiosis (J60.- -J65.-)
- Airway disease due to
specific organic dust (J66.-)
- Hypersensitivity pneumonitis
due to organic dust (J67.-)
- Respiratory conditions due
to inhalation of chemical,
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ระด ับ 1

ระด ับ 2

ระด ับ 3

-

gases, fumes and vapours
(J68.-)
Pneumonitis due to oils and
essence (J69.1)
Radiation pneumonitis (J70.0)
Chronic and other pulmonary
manifestation due to
radiation (J70.1)
Acute drug-induced
interstitial lung disorders
(J70.2)
Chronic drug-induced
interstitial lung disorder
(J70.3)

112. Other respiratory
diseases principally
affecting the
interstitium

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

- Non cardiogenic pulmonary
edema (J81.-)
- Pulmonary eosinophilia
(J82.-)
- Alveolar proteinosis (J84.0)
- Idiopathic pulmonary
fibrosis (J84.1)

113. Suppurative and
necrotic conditions
of lower respiratory
tract

- Pyothorax (J86.-)

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

114. Other diseases of
pleura

- Pleural effusion (J90.-)

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

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

115. Other diseases of
the respiration
system

- Acute respiratory failure
(J96.0)

- Atelectasis (J98.1)

- Tracheostomy malfunction
(J95.0)
- Acute pulmonary insufficiency
following surgery (J95.1,
J95.2)
- Mendelson’s syndrome
(J95.4)
- Postprocedural subglottic
stenosis (J95.5)
- Chronic respiratory failure
(J96.1)
- Interstitial emphysema
(subcutaneous, mediastinum)
(J98.2)
- Disorders of diaphragm
(J98.6)
- Upper airway obstruction
(J98.8)

116. Disorder of tooth

- Dental caries (K02.-)

117. Diseases of
esophagus,
stomach and
duodenum

- Gastro-oesophageal reflux
- Acute hemorrhagic gastritis - Oesophagitis (K20.-)
diseases (K21.-)
(K29.0)
- Achalasia (K22.0)
- Gastric ulcer (K25.-)
- Ulcer of esophagus (K22.1)
- Duodenal ulcer (K26.-)
- Oesophageal obstruction
- Other acute gastritis (K29.1)
(K22.2)
- Dyspepsia (K30.-)
- Gastro-oesophageal
laceration-haemorrhage
syndrome (K22.6)
- Hemorrhage of oesphagus
(K22.8)
- Alcoholic gastritis (K29.2)
- Chronic gastritis (K29.5)
- Portal hypertensive
gastropathy (K29.6)
- Duodenitis (K29.8)
- Pyloric stenosis (K31.1)
- Obstruction of duodenum
(K31.5)
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ระด ับ 1

ระด ับ 2

ระด ับ 3

118. Hernia

- Inguinal hernia (K40.-)

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

119. Noninfective
enteritis and
colitis

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

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

- Acute vascular disorders of
intestines (K55.0)
- Chronic vascular disorders
of intestine (K55.1)
- Angio dysplasia of colon
(K55.2)
- Paralytic ileus (K56.0)
- Impact feces (IK56.4)
- Intestinal bands with
obstruction (K56.5)
- Abscess of anal and rectal
regions (K61.-)
- Lower gastrointestinal
bleeding (K62.0)
- Radiation proctitis (K62.7)

121. Disease of
peritoneum

- Acute peritonitis (K65.00)

- Secondary bacterial
peritonitis (K65.01)
- Hemoperitoneum (K66.1)

122. Disease of liver

- Alcoholic hepatitis (K70.1)
- Alcoholic cirrhosis of liver
(K70.3)
- Chronic hepatitis, unspecified
(K73.)
- Other and unspecified
cirrhosis of liver (K74.6)
- Fatty liver (K76.0)

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

- Toxic liver disease (K71.-)
- Abscess of liver (K75.0)
- Hepatitis, unspecified
(K75.9)
- Portal hypertension
(K76.6)

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

- Cholangitis (K83.0)
- Acalculus cholecystitis
- Obstruction of bile duct
(K81.0)
(K83.1)
- Chronic cholecystitis (K81.1)
- Acute pancreatitis (K85.-) - Spasm of sphincter of Oddi
- Chronic pancreatitis (K86.-) (K83.4)
- Stenosis of sphincter of Oddi
(K83.6)

124. Other diseases of
the digestive
system

- Gastrointestinal bleeding
(K92.-)

- Blind loop syndrome (K90.2)
- Pancreatic steatorrhea
(K90.3)
- Malabsorption due to
intolerance (K90.4)
- Intestinal malabsorption,
unspecified (K90.9)
- Post surgical disorders of
digestive system K91.-)

125. Infectious of the
skin and
subcutaneous
tissue

- Cutaneous abscess, furuncle
and carbuncle (L02.-)
- Cellulitis (L03.-)

- Staphylococcal scalded skin
syndrome (L00.-)
- Impetigo (L01.-)
- Acute lymphadenitis (L04.-)
- Pyoderma (L08.0)
- Erythrasma (L08.1)

126. Bullous disorders

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

- Dermatitis herpetiformis
(L13.0)
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ระด ับ 1

127. Dermatitis and
eczema

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

128. Papulosquamous
disorders

- Psoriasis vulgaris (L40.-)

129. Urticaria and
erythema

- Urticaria (L50.0)

ระด ับ 2

ระด ับ 3

- Seborrhoeic dermatitis
(L21.-)
- Exfoliative dermatitis (L26.-)
- Lichen simplex chronicus
(L28.0)
- Prurigo nodularis (L28.-)

- Atopic dermatitis (L20.-)
- Localized skin eruption due
to drugs and medicaments
(L27.1)
- Pruritus (L29.-)
- Nummular dermatitis (L30.0)
- Dyshidrosis (L30.1)
- Cutaneous autosensitization
(L30.2)
- Infective dermatitis (L30.3)
- Erythema intertrigo (L30.4)
- Pityriasis alba (L30.5)
- Generalized pustular
psoriasis (L40.1)
- Acrodermatitis continua
(L40.2)
- Guttate psoriasis (L40.3)
- Arthropathic psoriasis
(L40.0)
- Parapsoriasis (L41.-)
- Pityriasis rosea (L42.-)
- Lichen planus (L43.-)

- Steven-Johnson syndrome - Nonbullous erythema
(L51.1)
multiforme (L51.0)
- Toxic epidermal necrolysis
(L51.2)
- Erythema nodosum (L52.-)
- Toxic erythema (L53.0)
- Erythema annulare
centrifugum (L53.1)
- Erythema marginatum
(L53.2)

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

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

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

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

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

-

133. Infectious
arthropathies

- Pyogenic arthritis (M00.-)

- Reactive arthropathies
(M02.-)

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

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

- Palindromic rheumatism
(M12.3)

135. Arthrosis
136. Other joint
disorders

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

- Osteoarthritis (M15.- ถึง
M19.)
- Hemarthrosis (M25.0)
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137. Systemic
connective tissue
disorders

ระด ับ 1
- Systemic lupus
erythematosus (M32.-)

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

ระด ับ 3
- Polyarteritis nodosa (M30.0)
- Churg-Strauss syndrome
(M30.1)
- Goodpasture’s syndrome
(M31.0)
- Thrombotic
thrombocytopenic purpura
(M31.1)
- Wegener’s granulomatosis
(M31.3)
- Takayasu’s arteritis (M31.4)
- Giant cell arteritis with
polymyalgia rheumatica
(M31.5)
- Sjogren’s syndrome (M35.0)
- Behcet’s disease (M35.2)
- Polymyalgia rheumatica
(M35.3)
- Weber-Christian syndrome
(M35.6)

138. Spondopathies

- Ankylosing spondylitis
(M45.-)
- Other spondylosis with
myelopathies (M47.1)
- Other spondylosis with
radiculopathy (M47.1)

139. Other
dorsopathies

- Cervical disc disorder with - Radiculopathy (M54.1)
myelopathy (M50.0)
- Cervical disc disorder with
radiculopathy (M50.1)
- Lumbar and other
intervertebral disc
disorders with myelopathies
(M51.0)
- Lumbar and other
intervertebral disc disorder
with radiculopathy (M51.1)

140. Disorders of
muscle

- Myositis, unspecified (M60.9) - Rhabdomyolysis (M62.8)

- Infective myositis (M60.0)
- Necrotizing fasciitis (M72.6)

141. Other soft tissue
disorders

- Frozen shoulder (M75.0)

- Fibromyalgia (M79.7)
- Myofascial pain syndrome
(M79.8)

142. Disorders of bone - Osteoporosis without fracture - Osteomyelitis (M86.-)
density and
(M81.-)
- Osteonecrosis (M87.-)
structure

- Osteoporosis with pathological
fracture (M80.-)
- Adult osteomalacia (M83.)
- Pathological fracture (M84.4)
- Costochondritis (M94.0)

143. Glomerular
diseases

- Acute nephritic syndrome
(N00.-)
- Nephrotic syndrome (N04.-)
- Glomerular disorders in
diabetes mellitus (N08.3*)
- Glomerular disorders in
systemic connective tissue
disorders (N08.5*)

- Rapidly progressive nephritic - Recurrent and persistent
syndrome (N01.-)
haematuria (N02.-)
- Chronic nephritic syndrome - Glomerular disorders in
(N03.-)
infectious and parasitic
disease (N08.0*)
- Glomerular disorders in
neoplastic disorder (N08.1*)
- Glomerular disorders in
blood diseases and disorders
involving the immune
mechanism (N08.2*)
- Glomerular disorders in
other endocrine, nutrition
and metabolic diseases
(N08.4)

144. Renal tubular
interstitial
diseases

- Acute pyelonephritis (N10.-)

- Obstructive and reflux
- Nonobstructive refluxuropathy (N13.- ยกเว ้น
associated chronic
N13.6)
pyelonephritis (N11.0)
- Drug induced tubulo- Chronic obstructive
interstital conditions (N14.-) pyelonephritis (N11.1)
- Chronic tubulo-interstitial
nephritis, unspecified
(N11.9)
- Pyonephrosis (N13.6)
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ระด ับ 1

ระด ับ 2

ระด ับ 3
- Renal and perinephric
abscess (N15.1)
- Renal tubulo-interstitial
disorders in infectious and
parasitic disease (N16.0*)
- Renal tubulo-interstitial
diseases in neoplastic
diseases (N16.2*)
- Renal tubulo-interstitial
diseases in metabolic
disease (N16.3*)
- Renal tubulo-interstitial
disease in systemic
connective tissue diseases
(N16.4*)
- Renal tubulo-inertial
disorder in transplant
rejection (N16.5*)

145. Renal failure

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

146. Urolithiasis

- Calculus of kidney and ureter
(N20.-)

147. Other disorders of
kidney and ureter

- Calculus of lower urinary
tract (N21.-)
- Renal tubular acidosis
(N25.8)
- Secondary
hyperparathyroidism of
renal origin (N25.8)

- Renal osteodystrophy
(N25.0)
- Nephrogenic diabetes
insipidus (N25.1)
- Ischemic and infarction of
kidney (N28.0)
- Cyst of kidney, acquired
(N28.1)

148. Other diseases of - Acute cystitis (N30.0)
the urinary system - Neuromuscular dysfunction
of bladder (N31.-)

- Chronic cystitis (N30.1-N30.2)
- Bladder-neck obstruction
(N32.0)
- Nonspecified urethritis
(N34.1)
- Urethral stricture (N35.-)

149. Diseases of male
genital organs

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

- Hyperplasia of prostate
(N40.-)

150. Disorders of
breast

- Galactorrhea (N64.3)

151. Noninflammatory
disorders of
female genital
tract

- Primary amenorrhea
(N91.1)
- Secondary amenorrhea
(N91.1)

152. Pregnancy with
abortive outcome

- Hydatidiform mole (O001.-)
- Renal failure following
abortion and ectopic and
molar pregnancy (O008.4)

153. Oedema,
proteinuria and
hypertensive
disorders in
pregnancy
childbirth and the
puerperium
154. Other maternal
disorders
predominantly
related to
pregnancy

- Diabetes mellitus arising in
pregnancy (O24.4)

- Pre-existing hypertension
complicating pregnancy,
childbirth and puerperium
(O10.-)

- Pre-existing hypertensive
disorder with superimpose
proteinuria (O11.-)
- Gestational (pregnancy
induced) hypertension
(O13.- -O14.-)
- Eclampsia (O15.-)

- Infection of kidney in
pregnancy (O23.0)
- Infection of bladder in
pregnancy (O23.1)
- Abnormal hematological
finding on antenatal
screening of mother
(O28.0)

- Deep vein thrombosis in
pregnancy (O22.3)
- Cerebral venous thrombosis
in pregnancy (O22.5)
- Pre-existing diabetes type 1
in pregnancy (O24.0)
- Pre-existing diabetes type 2
in pregnancy (O24.1)
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ระด ับ 1

ระด ับ 2

ระด ับ 3
- Malnutrition in pregnancy
(O25.-)
- Herpes genitalis (O26.4)
- Liver disorders in
pregnancy, childbirth and
the puerperium (O26.6)

155. Complications of
labour and
delivery

- Intrapartum hemorrhage
with coagulating defect
(O67.0)
- Postpartum coagulation
defects (O72.3)

156. Complication
predominanty
related to the
purperium

- Obstetric embolism (088.-) - Urinary tract infection
following delivery (O86.2)
- Venous complication in the
puerperium (O87.-)
- Cardiomyopathy in the
puerperium (O90.3)
- Post partum acute renal
failure (O90.4)
- Postpartum thyroiditis
(O90.5)

157. Other Obstetric
conditions

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

- Anemia complicating
pregnancy childbirth the
puerperium (O99.0)
- Other diseases of blood and
blood-forming organs
complication pregnancy,
childbirth and the puerperium
(O99.1)
- Endocrine, nutrition and
metabolic diseases
complicating pregnancy,
childbirth and the puerperium
(O99.2)
- Disease of the circulatory
system complicating
pregnancy, childbirth and
the puerperium (O99.4)
- Disease of the respiratory
system complicating
pregnancy childbirth and
the puerpurium (O99.5)
- Disease of the digestive
system complicating
pregnancy, childbirth and
the puerperium (O99.6)
- Disease of the skin and
subcutaneous tissue
complicating pregnancy
childhood and the
puerperium (O99.7)
- Other specified diseases and
conditions complicating
pregnancy childbirth and
the puerperium (O99.8)

- Ventricular septal defect
(Q21.0)

- Congenital pulmonary
stenosis (Q22.1)
- Patent ductus arteriosus
(Q25.0)
- Coarctation of aorta (Q25.1)

158. Congenital
malformations of
the circulatory
system

- Atrial septal defect (Q21.1)

159. Other congenital
malformations of
the digestive
system
160. Congenital
malformations of
the urinary system

- Choledochal cyst (Q44.4)
- Congenital cystic disease of
liver (Q44.6)
- Polycystic kidney disease,
adult type (Q61.2)
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ระด ับ 1

ระด ับ 2

ระด ับ 3

161. Other congenital
malformations

- Neurofibromatosis (Q55.0)
- Tuberous sclerosis (Q85.1)
- Peutz-Jegher’s syndrome
(Q85.80)
- Marfan’s syndrome (Q87.4)
- Thyroglossal duct cyst
(Q89.21)

162. Chromosomal
abnormalities

- Down’s syndrome (Q90.-)
- Turner’s syndrome (Q96.-)
- Klinefelter’s syndrome (Q98.-)

163. Symptoms and
signs involving
circulatory and
respiratory
systems

- Cough (R05.-)

164. Symptoms and
signs involving
digestive system
and abdomen

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

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

- Dysphagia (R13.-)

- Change in bowel habit
(R19.4)

165. Symptoms and
signs involving
the skin and
subcutaneous
tissue

- Flushing (R23.2)

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

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

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

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

168. General symptoms - Fever, unspecified (R50.9)
and signs
- Headache, unspecified
(R51.0)
- Syncope and collapse (R55.-)
- Hypovolemic shock (R57.1)
- Septic shock (R57.2)
- Generalized edema (R60.1)
- Impaired fasting glucose
(R73.1)

- Other and unspecified
convulsion (R56.8)
- Cardiogenic shock (R57.0)
- Localized enlarged lymph
nodes (R59.6)
- Generalized enlarged
lymph nodes (R59.1)
- Localized edema (R60.0)
- Abnormal weight loss
(R63.4)

- Drug-induced fever (R50.2)
- Systemic inflammatory
response syndrome (R65.-)
- Abnormal glucose tolerance
test (R73.0)
- Hypoalbuminemia (R77.0)

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

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

170. Effect of foreign
body entering
through natural
orifice

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

171. Poisoning by drugs,
medicaments and
biological
substances

- Poisoning by
anticoagulants (T45.5)

- Poisoning by systemic
antibiotics, antiinfective and
antiparasitic (T36.- ถึง T37.-)
- Poisoning by hormones
(T38.-)
- Poisoning by nonopioid
analgesics, antipyretic and
antirheumatics (T39.-)
- Poisoning by narcotics and
psychodysleptics (T40.-)
- Poisoning by antiepileptic,
sedative-hypnotic and
antiparkinsonism drugs
(T42.-)
- Poisoning by psychotropic
drugs (T43.-)
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ระด ับ 1

ระด ับ 2

ระด ับ 3
- Poisoning by drugs primary
of affecting the autonomic
nervous system (T44.-)
- Poisoning by antiemetic and
antiemetic drugs (T45.0)
- Poisoning by antineoplastic
and immunosuppressive
drugs (T45.1)
- Poisoning by Iron and its
compound (J45.4)
- Poisoning by cardiacstimulant glycosides (T46.0)
- Poisoning by calcium-channel
blockers (T46.1)
- Poisoning by antidysrhythmic
drugs (T46.2)
- Poisoning by angiotensinconverting enzyme inhibitors
(J46.4)
- Poisoning by other
antihypertensive drugs
(T46.5)
- Poisoning by
antihyperlipidaemic drugs
(T46.6)
- Poisoning by antacid and
antigastric secretion drugs
(T47.0-T47.1)
- Poisoning by laxatives
(T47.3-T47.4)
- Poisoning by diuretics
(J50.0-T50.2)
- Poisoning by drug affecting
uric acid metabolism
(T50.4)

172. Toxic effects of
substances chiefly
nonmedicinal as
to sources

- Toxic effect of alcohol (T51.-)
- Toxic effect of organic
solvents (T52.-)
- Toxic effect of metals (T56.-)
- Toxic effect of arsenic
(T57.0)
- Toxic effect of carbon
monoxide (T58.-)
- Toxic effect of gases, fumes
and vapours (T59.-)
- Toxic effect of Pesticide
(T60.-)
- Toxic effect of noxious
substances eaten as food
(T61.- ถึง T62.-)
- Toxic effect of contact with
venomous animals
- Snake venoms
(haematotoxin (T63.00)
- Snake venoms
(neurotoxin) (T63.01)
- Venom of scorpion
(T63.2)
- Venom of marine animals
(Jelly fish) (T63.6)
- Heatstroke and sunstroke
(T67.0)
- Asphyxiation (T71.-)
- Effect of lightning (T75.0)
- Drowning and nonfatal
submersion (T75.1)
- Effect of electric current
(T75.4)
- Anaphylactic shock due to
adverse food reaction (T78.0)
- Anaphylactic shock,
unspecified (T78.2)
- Angioneurotic oedema
(T78.3)
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ระด ับ 1

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

ระด ับ 2

ระด ับ 3

- Post-traumatic wound
infection (T79.3)
- Thrombophlebitis following
- Accidental puncture and
infusion, transfusion and
laceration during a
therapeutic injection (T80.1)
procedure (T81.2)(Y60.-)
(Y62.-)
- Infection following a
- Hemorrhage and hematoma
procedure (T81.4)(Y62.-)
complicating a procedure
- Infection and inflammatory
(T81.0) (Y60.-)
reaction due to other
internal prosthetic device
implants and grafts (eg
intraperitoneal dialysis
catheter)(T85.7)(Y73.1)

175. Provisional
assignment of
new diseases of
uncertain etiology
176. Bacterial agents
- Agent resistant to other
resist to antibiotic penicillin-related antibiotics
(U80.8)
- Agent resistant to multiple
antibiotics (U88.-)

- Infections following infusion,
transfusion and therapeutic
injection (T80.2) (Y62.1)
- ABO incompatibility reaction
(T80.3)
- Rh incompatibility (T80.4)
- Anaphylactic shock due to
serum (T80.5)
- Serum sickness (J80.6)
- Mechanical complication of
heart valve prosthesis
(T82.0)(Y71.2)
- Mechanical complication of
cardiac electronic device
(T82.1)(Y71.2)
- Mechanical complication of
vascular dialysis catheter
(T82.4)(Y47.1)
- Mechanical complication of
other cardiac and vascular
devices and graft (e.g. AV
shunt, umbrella device,
balloon)(T82.5)(Y71.2)
- Infection and inflammation
reaction due to cardiac
valve prosthesis (T82.6)
(Y71.2)
- Infection and inflammatory
reaction due to other
cardiac and vascular device,
implants and grafts (T82.7)
(Y71.2)
- Mechanical complication of
urinary (indwelling) catheter
(T83.0)(Y73.1)
- Infection and inflammatory
reaction due to prosthetic
device implant and graft in
urinary system (T83.5)
(Y73.2)
- Mechanical complication of
other specified internal
prosthetic device, implant
and graft (e.g.
intraperitoneal dialysis
catheter) (T85.6) (Y73.1)
- Bone-marrow transplant
rejection (T86.0)(Y83.0)
- Kidney transplant failure
and rejection (T86.1) (Y83.0)
- Heart transplant failure and
rejection (T86.2) (Y83.0)
- Liver transplant failure and
rejection (T86.4) (Y83.0)
- Anaphylactic shock due to
adverse effect of correct
drug and medicament
properly administered
(T88.6)
- Severe acute respiratory
syndrome (SARS)(U04.9)

- Penicillin resistant agent
(U80.0)
- Methicillin resistant agent
(U80.1)

- Vancomycin resistant agent
(U81.0)
- Agent resistant to other
vancomycin related antibiotic
(U81.8)
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ระด ับ 1

177. Other external
causes of
accidental injury

ระด ับ 2
- Fall (W00.-W19.-)
- Inhalation of gastric
contents (W78.-)
- Contact with hypodermic
needle (W46.-)

ระด ับ 3
- Bitten or stuck by dog
(W54.-)
- Bitten or stuck by other
mammals (W55.-)
- Accidental drowning and
submersion (W65.-W74.-)
- Contact with venomous
snakes (X20.-)
- Contact with scorpions
(X22.-)
- Contact with hornets, wasps
and bees (X23.-)
- Contact with centipedes and
venomous millipedes (X24.-)
- Contact with venomous
marine animals (X26.-)

178. Accidental
poisoning by and
exposure to
noxious
substances

Accidental poisoning by and
exposure to
- analgesics, antipyretics
and antirheumatics (X40.-)
- antiepileptic, sedativehypnotic, antiparkinsonism
and psychotropic drugs
(X41.-)
- narcotics and
psychodysleptics (X42.-)
- other drugs acting on the
auto-nomic nervous
system (X43.-)
- alcohol (X45.-)
- organic solvents and
halogenated hydrocarbons
(X46.-)
- gases and vapour (X47.-)
- pesticides (X48.-)

179. Intentional selfharm

Intentional self-poisoning by
and exposure to
- Non opioid analgesic,
antipyretics and
antirheumatic (X60.-)
- Antiepileptic, sedativehypnotic, antiparkinsonism
and psychotropic drugs
(X61.-)
- Narcotics and
psychodysleptics (X62.-)
- Drug acting on autonomic
nervous system (X63.-)
- Alcohol (X65.-)
- Organic solvents and
halogenated hydrocarbons
(X66.-)
- Gases and vapours (X67.-)
- Pesticides (X68.-)
- Hanging strangulation and
suffocation (X70.-)
- Drowning and submersion
(X71.-)

180. Drugs,
- Antineoplastic drugs (Y43.1
medicaments and
ถึง Y43.3)
biological
- Anticoagulants (Y44.2)
substances
- Diuretics (Y54.0-Y54.5)
causing adverse
effects in
therapeutic use

- Systemic antibiotics, antiinfective and antiparasitics
(Y40.- ถึง Y41.-)
- Hormones and synthetics
substitutes (Y42.-)
- Analgesic, antipyretics and
anti-inflammatory drugs
(Y45.-)

- Antiallergic and antiemetic
drugs (Y43.0)
- Immunosuppressive drugs
(Y43.4)
- Iron preparations (Y44.0)
- Thrombolytic drug (Y44.5)
- Natural blood and blood
products (Y44.6)
- Antiepileptics and
antiparkinsonism drugs
(Y46.-)
- Sedatives, hypnotics and
antianxiety drugs (Y47.-)
- Psychotropics drug (Y49.-)
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ระด ับ 1

ระด ับ 2

ระด ับ 3
- Drugs primary effecting the
autonomic nervous system
(Y51.-)
- Agents primary affecting
cardiovascular system
(Y52.)
- Antacids and antigastric
secretion drugs (Y53.0Y53.1)
- Laxatives (Y53.2-Y53.4)
- Agents affecting uric acid
metabolism (Y54.8)

181. Supplementary
factors related to
causes of
morbidity and
mortality

- Nosocomial conditions
(Y95.-)

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

- Observation for suspected - Examination of potential
malignant neoplasm
donor for organ and tissue
(Z03.1)
(Z00.5)
- Observation for suspected
myocardial infarction
(Z03.4)
- Follow-up examination after
surgery for other conditions
(Z09.0)
- Follow-up-examination after
radiotherapy for other
conditions (Z09.1)

183. Persons with
potential health
hazards related to
communicable
diseases

- Contact with and exposure
to tuberculosis (Z20.1)
- Contact with and exposure
to viral hepatitis (Z20.5)
- Contact with and exposure
to HIV (Z20.6)
- Asymptomatic HIV
infections (Z21)
- Carrier of viral hepatitis
(Z22.5)

184. Persons
- Radiotherapy session (Z51.0)
encountering
- Chemotherapy session for
health services for neoplasm (Z51.1)
specific procedures - Palliative care (Z51.5)
and health care

185. Persons
encountering
health services in
other
circumstances

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

186. Persons with
potential health
hazards

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

187. Perioperative
medicine

- Perioperative management of
medical diseases e.g.
diabetes mellitus, renal
failure, heart disease,
hematological disease
- Prevention and management
of postoperative complication
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ทักษะ หัตถการ และ/หรือแปลผลการตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การเพื่อวิ นิจฉัย และรักษาโรคอายุรศาสตร์
แพทย์ประจาบ้านต้องรูข้ อ้ บ่งชี้ ประโยชน์ และโทษของการทาหัตถการต่างๆ หัตถการแบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ
1. manual procedure
2. การสังตรวจทางห้
่
องปฏิบตั กิ าร และ
3. ประเมินและดูแลรักษาโรคต่าง ๆ ในการทา manual procedure นัน้ ในบางหัตถการจาเป็ นต้องตามด้วย
การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น 3 ระดับ ตามทีส่ ถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้ ดังนี้
1. หัตถการ ประเภท manual procedure
กลุ่มที่ 1 ก. หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้านต้องสามารถทาได้ โดยไม่ตอ้ งมีผกู้ ากับดูแล และสามารถสอน
นิสติ นักศึกษาแพทย์ให้ทาหัตถการดังกล่าวได้
- Arterial blood gas sampling (38.98, 89.65)
- Basic cardiac life support (99.63)
- Chemical destruction of skin lesion (84.24)
- Endotracheal intubation (96.04)
- Incision and drainage of skin lesions (86.04)
- Lymph node aspiration (40.19)
- Nasogastric intubation (966, 9633, 9607, 9608)
- Peak flow measurement (89.38)
- Tzanck smear
- Insertion of indwelling urinary catheter (57.94)
กลุ่มที่ 1 ข. หัตถการที่แ พทย์ป ระจ าบ้า นต้อ งท าได้ภ ายใต้การก ากับ ดู แ ล จนกระทัง่ มีความมัน่ ใจ
และสามารถสอนนิสติ นักศึกษาแพทย์หรือแพทย์ประจาบ้านให้ทาหัตถการนัน้ ได้ดว้ ย
- Abdominal paracentesis (54.91)
- Arthrocentesis (81.921)
- Lumbar puncture (03.31)
- Central venous line placement (38.93)
- Thoracentesis (34.91)
- Advanced cardiac life support (99.62)
- Bone marrow aspiration/biopsy (41.31)
- Placement of arterial lines (38.91)
- Injection of therapeutic substances into joint or ligament (81.92)
กลุ่มที่ 2 หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้านควรมีประสบการณ์ได้ทาด้วยตนเอง หรืออย่างน้อยช่วยทา
- Chest tube placement (34.04)
- venous catheterization for hemodialysis (38.95)
- Fine needle aspiration biopsy (Thyroid) (06.11)
- Insertion of balloon tipped pulmonary catheter (Swan-Ganz) (89.64)
- Insertion of peritoneal dialysis catheter (54.93)
- Insertion of temporary pacemaker (37.78)
- Needle decompression of tension pneumothorax
- Pleural biopsy (34.24)
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กลุ่มที่ 3

- Proctoscopy (48.23)
- Prostigmine test
- Therapeutic phlebotomy (383.99)
- Venous cutdown (38.94)
หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้านมีประสบการณ์ในการช่วยทา หรือเคยเห็น
- Bronchoscopy including bronchoalveolar lavage and bronchial biopsy (3324)
- Cardiac catheterization and coronary angiography (37.23, 88.56)
- Colonoscopy/sigmoidoscopy (45.23, 45.25)
- Exercise stress test (89.41)
- Liver biopsy (50.11)
- Renal biopsy (55.23)
- Upper GI endoscopy (45.13, 45.16)
- Pericardial tapping (37.0)
- Sengstaken Blakemore tube insertion (96.06)
- Injection of esophageal varices by endoscopic approach (4233)
- Percutaneous (endoscopic) gastrotomy (43.11)
- Endoscopic control of gastric or duodenal bleeding (44.43)
- Transcatheter embolization of gastric or duodenal bleeding (44.44)
- Percutaneous ablation of liver lesion or tissue (50.24)
- Transarterial oily chemoembolization (9925, 8847)
- Closed (percutaneous) (needle) biopsy of intra-abdominal mass (54.24)
- Implantation of automatic cardioconverter defibrillator (AICD) (37.94)

2. การตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การ
ระดับที่ 1 สามารถ ตรวจ และแปลผลได้ด้วยตนเอง
- AFB and modified AFB stain for microscope examination eg. sputum, pus
- Bone marrow aspiration interpretation
- Electrocardiography
- Fresh specimen for cell count from body fluid eg. CSF, pleural fluid, ascitic fluid,
synovial fluid
- Fresh specimen for microscopic examination of skin, sputum, body fluid
- Gram stain specimen for microscopic examination eg. sputum, pus
- Peripheral blood smear
- Stool examination for parasite and occult blood
- Urinalysis
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ระดับที่ 2

สามารถส่งตรวจ แปลผลได้ด้วยตนเอง
:: รังสีวินิจฉัย
Acute abdomen series
Bone and joint radiography
Chest X-ray
Plain KUB
Skull X-ray
Ultrasound of the abdomen
CT brain, abdomen, thorax
MRI brain
GI contrast radiography
Thyroid uptake and scan
:: โลหิ ตวิ ทยา
Clotting time
Complete blood count
Coombs’ test
Cold agglutinin
Glucose-6-phosphate dehydrogenase
Hemoglobin analysis
Iron studies (Serum iron, TIBC, ferritin)
Osmotic fragility test
Screening coagulogram
Protein electrophoresis
Vitamin B12 level, and folic acid level
:: ฮอร์โมน
Adrenal function test
Parathyroid hormone
Pituitary function test
Thyroid function test
Urinary metanephrine/nor metanephrine, VMA, catecholamine
Water deprivation test
Reproductive hormones
:: จุลชีววิ ทยา
Antigen detection for infectious disease eg. cryptococcal antigen
Assay for H. pylori
Fresh specimen for culture/sensitivity from various specimens eg. Blood,
Urine, Urethral discharge
Profiles of viral hepatitis serology
Viral load eg HIV, Hepatitis B, Hepatitis C
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:: อิ มมูโนวิ ทยา
Antinuclear antibody profile
Antiphospholipid antibody
Complement level
Rheumatoid factor
Anti CCP
Serological test for glomerulonephritis
Serological test for infectious disease
CD4
:: ระบบการหายใจ
Arterial blood gas
Pulmonary function test
:: พิ ษวิ ทยา
Therapeutic drug monitoring
Toxic substance level
:: อืน่ ๆ
Hb A1C , Fructosamine
BUN, creatinine, eGFR ,Uric acid, Electrolyte, Magnesium
Calcium, Phosphate, Alkaline phosphatase
ESR, CRP
Fasting and postprandial plasma glucose
Fractional excretion of sodium and other electrolyte
Oral Glucose tolerant test (OGTT)
Lipid profiles
Liver function test
Microalbuminuria
Serum ketone
Serum muscle enzymes
Serum และ urine osmolality
Transtubular Potassium Gradient (TTKG)
Tumor marker
Urinary protein/creatinine
Amylase/lipase enzymes
Serum cardiac markers
Serum lactate
Body fluid analysis
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ระดับที่ 3

สามารถส่งตรวจ และนาผลไปประยุกต์ใช้ได้
:: รังสีวินิจฉัย
Bone densitometry
Bone scan
Carotid angiography
Carotid doppler ultrasound
IVP
MRA brain
MRI spinal cord
Myelography
Myocardial Thallium scan
Pulmonary angiography
Renal angiography and venography
Renal scan
Retrograde pyelogram
Single photon emission computed tomography( SPECT)
Transcranial carotid ultrasound
Ventilation/ Perfusion lung scan
PET / CT scan
Voiding cystourethrography
:: พยาธิ วิทยา
Pathology and cytology of tissue biopsy
:: ทางเดิ นอาหาร
24-hour esophageal pH monitoring
Esophageal manometry
:: อิ มมูโนวิ ทยา
Autoantibody identification
Delayed type hypersensitivity
:: ระบบการหายใจ
Sleep study
:: ประสาทวิ ทยา
EEG
EMG and NCV
Evoked potential
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:: โลหิ ตวิ ทยา
Flow cytometry
HLA typing
Platelet function test
Serum erythropoietin
Urine hemosiderin
Thrombophilia test
:: เวชพันธุศาสตร์
Chromosome study/ Karyotyping
DNA/ Gene mutation testing
:: อืน่ ๆ
Cystoscopy
Erythrocyte transketolase activity
Lipoprotein electrophoresis
Measurement of resting metabolic rate by indirect calorimetry
Serum zinc, copper
Thiamin pyrophosphate effect
3. การประเมิ นหรือดูแลรักษา
กลุ่มที่ 1 การประเมิ นหรือดูแลรักษาผู้ป่วยที่ แพทย์ประจาบ้านทาด้วยตนเอง
- Anthropometric measurement
- Assessment of nutritional status
- Communication skill เช่น patient / family counseling, breaking bad news
- Cognitive assessment ทีเ่ ทียบเท่ากับ Mini mental state examination (MMSE)
- Enteral nutrition
- Genetic counseling
- Parenteral nutrition
- Pattern of inheritance of genetic disease
- Risk estimation ว่าสมาชิกครอบครัว คนใดเสีย่ งต่อการเป็ นโรคหรือต่อการถ่ายทอด
โรคมากน้อยเพียงใด
- Risk management skill เช่น disclosure of medical error
- การดูแลรักษาผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั เคมีบาบัด
- Mechanical ventilator
กลุ่มที่ 2 การประเมิ นและดูแลรักษาที่ มีแพทย์ประจาบ้านควรมีโอกาสได้ทาด้วยตนเองหรือ
ช่วยทา
- Hemodialysis
- Peritoneal dialysis
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กลุ่มที่ 3

การประเมิ นและดูแลรักษาที่ แพทย์ประจาบ้านควรมีประสบการณ์ ช่วยทา หรือเคย
เห็น
- Bone marrow/Stem cell transplantation
- Renal transplantation
- Plasmapheresis

ความรู้ทางด้านบูรณาการ
1. Interpersonal and communication skills
1) การสร้างความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างแพทย์และผูป้ ่ วย
2) การดูแลผูป้ ่ วยและญาติในวาระใกล้เสียชีวติ
3) การบอกข่าวร้าย
4) ปั จจัยทีส่ ง่ เสริมความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างแพทย์และผูป้ ่ วย
5) สามารถบริหารจัดการ difficult patient ได้
6) เข้าใจพืน้ ฐานความเชื่อทางสุขภาพทีต่ ่างกัน
7) การสือ่ สารกับผูป้ ่ วย ญาติ และผูร้ ว่ มงาน
8) การสร้างความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างแพทย์และผูร้ ว่ มงาน
2. Professionalism
1) Patient-centered care
(1) การยึดถือประโยชน์ของผูป้ ่ วยเป็ นหลัก
(2) การรักษาความน่าเชื่อ ถือแก่ผปู้ ่ วย สังคม
- การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้ดที ส่ี ดุ
- การให้เกียรติและยอมรับเพือ่ นร่วมวิชาชีพ เพือ่ นร่วมงาน ผูป้ ่ วย และญาติ
- ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ทไ่ี ม่คาดคิดไว้ก่อน
2) พฤติ นิสยั
(1) ความรับผิดชอบ และความตรงต่อเวลา
(2) การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
-การยึดถือประโยชน์ของผูป้ ่ วยเป็ นหลัก
-การรักษาความน่าเชือ่ ถือแก่ผปู้ ่ วย สังคม
-การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้ดที ส่ี ดุ
-การให้เกียรติและยอมรับเพือ่ นร่วมวิชาชีพ เพือ่ นร่วมงาน ผูป้ ่ วย และญาติ
-ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ทไ่ี ม่คาดคิดไว้ก่อน
-ความรับผิดชอบ และความตรงต่อเวลา
-การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
3) Medical Ethics
(1) การหลีกเลีย่ งการรับผลประโยชน์สว่ นตัว รวมถึงการรับของจากบริษทั ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
(2) การนับถือให้เกียรติและสิทธิ รวมทัง้ ความเห็นของผูป้ ่ วย ในกรณีผปู้ ่ วยไม่เห็นด้วยกับการรักษา
หรือปฏิเสธการรักษา กรณีญาติและผูป้ ่ วยร้องขอตามสิทธิผปู้ ่ วย
(3) การขอความยินยอมจากผูป้ ่ วยในการดูแลรักษาและหัตถการ
(4) ในกรณีทผ่ี ปู้ ่ วยตัดสินใจไม่ได้ตอ้ งสามารถเลือกผูต้ ดั สินใจแทนผูป้ ่ วยได้
(5) การปฏิบตั ใิ นกรณีทผ่ี ปู้ ่ วยร้องขอการรักษาทีไ่ ม่มปี ระโยชน์หรือมีอนั ตราย
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(6) การรักษาความลับและการเปิ ดเผยข้อมูลผูป้ ่ วย
(7) การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง
4) Continue professional development
(1) การกาหนดความต้องการในการเรียนรูข้ องตนเอง
(2) การค้นคว้าความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือได้ดว้ ยตนเอง
(3) การประยุกต์ความรูท้ ค่ี น้ คว้ากับปั ญหาของผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม
(4) การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ
(5) การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างสม่าเสมอ
(6) การใช้ electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้
(7) การถ่ายทอดความรูแ้ ก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิสติ นักศึกษา ผูป้ ่ วยและญาติ
3. System-based practice
1) ระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ
2) ระบบประกันสุขภาพ เช่น ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลของข้าราชการ ระบบประกันชีวติ เป็ นต้น
3) การประกันคุณภาพ
4) ความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
5) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา
6) หลักการบริหารจัดการ และ cost consciousness medicine
7) ความรูก้ ฎหมายทางการแพทย์ สิทธิผปู้ ่ วย
8) นโยบายการใช้ยาระดับชาติ เช่น บัญชียาหลักแห่งชาติ เป็ นต้น
9) บทบาทของการรักษาทางเลือก
10) การดูแลสุขภาพของตนเอง
4. Practice-based learning and improvement
1) ทักษะและจริยธรรมในการวิจยั
2) การดูแลรักษาผูป้ ่ วยแบบทีมสหวิชาชีพ
3) การส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร และใช้ยาอย่างสมเหตุผล
4) การบันทึกเวชระเบียนครบถ้วนถูกต้อง
5) การลงรหัสโรค และรหัสหัตถการ
6) การลงสาเหตุการตาย
7) การจัดกลุ่มโรคและค่าน้าหนักสัมพัทธ์ กลุ่มวินจิ ฉัยโรคร่วม Disease-related group (DRG)
8) การสร้าง Clinical Practice Guideline (CPG)
9) การป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
10) การเสริมสร้างสุขภาพและการป้ องกันโรค
11) การดูแลผูป้ ่ วยทีบ่ า้ น
12) เข้าใจการใช้และแปลผลเครือ่ งมือพัฒนาคุณภาพ เช่น flow chart, control chart เป็ นต้น
13) การประเมินความพอใจของผูป้ ่ วย
14) การมีสว่ นร่วมในองค์กร เช่น ภาควิชา/แผนก/กลุ่มงาน โรงพยาบาล/สถาบัน ราชวิทยาลัย เป็ นต้น
*เนื้อหาการฝึกอบรม ตามหลักสูตรการฝึกอบรมของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
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ภาคผนวก 3
การรับรอง วุฒิบตั ร หรือ หนังสืออนุมตั ิ สาขาอายุรศาสตร์ ให้มีคณ
ุ วุฒิ “เที ยบเท่าปริ ญญาเอก”
การรับรองคุณวุฒหิ รือวุฒกิ ารศึกษา วุฒบิ ตั ร (วว.) หรือหนังสืออนุมตั ิ (อว.) สาขาอายุรศาสตร์ ให้ “เทียบเท่า
ปริญญาเอก” นัน้ ถือเป็ นสิทธิส่วนบุคคลและของแต่ละสถาบันที่ให้การฝึ กอบรม โดยให้เป็ นไปตามความสมัครใจ
ของแต่ละสถาบันทีใ่ ห้การฝึ กอบรมฯ และความสมัครใจของแพทย์ประจาบ้าน หากแพทย์ประจาบ้านมีความประสงค์
ดังกล่าว จะต้องแจ้งให้สถาบันฝึ กอบรมทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรก่อนว่า จะรับการฝึ กอบรมที่มโี อกาสได้รบั ทัง้ วว.
หรือ อว. และการรับรองคุณวุฒดิ งั กล่าวให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก”
ในกรณีทส่ี ถาบันฝึ กอบรมฯ ไม่สามารถจัดการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน เพื่อให้มกี ารรับรองคุณวุฒ ิ วว. หรือ
อว. “เทียบเท่ าปริญญาเอก” ได้ สถาบันนัน้ มีส ิทธิท์ ่จี ะไม่จ ัดการฝึ กอบรมแบบที่ม ีการรับรองคุ ณวุ ฒ ิ ให้ “เทียบเท่า
ปริญญาเอก” ได้ สถาบันนัน้ สามารถแจ้งให้แพทย์ประจ าบ้านทราบตัง้ แต่ว ันเริ่มเปิ ดรับสมัครการคัด เลือกเข้า เป็ น
แพทย์ประจาบ้านไปจนถึงวันทีเ่ ริม่ เปิ ดการฝึ กอบรม ในกรณีทส่ี ถาบันฝึ กอบรมใดต้องการให้มกี ารรับรอง วว. หรือ อว.
ให้ม ีคุ ณวุ ฒ ิ ดังกล่ าว แต่ ม ีทรัพยากรจ ากัด สถาบันนั น้ สามารถติดต่ อ ขอความร่ วมมือจากอาจารย์แ ละทรัพยากร
จากสถาบันอืน่ มาช่วยได้
การทีแ่ พทย์ประจาบ้านสอบผ่านและมีสทิ ธิ ์ได้รบั วุฒบิ ตั ร หรือ หนังสืออนุ มตั ิ สาขาอายุรศาสตร์แล้ว หากมี
ความประสงค์จะให้ราชวิทยาลัยอายุ รแพทย์ ฯ ด าเนิ นการออกเอกสารเพื่อรับรองว่ า วุ ฒ ิบ ัตร หรือ หนั งสืออนุ ม ัติ
สาขาอายุรศาสตร์ มีคุณวุฒ ิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นัน้ จะต้องทาให้ผลงานวิจยั หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิจยั ทีส่ ่งมาให้
ราชวิทยาลัยฯ ประกอบการเข้าสอบ วว. หรือ อว. ในครัง้ นัน้ มีลกั ษณะดังนี้
1. ผลงานวิจยั หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิจยั ต้องได้รบั การตีพมิ พ์หรือ อย่างน้อยได้รบั การยอมรับให้ตีพมิ พ์
ในวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ท่ี ม ี คุ ณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
เรือ่ ง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2. กรณีงานวิจยั วารสาร ในสาขาอายุรศาสตร์ ควรเป็ นงานวิจยั แบบ systematic review และ meta-analysis
โดยให้เพิม่ วงเล็บด้วยภาษาอังกฤษว่าเป็ น systematic review และ meta-analysis เพือ่ ให้เกิดความชัดเจน
3. ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดย่อ
อนึ่ ง การตีพ ิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่มี ีคุ ณภาพที่อยู่นอกเหนื อประกาศของ TCI ให้เป็ น
บทความทีต่ พี มิ พ์ในวารสารทีถ่ ูกคัดเลือกให้อยู่ใน PubMed, Scopus, Web of Science หรือ Google Scholar หรือใน
วารสารนานาชาติท่ใี ช้ภาษาอังกฤษในบทความหรือในบทคัดย่อและมีการตีพ ิมพ์วารสารฉบับนี้มานานเกิน 10 ปี
(วารสารเริม่ ออกอย่างช้าในปี พ.ศ.2549 หรือ ค.ศ.2006)
ในกรณีท่ี วว. หรือ อว. ได้รบั การรับรองว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก” ไม่ให้ใช้คาว่า Ph.D. หรือ ปร.ด. ท้ายชื่อ
ในคุณวุฒ ิ หรือวุฒกิ ารศึกษา รวมทัง้ การใช้คาว่า ดร. นาหน้าชื่อ แต่สถาบันการศึกษาสามารถให้ผทู้ ไ่ี ด้ วว. หรือ อว.
ที่ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นี้ เป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษา อาจารย์รบั ผิดชอบหลักสูตรการศึกษา อาจารย์คุม
วิทยานิพนธ์ หรือเป็ นวุฒกิ ารศึกษาประจาสถานศึกษาได้
ดังนัน้ วุฒบิ ตั รฯ หรือ หนังสืออนุ มตั ฯิ ทีไ่ ด้รบั การรับรองวุฒกิ ารศึกษานี้ จะมีคาว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก”
ต่อท้ายได้เท่านัน้
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