หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
2. ชื่อวุฒิบัตร
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย)

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
Fellowship Training in Rheumatology

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
Diploma of The Thai Subspecialty Board of Rheumatology

(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ
(ภาษาไทย)
วว. อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
(ภาษาอังกฤษ)
Dip. Thai Subspecialty Board of Rheumatology
คาแสดงวุฒิการฝึกอบรมท้ายชื่อ
(ภาษาไทย)
วว. อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
(ภาษาอังกฤษ)
Diplomate, Thai Subspecialty Board of Rheumatology หรือ
Dip., Thai Subspecialty Board of Rheumatology
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย

4. พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร (Mission)
หน่วยโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล กาหนดพันธกิจด้านการศึกษาของหลักสูตร
พั น ธกิ จหลั ก “ผลิ ต อายุ ร แพทย์โรคข้ อ ฯ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการดู แลผู้ ป่ ว ยในระดั บ สากล มี
คุณธรรม และจริยธรรมที่ดี และสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง”
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โดยมีแนวทางให้ได้มาซึ่งพันธกิจหลักได้แก่
ฝึกอบรมแพทย์สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ มี ความเข้าใจ
โรคข้อและรูมาติสซั่ม ให้การวินิจฉัยได้ถูกต้อง เลือกการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และให้การรักษา
ที่ถูกต้อง คุ้มค่า เหมาะสมกับ เศรษฐกิจของประเทศ เศรษฐานะหรือสิทธิการรักษาของผู้ป่วย
ฝึกอบรมแพทย์สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม ให้มีความรู้ทั้งขั้น พื้นฐานและขั้นสูงในการ
รักษาผู้ป่วยโรคข้อและรูมาติสซั่ม สามารถให้การดูแลผู้ป่วยทางโรคข้อและรูมาติสซั่มได้เป็นอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม และ คุ้มค่าด้วยตนเอง รวมทั้งมี ความสามารถให้คาแนะนาปรึกษาแก่แพทย์ใน
สาขาวิชาอื่นๆ ที่ร่วมดูแลรักษา
ฝึกอบรมแพทย์สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม ให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบสาธารณสุข
ของประเทศเพื่อที่จะสามารถให้บริการสุขภาพแก่ชุมชนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการดูแลปัญหาของผู้ป่วยของประเทศไทย
ฝึกอบรมแพทย์สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม ให้สามารถให้คาปรึกษาแก่ผู้ ป่วย ญาติ และ
ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการป้องกันโรคข้อและรูมาติสซั่มได้เป็นอย่างดี
ฝึกอบรมแพทย์สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม ส่ งเสริมและกระตุ้นให้ผลิตงานวิจัยเพื่ อ
สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทางด้านโรคข้อและรูมาติสซั่มของประเทศ และรวมทั้งการ
นาไปประยุกต์ใช้
ฝึกอบรมแพทย์สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม ให้มี คุณธรรมและจริยธรรม สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมในปัจจุบันและอนาคต
ประกันและพัฒนาคุณภาพ การฝึกอบรมให้ได้มาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ส่ งเสริ มและพั ฒ นาศั กยภาพให้ แพทย์ส าขาอายุร ศาสตร์ โ รคข้ อและรู มาติส ซั่ มมี การศึ กษาอย่า ง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
ส่งเสริมในเรื่อง การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งกับ
ผู้ป่วยและญาติ การทางานเป็นทีม การปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพ มีความเข้าใจในระบบสุขภาพของ
ประเทศ และสามารถปรับตัวตามความหลากหลายทางวัฒนธรรม การบริหารจัดการ
ฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม ให้มีสามารถปฏิบัติงานได้
ด้วยตนเอง มีผลของการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ (intended learning outcomes) ที่ชัดเจน มีคุณสมบัติ
และความรู้ความสามารถขั้นต่าครอบคลุมสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้าน
มีความเอื้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัยเพื่อการแก้ไขปัญหาและการส่งเสริมสุขภาพ โดยยึดถือ
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม
มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่นๆ รวมทั้งผู้ป่วยและ
ญาติ
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5. ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม/หลักสูตร
แพทย์ ที่ จบการฝึ ก อบรมเป็ น แพทย์ เฉพาะทางสาขาอายุ ร ศาสตร์ โ รคข้ อ และรู ม าติ ส ซั่ ม ต้ องสามารถ
ปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองมีผลของการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ที่ชัดเจน มีคุณสมบัติ และความรู้ความสามารถขั้นต่า
ครอบคลุมสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้าน ดังต่อไปนี้
I. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)
ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วย ทาหัตถการ วางแผนการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
และสามารถรวบรวมข้ อ มู ล ส าหรั บ น ามาคิ ด วิ เคราะห์ อ ย่ า งเป็ น เหตุ เป็ น ผล เพื่ อ น าไปสู่ ก าร
ตัดสินใจให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม
ข. ให้การวินิจฉั ย และวางแผนการรักษาภาวะผิ ดปกติทางโรคข้อและรูมาติส ซั่ มที่พ บได้ บ่อย ใน
ประเทศไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และสม่าเสมอ
ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
II. ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และสามารถนาไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน (Medical
Knowledge and Skills)
ก. มีความรู้และเข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกาย และจิตใจ
ข. มีความรู้ความสามารถในการรักษาและให้การดูแลผู้ป่วยที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกทางโรคข้อและรูมา
ติสซั่มได้
ค. มีความรู้ความสามารถรับผิดชอบทาหน้าที่หัวหน้ารับผิดชอบดูแลผู้ ป่วยในหอผู้ป่วยทางโรคข้อ
และรูมาติสซั่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ง. สามารถให้การดูแล รักษา และให้คาปรึกษา ผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางโรคข้อและรูมาติซั่ม
III. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-Based Learning and Improvement)
ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่และพัฒนา ระบบบริการ
สุขภาพ
ข. มีความสามารถดาเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ค. สามารถเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ
IV. ทักษะปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
ก. สามารถนาเสนอข้อมูลผู้ป่วย สรุปและอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
เหตุผลทางคลินิก
ข. สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สามารถสื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผู้ป่วย ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพ
การตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถทางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. สามารถเป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคคลากรอื่น โดยเฉพาะทางโรคข้อและรูมา
ติสซั่ม
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V. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติ อันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (continuous
professional development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ง. มีความคานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
VI. การบริบาลโดยใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม คานึงถึงประสิทธิภาพ
ความปลอดภัย และสามารถปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-Based Practice)
ก. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ
ข. ทาเวชปฏิบัติโดยคานึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย (patient safety) เป็นสาคัญ
ค. พิจารณาเลือกใช้ยาอย่างสมเหตุผล (rational drug use)
ง. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย (quality improvement)
จ. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิของผู้ป่วย
ฉ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถปรับเปลี่ยนการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร:
มีคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาดูแล กากับ ประเมินผลแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรให้
ดาเนินไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
6.1 วิธีการให้การฝึกอบรม
6.1.1 สมรรถนะการดูแลผู้ป่วย (Patient Care)
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะต้องมีความสามารถในการให้การรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม ด้วย
ความเห็นอกเห็นใจ รักษาปัญหาทางด้านสุขภาพ และมีความสามารถด้านส่งเสริมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การดูแลผู้ป่วยใน
ก. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปีที่ 1 และ 2 ปฏิบัติงานรับผิดชอบผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์และ
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่มทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกรวมทั้งห้องฉุกเฉินและหอ
ผู้ป่วยวิกฤติในความควบคุมของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
ข. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปีที่ 1 และ 2 ปฏิบัติงานเป็นที่ปรึกษาในการดูแลผู้ป่วยนอก
แผนกอายุรกรรม ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ที่มีปัญหาทางด้านโรคข้อและรูมาติสซั่ม
ในความควบคุมของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
ค. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปีที่ 1 และ 2 ต้องบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่าง
ถูกต้องและสมบูรณ์
การดูแลผู้ป่วยนอก
ก. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปีที่ 1 และ 2 ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยนอกอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้งครั้งละ 3 ชั่วโมง
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ข. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปีที่ 1 และ 2 ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยนอกโรคข้อและรูมาติสซั่ม
อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง
ค. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปีที่ 1 และ 2 ต้องบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่าง
ถูกต้องและสมบูรณ์
6.1.2 สมรรถนะด้านความรู้และทักษะต่างๆทางการแพทย์ (Medical Knowledge and Skills)
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะต้องมีความสามารถในการแสดงให้เห็นว่ามีความรู้ความสามารถ
เกี่ยวกับ biomedical, clinical, epidemiological และ social-behavioral sciences และสามารถประยุกต์ความรู้เหล่านี้
ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วย
ก. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปีที่ 1 และ 2 ปฏิบัติงานในสาขาโรคข้อและรูมาติสซั่ม
ข. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปีที่ 1 และ 2 ต้องเข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการเช่น การสอน
ข้างเตียง การประชุมวิชาการ และวารสารสโมสร เป็นต้น
ค. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปีที่ 1 และ 2 ต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหัตถการการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษต่าง ๆ ที่ใช้ในสาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม
6.1.3 สมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-Based Learning
and Improvement)
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะต้องมีความสามารถในการพัฒนาตนเอง โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติ
และการสืบค้น โดยใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาพัฒนาการดูแลผู้ป่วย
ก. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปีที่ 1 และ 2 ต้องมีประสบการณ์ การเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วย
แบบองค์รวม และสหวิชาชีพ
ข. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปีที่ 1 และ 2 ต้องปฏิบัติงานสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์เพิ่มพูน
ทักษะ และแพทย์ประจาบ้านรุ่นน้อง
ค. แพทย์ ป ระจ าบ้ า นต่ อ ยอดปี ที่ 1 และ 2 ต้ อ งสามารถเขี ย นบทความทางวิช าการชนิ ด
ทบทวนวารสาร (review article) และทางานวิจัยได้ ด้วยตนเอง ภายใต้การแนะนาของ
อาจารย์ผู้ฝึกอบรม
ง. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปีที่ 1 และ 2 ต้องบันทึกข้ อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่าง
ถูกต้องสมบูรณ์
จ. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปีที่ 1 และ 2 สามารถให้การประเมินและวางแผนการรักษาแก่
ผู้ป่วยต่างแผนกได้ทงั้ ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
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6.1.4 สมรรถนะด้านทักษะปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication
Skills)
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะต้องมีความสามารถในการแสดงให้เห็นว่ามีความสามารถใน
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และทักษะการสื่อสารซึ่งเป็นผลให้เ กิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ทางาน
เป็นทีมร่วมกับผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และ บุคลากรทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ
ก. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปีที่ 1 และ 2 สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการปฏิสัมพันธ์ และ
การสื่อสาร
ข. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปีที่ 1 และ 2 สามารถปฏิบัติงานสอนนั กศึกษาแพทย์ แพทย์
เพิ่มพูนทักษะ และแพทย์ประจาบ้านรุ่นน้อง
ค. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปีที่ 1 และ 2 สามารถนาเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหา
ในกิจกรรมวิชาการ เช่น consultation round และ case discussion เป็นต้น
6.1.5 สมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะต้องมีความสามารถในการแสดงให้เห็นว่ามีความรับผิดชอบ มี
จริยธรรมในการดูแลผู้ป่วย
ก. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปีที่ 1 และ 2 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านบูรณา
การทางการแพทย์
ข. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปีที่ 1 และ 2 ต้องได้รับการพัฒนาให้มีเจตคติ ที่ดีระหว่างการ
ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย
6.1.6 สมรรถนะด้านการปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (Systems-Based Practice)
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะต้องมีความสามารถในการแสดงให้เห็นว่ามีความตระหนักและ
ตอบสนองต่อระบบสุขภาพ ระบบสาธารณสุขของประเทศเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมที่สุด
ก. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปีที่ 1 และ 2 มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ
ของโรงพยาบาล ระบบความปลอดภัยของผู้ป่วยรวมทั้งสิทธิของผู้ป่วย
ข. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปีที่ 1 และ 2 มีประสบการณ์ การเรียนรู้เกี่ยวกับประสิทธิภาพ
และ ประสิ ท ธิ ผ ลของการดู แ ลรั ก ษา, cost consciousness medicine, หลั ก การบริ ห าร
จัดการ ระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
ค. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปีที่ 1 และ 2 มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับความต้องการ
ด้าน สุขภาพของชุมชน ความต้องการของระบบสุขภาพ การตอบสนองของระบบสุขภาพ
ระดับ ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาติ
การจัดการฝึกอบรมตลอดระยะเวลาฝึกอบรม 2 ปี การศึกษานั้นให้จัดการฝึกอบรมดังนี้
1. ปฏิบัติงานโรคข้อและโรคแพ้ภูมิตนเอง ดูแลและรับปรึกษาผู้ป่วยอายุรศาสตร์โรคข้อและ
รูมาติสซั่มทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ปีละ 50 สัปดาห์
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2. เลือกฝึกอบรมที่สาขาวิชาโรคข้อและโรคแพ้ภูมิตนเองของสถาบันอื่นที่เปิดการฝึกอบรม
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 2
เดือน โดยให้เลือกได้ 1-2 สถาบัน (รวมระยะเวลา 2 เดือน)
3. วิชาเลือกรวม 2 เดือน โดยให้เลือกปฏิบัติงานในแผนกต่อไปนี้ คือ Physical medicine
and rehabilitation, Orthopaedics, อิมมูโนวิทยา และรังสี วิทยา โดยทั้งนี้ ต้องเลือกแผนก Physical medicine and
rehabilitation และ Orthopedics เป็นเวลาอย่างน้อย ½ เดือน แต่ไม่เกิน 1 เดือน
การฝึกอบรมดังกล่าวข้างต้นนี้ สถาบันที่ฝึกอบรมอาจพิจารณาให้แพทย์ประจาบ้านไปรับการ
ฝึกอบรมในสถาบันฝึกอบรมกิจกรรมเลือกที่แพทยสภารับรองได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกอบรม
4. ผู้รับการฝึกอบรม ต้องเขียนบทความทบทวนวารสาร (review article) อย่างน้อย 1 เรื่อง
โดยกาหนดหัวข้อที่น่าสนใจร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา บทความควรแสดงถึงการทบทวน
เนื้อหาทางวิชาการอย่างเข้มข้นและทันสมัยรวมทั้งให้ความคิดเห็นจากการทบทวนวารสาร และให้บทสรุปได้อย่าง
เหมาะสมและถูกต้อง โดยจัดส่ งเมื่ อสิ้ นสุ ดการฝึกอบรมในปีที่ 1 เพื่ อรับการประเมิ นผลโดยคณะอนุ กรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ และพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารโรคข้อและโรคแพ้ภูมิตนเองอย่างเหมาะสม แสดงให้เห็นการ
ทบทวนเนื้อหาอย่างเข้มข้นและทันสมัย รวมถึงสามารถให้ความคิดเห็นจากการทบทวนวารสารและให้บทสรุปได้
อย่างเหมาะสมถูกต้อง หากไม่ผ่านการประเมิน ให้ทาการแก้ไขตามคาแนะนาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ
สอบฯ ให้เสร็จสิ้นก่อนจบการฝึกอบรมปีที่ 2
5. ผู้รับการฝึกอบรม ต้องทาการวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง และส่งผลงานวิจัยและรายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ โดยจะต้องผ่านความเห็นชอบของอนุกรรมการฝึกอบรมฯ โดยงานวิจัยต้องเป็นงานวิจัยแบบศึกษา
ย้อนหลั ง แบบศึ กษาไปข้ างหน้ า หรือ แบบศึกษา ณ จุด เวลาใดเวลาหนึ่ งแบบตัด ขวาง เท่านั้ น ในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน 2 ปี โดยเป็นผู้วิจัยหลักหรือผู้นิพนธ์หลัก (ภาคผนวก 1)
6. การร่วมกิจกรรมในการฝึกอบรม
- ประชุมวิชาการ ของภาควิชา/คณะ/สมาคมฯ
- ประชุมปรึกษาผู้ป่วย (เช่น admission report, grand round หรือ unit round )
- ประชุมวารสารสโมสร
- การบรรยายพิเศษ
- สอน ให้คาปรึกษา และให้คาแนะนาแก่แพทย์ประจาบ้าน นิ สิ ต/นั กศึกษาแพทย์ใน
ปัญหา หรือการดูแลผู้ป่วยโรคข้อและโรคแพ้ภูมิตนเอง
- การประชุมร่วมระหว่างโรงพยาบาล (interhospital conference)
7. จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา (advisor / mentor) ในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
8. จัดการฝึกอบรมภายใต้สภาวะการที่เหมาะสมไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
9. จัดให้มีการเรียนรู้ตาม entrustable professional activities (EPA) ที่กาหนดใน ภาคผนวก
2
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10. จัดให้มีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ในระบบ Electronic portfolio (ต่อ
เนื่องมาจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย)

ตารางการฝึกอบรมโดยสังเขปในระยะชั้นปีที่ 1 และ 2
Rheumatology
84-88
Elective rheumatology
4-8
Elective (PMR ortho X-ray or immunology)
8
พักผ่อนประจาปี ปีละ 2 สัปดาห์ รวมไม่เกิน
4
รวม
104

สัปดาห์
สัปดาห์
สัปดาห์
สัปดาห์
สัปดาห์

6.2 เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร (ภาคผนวก 3)
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีความรู้ความสามารถในเนื้อหา
ต่อไปนี้
(1) ความรู้พื้นฐานของอายุรศาสตร์และโรคข้อและรูมาติสซั่ม
(2) โรคข้อและรูมาติสซั่ม ที่สาคัญ
(3) หัตถการและ/หรือแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรคข้อและ
รูมาติสซั่ม
(4) การเรียนรู้ทางด้านบูรณาการ โดยรวมถึง การเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร
ทางการแพทย์ สิทธิผู้ป่วย การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล หลักการของการบริหาร
จัดการ บทบาทของการแพทย์ทางเลือก และการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
6.3 การรับรองวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม ให้มีคุณวุฒิ “เทียบเท่า
ปริญญาเอก” (ภาคผนวก 4)
6.4 จานวนปีของการฝึกอบรม
สถาบันฯ จัดการฝึกอบรมเป็นเวลาทั้งสิ้น 2 ปี โดยแต่ละชั้นปีจะมีเกณฑ์ประเมินในการเลื่อนชั้นปี
(ภาคผนวก 2)
6.5 การบริหารจัดการฝึกอบรมและสภาพการปฏิบัติงาน
สถาบันฝึกอบรม ได้จัดสภาวะการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- การปฏิบัติงานในเวลาราชการ
o ในขณะที่ปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่
ปฏิบัติงานประจาหอผู้ป่วยควรเริ่มขึ้นปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในตั้งแต่เวลา 8.00 น. จนถึงเวลา
16.30 น.
o ผู้เข้ารับการฝึกอบรมออกตรวจผู้ป่วยนอกอายุรศาสตร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น. สัปดาห์ละ 1
วัน คลินิกโรคข้อ ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 น. – 16.30 น.
- การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
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o ผู้ เข้ ารับ การฝึ กอบรมจะอยู่เวรนอกเวลาราชการ ขณะที่ป ฎิ บั ติงานในคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อดูแลผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม หรือผู้ป่วยรับ
ปรึกษา ภายใต้การดู แลของอาจารย์ที่ ดูแลผู้ป่ วย ทั้งนี้ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจะ
กาหนดไม่เกิน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และไม่เกิน 10 ครั้งต่อเดือน
- การปฏิบัติงานนอกสถาบัน/วิชาเลือก
o ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเลือกฝึกอบรมที่สาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่มของสถาบันอื่น
ที่เปิดการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม และ
วิชาเลือกได้ ตามที่กาหนด
- ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน
o ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ของโรงพยาบาล
(ภาคผนวก 5)
- การลา
o ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสิทธิ์ในการลากิจหรือลาพักผ่อน รวมกันไม่เกิน 10 วันทาการต่อปี
โดยไม่มีการสะสมสิทธิวันลา ในกรณีที่ลาเกินความจาเป็นแล้ว สถาบันอาจพิจารณาให้
ทางานชดเชยตามความเหมาะสม โดยการลากิจและการลาพักผ่อนจะต้องส่งใบลาที่อาจารย์ที่
ปรึกษาและหัวหน้าสาขาวิชาฯ อย่างน้อย 1 สัปดาห์ ทั้งนี้ระหว่างการลาทั้งในวันทาการและ
วันหยุดราชการจะต้องมีการมอบหมายแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยแทนอย่างชัดเจน
o การลาพักผ่อนสามารถทาได้ในช่วงเวลาที่กาหนด
o การลาป่วยให้แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาวิชาฯ ทั้งนี้หากลาป่วยเกิน 2 วันทาการ
จะต้องมีใบรับรองแพทย์รับรองด้วย
o การลาอื่นๆ เช่น การลาคลอดบุตร การเกณฑ์ทหาร การถูกเรียกฝึกกาลังสารอง เป็นต้น
สถาบันจะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป แต่ทั้งนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีเวลาการฝึกอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นปี
o ในกรณีที่มีเวลาการฝึกอบรมน้อยกว่าร้อยละ 80 ทางสถาบันจัดให้มีการฝึกอบรมทดแทนจน
ครบตามเกณฑ์
6.6 การวัดและประเมินผล
มีการแจ้งกระบวนการวัดและประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบโดยสามารถตรวจสอบ
และอุทธรณ์ได้เมื่อต้องการ
6.7 การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม การเลื่อนชั้นปี การยุติการฝึกอบรม
(1) การประเมินระหว่างการฝึกอบรม
(ก) สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรม ที่
ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย์ ในมิติต่าง ๆ ดังนี้
มิตทิ ี่ 1 ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์ (EPA)
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มิติที่ 2 การตรวจเวชระเบียนผู้ป่วยใน (EPA)
มิติที่ 3 การตรวจเวชระเบียนผู้ป่วยนอก (EPA)
มิติที่ 4 คะแนนสอบจัดโดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ
มิติที่ 5 การร่วมกิจกรรมวิชาการส่วนกลางของภาควิชาและสมาคมฯ
มิติที่ 6 การประเมินสมรรถนะโดยผู้ร่วมงาน
มิติที่ 7 การประเมินสมรรถนะโดยผู้ป่วย
การบันทึกข้อมูลมิติที่ 6-7 สามารถกระทาใน portfolio
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทาการบันทึกข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ
กาหนดในแต่ละปีการศึกษา
- สถาบันฝึกอบรมทาการบันทึกข้อมูลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมในมิติต่างๆ ผ่านระบบสารสนเทศ
เพื่อรายงานผลมายังคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตามที่กาหนด
(ข) Achievable milestones/entrustable professional activities (EPA) ในแต่ละชั้นปี
(ภาคผนวก 2)
ผลการประเมินนาไปใช้ในกรณีต่อไปนี้
1. เพื่อเลื่อนระดับชั้นปีโดยเกณฑ์ผ่านตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศ
กาหนดก่อนการเข้าฝึกอบรม
2. เพื่อใช้พิจารณาประกอบการตัดสินผลสอบภาคปฏิบัติ (การสอบเมื่อจบการฝึกอบรมปีที่
2) ให้มีการประเมินระหว่างการฝึกอบรมโดยสม่าเสมอและแจ้งผลให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมรับทราบ จะช่วยให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านต่าง ๆ ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้สมบูรณ์ขึ้น
(2) เกณฑ์การเลื่อนชั้นปี ต้องจัดให้มีการประเมินดังนี้
1. ปฏิบัติงานได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาที่กาหนด
2. ผ่านการประเมินตามมิติต่างๆ ที่กาหนดในหลักสูตร โดยได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของแต่
ละมิติ ยกเว้นการสอบตามมิติที่ 4 ให้ใช้เกณฑ์ตามคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ กาหนด
3. ผ่านเกณฑ์การประเมิน Entrustable professional activities
4. บันทึกข้อมูลการเรียนรู้ใน portfolio อย่างน้อย 50 เครดิตต่อปี
5. ปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามข้อกาหนดของสถาบันฝึกอบรมไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันฝึกอบรม
6. ผ่านการประเมินการสอบ Formative evaluation และให้ขอ้ มูลป้อนกลับโดยมีการจัดสอบ
ข้อเขียนหรือภาคทฤษฎีหลังจบการปฏิบัติงานชั้นปีที่ 1 และ 2 โดยมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60
(3) แนวทางการดาเนินการกรณีไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปี
1. ต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติมในส่วนที่สถาบันกาหนด แล้วทาการประเมินซ้า ถ้าผ่านการประเมิน
จึงสามารถเลื่อนชั้นปีได้
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2. ไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปีซ้าตามข้อที่ 1 หรือไม่ผ่านการประเมินเพื่อรับการเสนอชื่อ
เข้าสอบวุฒิบัตรฯ ต้องปฏิบัติงานในระยะชั้นปีเดิมอีก 1 ปี
3. หลังจากปฏิบัติงานซ้าในชั้นปีเดิมอีก 1 ปี แล้วยังไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปีให้ยุติการ
ฝึกอบรม
ทั้งนี้ให้สถาบันส่งผลการประเมินแพทย์ประจาบ้านต่อยอดมายังคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ
(4) การดาเนินการสาหรับผู้ที่ไม่ผ่านการประเมิน
1. แจ้งผลการประเมินให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบ
ประเมินผลของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พร้อมแนวทางการพัฒนา รายละเอียด
การปฏิบัติงานเพิ่มเติม การกากับดูแล และการประเมินผลซ้า
2. เมื่อแพทย์ประจาบ้านต่อยอดลงชื่อรับทราบ ให้ส่งสาเนาผลการประเมินชุดหนึ่งให้
อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ และนาส่งต่อให้ราชวิทยาลัยฯ
(5) การดาเนินการเพื่อยุติการฝึกอบรม
1. การลาออก
แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดที่ ประสงค์ จะทาการลาออกหรือยุติการฝึ กอบรม ต้องท าเรื่องชี้ แจง
เหตุผลก่อนพักการปฏิบัติงานล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เมื่อสถาบันฝึกอบรมอนุมัติให้พักการปฏิบัติงานแล้ว จึง
แจ้งต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อเห็นชอบและแจ้งต่อแพทยสภาพร้อมความเห็นประกอบว่า สมควร
ให้ พั กสิ ทธิ์ การสมั ครเป็ นแพทย์ ประจ าบ้ านเป็ นเวลา 1 ปี ในปี การศึ กษา ถั ดไปหรื อไม่ โดยพิ จารณาจากเหตุ ผ ล
ประกอบการลาออกและคาชี้แจงจากสถาบันฝึกอบรม การลาออกจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากแพทยสภา
2. การให้ออก
2.1 ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสียร้ายแรงจนก่อ ให้เกิดผลเสีย
ต่อผู้ป่วยหรือต่อชื่อเสียงของสถาบันฝึกอบรม
2.2 ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสีย ไม่มีการปรับปรุง
พฤติกรรมหลังการตักเตือน และกระทาซ้าภายหลังการภาคทัณฑ์
เมื่อสถาบันฝึกอบรมเห็นสมควรให้ออก ให้ทาการแจ้งแพทย์ประจาบ้านต่อยอดรับทราบพร้อมให้ พักการ
ปฏิบัติงาน แล้วทาเรื่องแจ้งต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ภายในเวลา 15 วัน ซึ่งคณะอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบฯ จะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนจานวน 5 คน ประกอบด้วยหัวหน้าสถาบันฝึกอบรมอื่นจานวน 3 คน
และกรรมการภายในสถาบันจานวน 2 คน เพื่อดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน ภายหลังจากได้รับเรื่อง ผลการ
สอบสวนจะถูกนาเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อลงความเห็น ถ้าสมควรให้ออกจึงแจ้ง
ต่อแพทยสภา จนเมื่อได้รับการอนุมัติจึงถือว่าการให้ออกสมบูรณ์ ถ้าเห็นว่ายังไม่สมควรให้ออกจึงส่งเรื่องคืนให้
สถาบันฝึกอบรมพร้อมคาแนะนา
6.8 การวัดและประเมินผลเพือ่ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม (ภาคผนวก 6)
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ก. ผู้สมั ครสอบเพื่อวุฒิ บัตรฯ สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ ม จะต้องเป็นผู้ที่ได้ ผ่านการ
อบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม ครบตามหลักสูตรของ
แพทยสภาและสถาบันที่ให้การฝึกอบรมเห็นสมควรให้เข้าสอบได้
ข. ผู้สมัครสอบจะต้องส่งผลงานการทบทวนวารสารและงานวิจัยที่เสร็จสิ้นตามข้อกาหนด
ค. สอบ summative evaluation (ภาคผนวกที่ 6)
วิธีการประเมินผลประกอบด้วย
1. การสอบข้อเขียนหรือภาคทฤษฎี และการสอบทักษะปฏิบัติและทักษะทางคลินิก
2. การประเมินผลงานทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย และการนาเสนอผลงานวิจัย
ง. การตัดสินผลการสอบ
เกณฑ์การผ่านจะใช้วิธีอิงเกณฑ์ โดยต้องมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยใช้หลักเกณฑ์
ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯกาหนด และประกาศให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันสอบอย่างน้อย 6 เดือน
ในกรณี ที่ ส อบไม่ ผ่ านตามเกณฑ์ ผู้ เข้ ารั บ การฝึ กอบรมจะต้องสอบแก้ ตัวในปี ถัด ไป (ยกเว้น
งานวิจัย) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมติของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ
ทั้งนี้ชนิดและจานวนครั้งการสอบภาคปฏิบัติและการสอบทักษะทางคลินิกอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตามทีค่ ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เห็นเหมาะสม
6.9 การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
1. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวช
กรรม 2525 และวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป และได้ทางานสาขาอายุรศาสตร์
โรคข้อและรูมาติสซั่มในโรงพยาบาลที่แพทยสภารับรองและมีศักยภาพเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่า
ของการเปิดการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม ไม่น้อยกว่า 5
ปี โดยมีผู้บังคับบัญชารับรอง
2. ส่งผลงานทบทวนวรรณกรรม 1 เรื่องและงานวิจัย 1 เรื่อง เช่นเดียวกับผู้ส อบวุฒิบัต รฯ โดยมี
ผู้บังคับบัญชารับรอง
3. ส่งผลงานทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยตามเวลาที่กาหนด
4. การสอบจะใช้ข้อสอบและเกณฑ์การตัดสิน เช่นเดียวกับการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ
5. ผู้ที่ไ ด้รับวุฒิ บัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติส ซั่ ม หรือเทียบเท่า จากสถาบันฝึกอบรม
ต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง ภายใน 5 ปี ให้สอบเช่นเดียวกับการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ ยกเว้นใน
ส่วนผลงานทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัย
7. การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สถาบันฝึกอบรม ต้องระบุคุณ สมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ชัดเจน และเป็นไปตามข้อบังคับและ
ประกาศของแพทยสภา
7.1 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
7.1.1 เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม 2525
และผ่านโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทยสภา
7.1.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือหนังสือ
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อนุมัติแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ของแพทย
สภา
7.2 การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สาขาวิ ช าโรคภู มิ แ พ้ อิ ม มู โ นวิ ท ยาและโรคข้ อ ภาควิ ช าอายุ ร ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี แจ้งรายละเอียดหลั กสูตรการฝึกอบรม รายชื่อคณะกรรมการและเกณฑ์ การ
คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่าน Website ของภาควิชาอายุรศาสตร์ ซึ่งเกณฑ์การคัดเลือกพิจารณาจาก
1. ผลการศึกษาระดับแพทยศาสตร์บัณฑิต
2. ประสบการณ์การทางาน รวมทั้ง recommendation
3. ต้นสังกัด โดยเฉพาะผู้ที่สาเร็จการศึกษาเพื่อแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลในภาครัฐบาล
4. บุคลิกภาพโดยรวม และทัศนคติในการสัมภาษณ์
การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมยึดหลัก ความเสมอภาคโปร่งใสและตรวจสอบได้
7.3 จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย กาหนดให้สถาบันฝึกอบรมรับผู้เข้าฝึกอบรมได้ใน
สัดส่วน ชั้นปีละ 1 คน ต่ออาจารย์แพทย์ผู้ฝึกอบรม 2 คน ในตาแหน่งแรก ตาแหน่งต่อไปใช้สัดส่วนปี
ละชั้นละ 1 คน ต่ออาจารย์แพทย์ผู้ฝึกอบรม 1 คน ไปอีก 5 ตาแหน่ง หลังจากนั้น ใช้สัดส่วน ปีละชั้นละ
1 คน ต่ออาจารย์ผู้ฝึกอบรม 2 คน รวมทั้งต้องมีงานบริการขั้นต่าตามที่กาหนด (ภาคผนวก 7)
8. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
8.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการกากับดูแลการฝึกอบรม มีอาจารย์แพทย์ ซึ่งได้รับหนังสืออนุมัติหรือ
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม จากแพทยสภา และเป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง
ประเทศไทย และสมาชิกตลอดชีพของสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย ผู้ที่รับผิดชอบเป็นประธานการฝึกอบรม
ของสถาบันฝึกอบรมจะต้องปฏิบัติงานทางด้านโรคข้อและรูมาติสซั่มมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีภายหลังได้รับวุฒิบัตร
ฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ
8.2 คุณสมบัติและจานวนของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
8.2.1 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
สาขาวิ ช าโรคภู มิ แ พ้ อิ ม มู โ นวิ ท ยาและโรคข้ อ ภาควิ ช าอายุ ร ศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีแพทย์ซึ่งได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อ
และรูมาติสซั่มของแพทยสภาและเป็นสมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ และสมาชิกตลอดชีพของสมาคม
โรคข้ อและรู มาติส ซั่ ม แห่ งประเทศไทย จานวนอย่างน้ อย 2 คน กาหนดให้ ส ถาบัน ฝึ กอบรมรั บผู้ เข้ า
ฝึกอบรมได้ในสัดส่วนชั้นปีละ 1 คน ต่ออาจารย์แพทย์ผู้ฝึกอบรม 2 คน ในตาแหน่งแรก ตาแหน่งต่อไป
ใช้สัดส่วนปีละชั้นละ 1 คน ต่ออาจารย์แพทย์ผู้ฝึกอบรม 1 คน ไปอีก 5 ตาแหน่ง หลังจากนั้น ใช้สัดส่วน
ปีละชั้ น ละ 1 คน ต่ออาจารย์ผู้ ฝึ ก อบรม 2 คน และอาจารย์ผู้ รั บผิ ดชอบการฝึ กอบรมอย่างน้ อย 1 คน
ปฏิบัติงานทางด้านโรคข้อและรูมาติสซั่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
8.2.2 จานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
สาขาวิช าโรคภู มิ แพ้ อิมมู โ นวิทยาและโรคข้ อ ภาควิช าอายุ ร ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดอาจารย์แพทย์ผู้ฝึกอบรมแบบเต็มเวลาอย่างน้อย 2 คน หากจานวนอาจารย์แพทย์ผู้ให้การ
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ฝึกอบรมเต็มเวลาไม่พอ สามารถจัดให้มีอาจารย์แพทย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบไม่เต็มเวลา แต่จะต้องมีอาจารย์แพทย์
ผู้ให้การฝึกอบรมเต็มเวลาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของจานวนอาจารย์แพทย์ผู้ให้การฝึกอบรมทั้งหมด (จานวน
อาจารย์แพทย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบไม่เต็มเวลาจะต้องไม่มากกว่าจานวนอาจารย์แพทย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็ม
เวลาที่มีอยู่)
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างประเภทบางเวลาอย่างน้อยครึ่งเวลา และได้รับเงินเดือนตามสั ดส่วนงาน ให้
นับเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง
ข. ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่สถาบันอื่น แผนกอื่น หรืออาจารย์แพทย์เกษียณอายุมาช่วยสอนบางเวลา โดยไม่ได้ มี
สัญญาจ้างจากหน่วยงาน หรือปฏิบัติงานน้อยกว่าครึ่งเวลา ให้คิดเวลาปฏิบัติงานเฉพาะที่มาปฏิบัติงาน
สาหรับการเรียนการสอนแพทย์ประจาบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม ไม่นับเวลาที่มาทางาน
วิจัย งานบริการ เช่ นตรวจผู้ ป่วย หรื อทาหั ตถการ โดยไม่ เกี่ ยวข้องกับ แพทย์ป ระจาบ้ านต่อยอดสาขา
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติส ซั่ ม รวมทั้งไม่นั บเวลาที่มาสอนนั กศึ กษาแพทย์และแพทย์ประจาบ้าน
อายุรศาสตร์
ในกรณีที่หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นแบบที่มีสถาบันร่วมฝึกอบรม หรือมีสถาบันฝึกอบรม
สมทบ ให้ อนุ โ ลมใช้ หลั กเกณฑ์ ที่กาหนดดั งกล่ าว ส าหรับ การกาหนดจานวนอาจารย์แพทย์ในแต่ละสถาบั น
ฝึกอบรม โดยทอนเป็นสัดส่วนตามเวลาที่สถาบันฝึกอบรมนั้นมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม
ผู้ฝึกอบรมแบบเต็มเวลา หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจารวมทั้งอาจารย์แพทย์เกษียณอายุ
ราชการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์หรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา
ผู้ฝึกอบรมแบบบางเวลา แบ่งเป็น 2 ประเภท
ก. ผู้ฝึกอบรมวุฒิบัตรฯในระดับเดียวกันใช้ศักยภาพได้ 35 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ใน 1 สาขาวิชา แต่ถ้าฝึกอบรม
มากกว่า 2 สาขาวิชา ต้องแบ่งศักยภาพเป็น 2 สาขาวิชา โดยคิดสาขาวิชาหลักไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
การกาหนดนโยบายสรรหาและดาเนินการคัดเลือกอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมสอดคล้องกับพันธกิจของ
หลักสูตรโดยระบุคุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมที่ชัดเจน และครอบคลุมความชานาญที่ต้องการ ได้แก่
คุณสมบัติทางวิชาการ ความเป็นครู และความชานาญทางคลินิก รวมทั้งระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของ
อาจารย์ ให้สมดุลระหว่างงานด้านการศึกษา การวิจัย เพื่อให้อาจารย์มีเวลาเพียงพอสาหรับการฝึกอบรม ให้
คาปรึกษา และกากับดูแลแพทย์ประจาบ้านต่อยอด นอกจากนั้นเพื่อให้อาจารย์สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบทั้งทางด้านการแพทย์และด้านแพทยศาสตร์ศึกษา ร่วมกับการประเมินศักยภาพการสอนของอาจารย์
เป็นระยะ
9. ทรัพยากรทางการศึกษา
สาขาวิชาโรคภูมิแพ้ อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี กาหนดและดาเนินนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรการศึกษาครอบคลุมประเด็นสาคัญต่อไปนี้
9.1 สถานที่และโอกาสในการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่
ทันสมัย สื่ออิเล็กทรอกนิกส์สาหรับการเรียนรู้ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าถึงได้ สามารถ
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมตามหลักจริยธรรม มีอุปกรณ์สาหรับการฝึกอบรม ภาคปฏิบัติ และมี
สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาที่ปลอดภัย
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โดยประกอบด้วย

1. สานักงานสาขาวิชาและภาควิชาฯ ซึ่งเป็นห้องพักอาจารย์ และเจ้าหน้าที่สนับสนุน อยู่ที่
ชั้น 7 อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2. ห้องบรรยายและอภิปรายกลุ่มย่อย
- ห้องบรรยายภาควิชาอายุรศาสตร์ ชั้น 7 อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี
3. หอผู้ป่วย
- หอผู้ป่วยอายุรศาสตร์ทั่วไป ได้แก่ หอผู้ป่วย 7SE หอผู้ป่วย 7SW หอผู้ป่วย
observe
- หอผู้ป่วยพิเศษ ได้แก่ หอผู้ป่วยตึกสิริกิติ์ และหอผู้ป่วย 7NW
- หอผู้ป่วยวิกฤติและกึ่งวิกฤติ ได้แก่ หอผู้ป่วย ICU9 หอผู้ป่วย 8IKและหอผู้ป่วย
intermediate
4. แผนกผู้ป่วยนอก ได้แก่ ห้องตรวจอายุรกรรมชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
5. แผนกผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน
6. ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งมีตารา วารสารทางการแพทย์ และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
7. ห้องพักแพทย์ประจาบ้านต่อยอด ซึ่งมีคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สานักงานอานวยความ
สะดวก
8. ระบบ wireless internet ซึ่งสามารถใช้ค้นคว้าและศึกษา ณ ทุกหน่วยงานในคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
9. ห้องปฏิบัติการ skill lab ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
9.2 จานวนผู้ป่วยเพียงพอและชนิดของผู้ป่วยหลากหลายสอดคล้องกับผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน โดยครอบคลุมทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ
9.3 จัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับผู้ร่วมงานและบุคลากรวิชาชีพอื่น
9.4 บูรณาการความรู้ทางคลินิกและประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาที่ฝึกอบรม เพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย การฝึกอบรมและการวิจัย
9.5 นาความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใช้ในการจัดทาแผนฝึกอบรม การดาเนินการฝึกอบรม
และการประเมินการฝึกอบรม
9.6 จัดการฝึกอบรมในสถาบันอื่นทั้งในและนอกประเทศ ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร เพื่อให้มี
ประสบการณ์เพิ่มเติมในการดูแลผู้ป่วย
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10. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
สาขาวิชาโรคภูมิแพ้ อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี กากับดูแลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามหลักสูตร มีกลไกสาหรับการประเมินหลักสูตรและนาไปใช้จริง
การประเมินหลักสูตรต้องครอบคลุม
10.1 พันธกิจของหลักสูตร
10.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์
10.3 แผนฝึกอบรม
10.4 ขั้นตอนการดาเนินงานของแผนฝึกอบรม
10.5 การวัดและประเมินผล
10.6 พัฒนาการของผู้รับการฝึกอบรม
10.7 ทรัพยากรทางการศึกษา
10.8 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
10.9 ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผู้รับการฝึกอบรมและความต้องการของระบบสุขภาพ
10.10 ข้อควรปรับปรุง
สาขาวิชาโรคภู มิแพ้ อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี แสวงหาข้อมูลป้อนกลับ เกี่ยวกับการฝึกอบรม/หลักสูตร จากผู้ให้การฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
นายจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก รวมถึงการใช้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของ
แพทย์ผู้สาเร็จการฝึกอบรม ในการประเมินการฝึกอบรม/ หลักสูตร
11. การทบทวน / พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
สถาบันฝึกอบรมจัดให้มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมเป็นระยะๆ ดังนี้
1. ดาเนินการตรวจรับรองโดยอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทยเป็น
ประจาทุก 5 ปี
2. ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมให้ทันสมัยอยู่เสมอ อย่างน้อยทุก 5 ปี
12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
- สถาบันฝึกอบรมจัดให้มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่กาหนดไว้ในด้าน
ต่างๆ ได้ แก่ การรับสมั ครผู้ เข้ ารับการฝึ กอบรม (เกณฑ์ การคั ดเลื อกและจานวนที่ รับ) กระบวนการ
ฝึกอบรม การวัดและประเมินผล และผลลัพธ์ของการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ การออกเอกสารที่แสดง
ถึงการส าเร็ จการฝึกอบรมในแต่ละระดับ หรือหลั กฐานอย่างเป็ นทางการอื่น ๆ ที่ส ามารถใช้ เป็ น
หลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมในระดับนั้นได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- สถาบันฝึกอบรมกาหนดให้มีคณาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรชัดเจนและเพื่อให้การบริหารงานด้ าน
การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันฝึกอบรมได้แต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลฝึกอบรม
เพื่อกากับดูแลงานทางด้านการศึกษา
- สถาบันฝึกอบรมจัดให้มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินการของการ ฝึกอบรมและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการที่ดีและใช้ทรัพยากรได้
อย่างเหมาะสม
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13. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม
สถาบัน ฝึ กอบรมได้ รั บการประเมิ น ความพร้อมในการเป็น สถาบั นฝึ กอบรม อย่างต่อเนื่ องโดยการ
ประกันคุณภาพจากการฝึกอบรมภายนอก สถาบันฝึกอบรมได้รับการประเมินคุณภาพจากอนุกรรมการฝึกอบรมฯ
สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทยอย่างน้อยทุก 5 ปี แ ละมีการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อยทุก 2 ปี
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ภาคผนวก 1
งานวิจัย
ขอบเขตความรับผิดชอบ
เนื่องจากการมีความสามารถในการทาวิจัยด้วยตนเองเป็นสมรรถนะหนึ่งที่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดต้อง
บรรลุ และการพิจารณาผลการประเมินผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรฯ
เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ดังนั้นสถาบันฝึกอบรมจะต้องรับผิดชอบการเตรียมความพร้อมให้กับแพทย์ประจาบ้านต่อ
ยอดของสถาบันตนเองตั้งแต่การเตรียมโครงร่างการวิจัย ไปจนสิ้นสุดการทางานวิจัยและจัดทารายงานวิจั ยฉบับ
สมบูรณ์เพื่อนาส่งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย และส่งต่อไปยังราช
วิทยาลัยฯ ทั้งนี้สถาบันฝึกอบรมจะต้องรายงานชื่องานวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษา และความคืบหน้าของงานวิจัย ตาม
กรอบเวลาที่กาหนดเพื่อให้มีการกากับดูแลอย่างทั่วถึง
งานวิจัยดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อหลักดังนี้
(1) วัตถุประสงค์ของการวิจัย
(2) วิธีการวิจัย
(3) การวิเคราะห์ผล
(4) ผลการวิจัย
(5) การวิจารณ์ผลการวิจัย
(6) บทคัดย่อ
คุณลักษณะของงานวิจัย
1. เป็นผลงานที่ริเริ่มใหม่ หรือเป็นงานวิจัยที่ใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนทั้งในและต่างประเทศ แต่นามา
ดัดแปลงหรือทาซ้าในบริบทของสถาบัน
2. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดและอาจารย์ผู้ดาเนินงานวิจัยทุกคน ต้องผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยใน
คน หรือ good clinical practice (GCP) ที่ยังไม่หมดอายุ
3. งานวิจัยทุกเรื่องต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน
4. งานวิจัยทุกเรื่อง ต้องดาเนินงานวิจัยภายใต้ข้อกาหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสม
กับคาถามวิจัย
5. ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยในการนาเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และเขียนบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ด้วยรูปแบบภาษาที่เหมาะสมตามหลักไวยากรณ์
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สิ่งที่ต้องปฏิบัติสาหรับการดาเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย/อาสาสมัคร
1. เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล้ว ต้องดาเนินการวิจัยตามแผนการวิจัยที่
ได้รับการอนุมัตินั้นโดยเคร่งครัด หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆให้ยื่ นขอเปลี่ยนแปลงแผนการวิจัยต่อ
คณะกรรมการฯก่อน
2. เมื่อมีการลงนามในเอกสารชี้แจงอาสาสมัครหรือผู้แทนเพื่อขอความยินยอมในการเข้าร่วมวิจัยต้องให้
สาเนาแก่อาสาสมัครหรือผู้แทนเก็บไว้ 1 ชุด
3. มีการระบุในเวชระเบียนผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในถึงสถานะการเข้าร่วมงานวิจัยของอาสาสมัคร
4. การตรวจหรือรักษาเพิ่มเติมจากโครงการวิจัยที่ผ่านการอนุมัติแล้ว โดยการกระทาดังกล่าวไม่ได้เป็น
ส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาผู้ป่วยตามปกติ ไม่สามารถทาได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นได้มีการ
ระบุ และอนุ มัติ ในโครงการวิจัย แล้ ว และผู้ วิจั ย หรื อคณะผู้ วิจัยต้ องเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบค่ าใช้ จ่ายทั้ ง
ทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย
5. กรณีที่โครงการวิจัยกาหนดให้ทาการตรวจหรือรักษาที่เพิ่มเติมจากการดูแลรักษาผู้ป่วยตามปกติ หาก
มีผลลัพธ์ที่อาจส่งผลต่อประโยชน์ให้การดูรักษาผู้ป่วย ให้ดาเนิ นการแจ้งคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัย เพื่อวางแผนแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป
6. หากเกิ ด กรณี อื่ น นอกเหนื อ การคาดการณ์ ให้ ป รึ ก ษาอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาโครงการวิ จั ย หรื อ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยทันที กรณีที่ไม่สามารถปรึกษาได้ในทันทีให้ใช้หลักพื้นฐาน 3 ข้อ
ของจริยธรรมทางการแพทย์ในการตัดสินใจ คือ
6.1 การถือประโยชน์สุขของผู้ป่วยเป็นหลัก และการไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานกับผู้ป่วย
6.2 การเคารพสิทธิของผู้ป่วย
6.3 การยึ ด มั่ น ในหลั กความเสมอภาคของทุ กคนในสั งคม ที่ จะได้ รั บ บริ ก ารทางการแพทย์ ต าม
มาตรฐาน
กรอบการดาเนินงานวิจัยในเวลา 2 ปี (24 เดือนของการฝึกอบรม)
ทั้งนี้ เดือนที่กาหนดขึ้นเป็นระยะเวลาที่ประมาณการ อาจจะทาได้เร็วกว่าหรือช้ากว่านี้ได้บ้าง โดยให้แต่
ละสถาบันสามารถกาหนดรายละเอียดเพิ่มเติมได้เอง
เดือนที่
ประเภทกิจกรรม
1-6
จัดเตรียมคาถามวิจัยติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และจัดทาโครงร่างงานวิจัย
6-9
สอบโครงร่ า งงานวิ จัย ก าหนดโดยคณะอนุ กรรมการฝึ ก อบรมและสอบฯ
สมาคมฯ
6-12
ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน
ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนจากภายในและ/หรือนอกสถาบัน
6-18
เก็บข้อมูลวิจัยหลังได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลงานวิจัย
18-19
จัดทารายงานวิจัยฉบับร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับแก้ไข
20-21
ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้กับคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ
สอบการนาเสนอผลโครงการวิจัย กาหนดโดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ
สอบฯ ประเมินผลการสอบวิจัยและรายงานวิจัย
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ภาคผนวก 2
Entrustable Professional Activities (EPA)
Entrustable Professional Activities (EPA)
EPA คือ กิจกรรมที่มีความสาคัญมาก (critical activities) ที่ผู้จะประกอบอาชีพเป็นแพทย์สาขาอายุรศาสตร์
โรคข้อและรูมาติสซั่มทุกคนต้องทาได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วย
สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย กาหนด EPA ซึ่งแพทย์ประจาบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติส
ซั่มทุกคนต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถทาได้ด้วยตนเองในระหว่างการฝึกอบรมดังนี้
EPA1 Management of arthritic diseases
EPA2 Management of immune mediated connective tissue diseases and vasculitides
EPA3 Management of rheumatic manifestations associated with systemic diseases/conditions
EPA4 Management of diseases of cartilage, bone and connective tissue
EPA5 Management of diffuse and regional musculoskeletal pain
EPA6 Procedures and interpretation of diagnostic tests in rheumatic diseases
EPA7 Consultation
EPA8 Lifelong learning
EPA9 Patient safety
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แนวทางการเรียนรู้และการประเมิน EPA
1. Level of EPA
Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องควบคุม
Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้
2. โรค/ภาวะที่สาคัญซึ่งแพทย์ประจาบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม ต้องให้การดูแลรักษาได้ด้วย
ตนเอง (ประเมินโดย EPA)
EPA1 Management of arthritic diseases
EPA2 Management of immune mediated connective tissue diseases and vasculitides
EPA3 Management of rheumatic manifestations associated with systemic diseases/conditions
EPA4 Management of diseases of cartilage, bone and connective tissue
EPA5 Management of diffuse and regional musculoskeletal pain
EPA6 Procedures and interpretation of diagnostic tests in rheumatic diseases
EPA7 Consultation
EPA8 Lifelong learning
EPA9 Patient safety
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EPA1 Management of arthritic diseases
- Infection and arthritis
o Infectious arthritis (viral, bacteria, mycobacterium, fungus, parasite, etc.)
o Rheumatic fever and arthritis associated with infection
- Crystalline arthropathy
o Hyperuricemia and gout
o Calcium pyrophosphate dihydrate arthropathy
o Basic calcium phosphate deposition diseases
- Rheumatoid arthritis
- Spondyloarthropathy
o Ankylosing spondylitis
o Reactive arthritis/ Reiter’s syndrome
o Psoriatic arthritis
o Arthritis associated with inflammatory bowel diseases
o Unclassified spondyloarthritis
- Adult onset Still’s disease
- Undifferentiated arthritis
- Tumor and tumor-like conditions
o Pigmented villonodular synovitis
o Synovial tumor
- Intermittent arthropathy
o Palindromic arthropathy
o Intermittent hydrathrosis
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EPA2
-

Management of immune mediated connective tissue diseases and vasculitides
Systemic lupus erythematosus
Mixed connective tissue disease and Overlap syndrome
Systemic sclerosis
Inflammatory myopathies
Sjogren’s syndrome
Antiphospholipid syndrome
Unclassified connective tissue disease
Relapsing polychondritis
Vasculitides
o Primary vasculitis
Single organ vasculitis (Cutaneous leukocytoclatic vasculitis, primary angiitis of CNS,
etc.)
Systemic vasculitis
Takayasu’s vasculitis
Giant cell arteritis and polymyalgia rheumatica
Polyarteritis nodosa
Kawasaki’s diseases
ANCA associated vasculitis (Microscopic polyangiitis, granulomatosis with
polyangiitis (Wegener’s), eosinophilic granulomatosis with polyangiitis
(Churg-Strauss)
Immune complex associated vasculitis (anti-glomerular basement membrane
disease, cryoglobulinemic vasculitis, IgA vasculitis (Henoch-Schonlein),
hypocomplementemic urticarial vasculitis)
Behcet’s disease
Cogan syndrome
Secondary vasculitis (systemic diseases, infectious diseases, drugs and chemical
substances, malignancy)
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EPA 3 Management of rheumatic manifestations associated with systemic diseases/conditions
- Hematologic diseases (hemophilia, hemoglobinopathy)
- Endocrine diseases (diabetes mellitus, thyroid and parathyroid diseases, pituitary and adrenal diseases)
- Malignancies
- Sarcoidosis
- Infiltrative/storage disease diseases (eg. amyloidosis)
- IgG4-related disease
- Pregnancy
- Drugs and chemical substances
EPA4 Management of diseases of cartilage, bone and connective tissue
- Degenerative joint disease, degenerative disc disease
- Osteoporosis
- Other metabolic bone diseases (Paget’s disease of bone, Renal osteodystrophy, osteomalacia, etc.)
- Osteonecrosis
- Hereditary diseases of connective tissue (Marfan’s syndrome , Ehler-Danlos syndrome, etc.)
EPA5 Management of diffuse and regional musculoskeletal pain
- Diffuse musculoskeletal pain
o Fibromyalgia
- Regional musculoskeletal pain
o Myofascial pain syndrome
o Tendinitis, bursitis, fasciitis, enthesitis
o Ganglion cyst
o Chronic ligament and muscle strain
o Complex regional pain syndrome (reflex sympathetic dystrophy)
EPA6 Procedures and interpretation of diagnostic tests in rheumatic diseases
- กลุ่มที่ 1 สามารถปฏิบัติและแปลผลได้ด้วยตนเอง
o Synovial fluid analysis and crystal identification
- กลุ่มที่ 2 บอกหลักการและแปลผลได้
o Musculoskeletal imaging study (x-ray, ultrasound, bone scan, computed CT scan, and magnetic
resonance imaging)
o Inflammatory biomarkers (acute phase reactants and serum complement)
o Serologic tests in rheumatic diseases
25

o Bone mineral density measurement
o Tissue biopsy (skin, kidney, vessel, synovium, muscle)
- กลุ่มที่ 3 หัตถการ
o Arthrocentesis and injection of joints and soft tissue
EPA 7 Consultation
- Perioperative evaluation and management in patients with rheumatologic diseases
- Rheumatologic manifestations of non-rheumatic disorders
- Rheumatologic evaluation and management during periconceptual, postpartum, and lactation
EPA 8 Life-long learning
- สามารถกาหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง
- สามารถค้นคว้าหาความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือจากแหล่งเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
- สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ค้นคว้าได้กับปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
- เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการอย่างสม่าเสมอ
- สามารถใช้ฐานข้อมูลอิเลคโทรนิก และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้
- สามารถถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิสิต นักศึกษา ผู้ป่วยและญาติ
EPA 9 Patient safety
1. Interpersonal and communication skills
o สามารถสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และญาติ
o มีทักษะในการดูแลผู้ป่วย
o มีทักษะในการบอกข่าวร้าย
o สามารถบริหารจัดการ difficult patient ได้
2. เข้าใจและเคารพความเชื่อพื้นฐาน ทางสุขภาพที่ต่างกัน
3. Professionalism
2.1 Patient centered care
o ยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก
o สร้างและรักษาความน่าเชื่อถือของตนเองต่อผู้ป่วย และสังคม
ให้การรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐานอย่างเหมาะสม ตามทรัพยากรทางการแพทย์ที่
เอื้ออานวย
การให้เกียรติและยอมรับเพื่อนร่วมวิชาชีพ เพื่อนร่วมงาน ผู้ป่วย และญาติ
ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไว้ก่อน
2.2 พฤตินิสัย
o มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
o แต่งกายและใช้วาจาสุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ
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o มีจิตใจแจ่มใส โอบอ้อมอารี จิตอาสา และเอื้ออาทร
2.3 Medical Ethics
o สามารถรักษาความลับผู้ป่วย
o สามารถให้ข้อมูล และขอความยินยอมจากผู้ป่วยในการดูแลรักษา และทาหัตถการ
o เคารพการตัดสินใจการรับการรักษาของผู้ป่วย ในกรณีที่ผู้ป่วยตัดสินใจไม่ได้ ต้องสามารถเลือกผู้
ตัดสินใจแทนผู้ป่วยได้
o ไม่พึงรับการสนับสนุนใดๆ เป็นการส่วนตัว ทั้งนี้ต้องยึดหลักจริยธรรมตามเกณฑ์ ข้อบังคับของ
แพทยสภา
o รู้ขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง
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3. เนื้อหาการเรียนรู้และการประเมิน

EPA 1: Arthritic diseases
Title of the EPA
Management of arthritic diseases
Specifications
1. Able to obtain relevant history/symptoms from patients
/relatives/referral physicians
2. Able to perform systemic physical examination correctly
3. Able to identify clinical relevant problems, and make diagnosis
and differential diagnosis
4. Able to order appropriate and relevant investigations
5. Able to provide proper and adequate management
6. Able to provide proper and adequate information to patients, and
relatives, and referral physicians
7. Able to record proper and adequate clinical information
8. Able to lead and communicate with the health-care team
Context
Ambulatory and inpatient setting
Domains of competence Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning /
Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based
practice
Knowledge, skills,
Knowledge: clinical management of common medical problems (Table 1),
attitude and behavior
rational use of drugs and investigations, understand the reimbursement of
and required experience various health care systems.
for entrustment
Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and
decision making, communication with patients and family.
Attitude and behavior: professionalism.
Experience:
- Demonstrate experience coping with patients with 7 cases; at least 4
items (Table 1) within the 2 years of training
- Completeness of OPD/ IPD records: 1 record/week/rotation
Assessment information - Direct observation
source to assess
- Information from colleagues (multisource feedback)
progress and ground for - Medical records
a summative
- Bed-side discussion
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entrustment decision
Entrustment for which
level of supervision is
to be reached at which
stage of training?

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

Milestone EPA 1: Management of Arthritic diseases
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. ให้การวินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางโรคข้อและรูมาติสซั่ม ะที่พบได้บ่อยใน
ประเทศไทยได้
ค. สามารถบันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. สามารถให้คาแนะนาในการป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน
(Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พนื้ ฐานของร่างกายและจิตใจ
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติส
ซั่ม
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)
ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
ข. เข้าใจ และสามารถดาเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ค. สามารถการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ง. สามารถเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. สามารถนาเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการ
แพทย์
ค. สามารถสื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยมี
เมตตา เคารพการตัดสินใจ และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
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ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ และ
ชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
(Continuous Professional Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ง. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบสาธารณสุขของประเทศ
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ
ปรับเปลีย่ นการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
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EPA 2: Management of immune mediated connective tissue diseases and vasculitides
Title of the EPA
Management of immune mediated connective tissue diseases and
vasculitides
Specifications
1. Able to obtain relevant history/symptoms from patients
/relatives/referral physicians
2. Able to perform systemic physical examination correctly
3. Able to identify clinical relevant problems, and make diagnosis
and differential diagnosis
4. Able to order appropriate and relevant investigations
5. Able to provide proper and adequate management
6. Able to provide proper and adequate information to patients, and
relatives, and referral physicians
7. Able to record proper and adequate clinical information
8. Able to lead and communicate with the health-care team
Context
Ambulatory and inpatient setting
Domains of competence Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning /
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Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based
practice
Knowledge, skills,
Knowledge: clinical management of common medical problems (Table 1),
attitude and behavior
rational use of drugs and investigations, understand the reimbursement of
and required experience various health care systems.
for entrustment
Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and
decision making, communication with patients and family.
Attitude and behavior: professionalism.
Experience:
- Demonstrate experience coping with patients with 7 cases; at least 4
items (Table 1) within the 2 years of training
- Completeness of OPD/ IPD records: 1 record/week/rotation
Assessment information - Direct observation
source to assess
- Information from colleagues (multisource feedback)
progress and ground for - Medical records
a summative
- Bed-side discussion
entrustment decision
Entrustment for which - Execution with reactive supervision (on request) by the end of first year
level of supervision is
– level 3 (5 cases in different diseases/problems)
to be reached at which - Unsupervised at the end of second year – level 4 (5 cases in different
stage of training?
diseases/problems)
Milestone EPA 2: Management of immune mediated connective tissue diseases and vasculitides
F1 F2
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. ให้การวินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางโรคข้อและรูมาติสซั่ม ที่พบได้บ่อยใน
ประเทศไทยได้
ค. สามารถบันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. สามารถให้คาแนะนาในการป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน
(Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พนื้ ฐานของร่างกายและจิตใจ
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ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติส
ซั่ม
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)
ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
ข. เข้าใจ และสามารถดาเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ค. สามารถการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ง. สามารถเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. สามารถนาเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการ
แพทย์
ค. สามารถสื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยมี
เมตตา เคารพการตัดสินใจ และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ
และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
(Continuous Professional Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ง. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบสาธารณสุขของประเทศ
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ
ปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
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EPA 3: Management of rheumatic manifestations associated with systemic diseases/conditions
Title of the EPA
Management of rheumatic manifestations associated with systemic
diseases/conditions
Specifications
1. Able to obtain relevant history/symptoms from patients
/relatives/referral physicians
2. Able to perform systemic physical examination correctly
3. Able to identify clinical relevant problems, and make diagnosis
and differential diagnosis
4. Able to order appropriate and relevant investigations
5. Able to provide proper and adequate management
6. Able to provide proper and adequate information to patients, and
relatives, and referral physicians
7. Able to record proper and adequate clinical information
8. Able to lead and communicate with the health-care team
Context
Ambulatory and inpatient setting
Domains of competence Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning /
Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based
practice
Knowledge, skills,
Knowledge: clinical management of common medical problems (Table 1),
attitude and behavior
rational use of drugs and investigations, understand the reimbursement of
and required experience various health care systems.
for entrustment
Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and
decision making, communication with patients and family.
Attitude and behavior: professionalism.
Experience:
- Demonstrate experience coping with patients 3 cases; at least 3 items
(Table 1) within the 2 years of training
- Completeness of OPD/ IPD records: 1 record/week/rotation
Assessment information - Direct observation
source to assess
- Information from colleagues (multisource feedback)
progress and ground for - Medical records
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a summative
entrustment decision
Entrustment for which
level of supervision is
to be reached at which
stage of training?

- Bed-side discussion
- Execution with reactive supervision (on request) by the end of first year
– level 3 (2 cases in different diseases/problems)
- Unsupervised at the end of second year – level 4 (2 cases in different
diseases/problems)

Milestone EPA 3: Management of rheumatic manifestations associated with systemic
diseases/conditions
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. ให้การวินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางโรคข้อและรูมาติสซั่ม ทีพ่ บได้บ่อยใน
ประเทศไทยได้
ก. สามารถบันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ข. สามารถให้คาแนะนาในการป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน
(Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พนื้ ฐานของร่างกายและจิตใจ
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติส
ซั่ม
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)
ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
ข. เข้าใจ และสามารถดาเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ค. สามารถการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ง. สามารถเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. สามารถนาเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการ
แพทย์
ค. สามารถสื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยมี
เมตตา เคารพการตัดสินใจ และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
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จ. เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ
และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
(Continuous Professional Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ง. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบสาธารณสุขของประเทศ
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ
ปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
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EPA 4: Management of diseases of cartilage, bone and connective tissue
Title of the EPA
Management of diseases of cartilage, bone and connective tissue
Specifications
1. Able to obtain relevant history/symptoms from patients
/relatives/referral physicians
2. Able to perform systemic physical examination correctly
3. Able to identify clinical relevant problems, and make diagnosis
and differential diagnosis
4. Able to order appropriate and relevant investigations
5. Able to provide proper and adequate management
6. Able to provide proper and adequate information to patients, and
relatives, and referral physicians
7. Able to record proper and adequate clinical information
8. Able to lead and communicate with the health-care team
Context
Ambulatory setting
Domains of competence Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning /
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Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based
practice
Knowledge, skills,
Knowledge: clinical management of common medical problems (Table 1),
attitude and behavior
rational use of drugs and investigations, understand the reimbursement of
and required experience various health care systems.
for entrustment
Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and
decision making, communication with patients and family.
Attitude and behavior: professionalism.
Experience:
- Demonstrate experience coping with patients 4 cases; at least 4 items
(Table 1) within the 2 years of training
- Completeness of OPD records: 1 record/week/rotation
Assessment information - Direct observation
source to assess
- Information from colleagues (multisource feedback)
progress and ground for - Medical records
a summative
- Bed-side discussion
entrustment decision
Entrustment for which - Execution with reactive supervision (on request) by the end of first year
level of supervision is
– level 3 (3 cases in different diseases/problems)
to be reached at which - Unsupervised at the end of second year – level 4 (3 cases in different
stage of training?
diseases/problems)
Milestone EPA 4: Management of diseases of cartilage, bone and connective tissue
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. ให้การวินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางโรคข้อและรูมาติสซั่มที่พบได้บ่อยใน
ประเทศไทยได้
ค. สามารถบันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. สามารถให้คาแนะนาในการป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน
(Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พนื้ ฐานของร่างกายและจิตใจ
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ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติส
ซั่ม
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)
จ. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
ฉ. เข้าใจ และสามารถดาเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ช. สามารถการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ซ. สามารถเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ฉ. สามารถนาเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ช. สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการ
แพทย์
ซ. สามารถสื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยมี
เมตตา เคารพการตัดสินใจ และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ฌ. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
ญ. เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
จ. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ และ
ชุมชน
ฉ. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
(Continuous Professional Development)
ช. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ซ. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ฉ. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบสาธารณสุขของประเทศ
ช. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
ซ. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย
ฌ. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วย
ญ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ
ปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

EPA 5: Management of regional and diffuse musculoskeletal pain
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Title of the EPA

Management of regional and diffuse musculoskeletal pain
Specifications
1. Able to obtain relevant history/symptoms from patients
/relatives/referral physicians
2. Able to perform systemic physical examination correctly
3. Able to identify clinical relevant problems, and make diagnosis
and differential diagnosis
4. Able to order appropriate and relevant investigations
5. Able to provide proper and adequate management
6. Able to provide proper and adequate information to patients, and
relatives, and referral physicians
7. Able to record proper and adequate clinical information
8. Able to lead and communicate with the health-care team
Context
Ambulatory setting
Domains of competence Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning /
Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based
practice
Knowledge, skills,
Knowledge: clinical management of common medical problems (Table 1),
attitude and behavior
rational use of drugs and investigations, understand the reimbursement of
and required experience various health care systems.
for entrustment
Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and
decision making, communication with patients and family.
Attitude and behavior: professionalism.
Experience:
- Demonstrate experience coping with patients 4 cases; at least 2 items
(Table 1) within the 2 years of training
- Completeness of OPD records: 1 record/week/rotation
Assessment information - Direct observation
source to assess
- Information from colleagues (multisource feedback)
progress and ground for - Medical records
a summative
- Bed-side discussion
entrustment decision
Entrustment for which - Execution with reactive supervision (on request) by the end of first year
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level of supervision is
to be reached at which
stage of training?

– level 3 (3 cases in different diseases/problems)
Unsupervised at the end of second year – level 4 (3 cases in different
diseases/problems)

Milestone EPA 5: Management of regional and diffuse musculoskeletal pain
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. ให้การวินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางโรคข้อและรูมาติสซั่ม ที่พบได้บ่อยใน
ประเทศไทยได้
ค. สามารถบันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. สามารถให้คาแนะนาในการป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน
(Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พนื้ ฐานของร่างกายและจิตใจ
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติส
ซั่ม
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)
ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
ข. เข้าใจ และสามารถดาเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ค. สามารถการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ง. สามารถเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. สามารถนาเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการ
แพทย์
ค. สามารถสื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยมี
เมตตา เคารพการตัดสินใจ และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ
และชุมชน
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ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
(Continuous Professional Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ง. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบสาธารณสุขของประเทศ
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ
ปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
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EPA 6: Procedures and interpretation of diagnostic tests in rheumatic diseases

Title of the EPA
Specifications

Procedures and interpretation of diagnostic tests in rheumatic diseases
1. Understanding principle of investigation, and able to
determine the risk and benefit of the investigation
2. Able to explain the indication/contraindication of the
investigation to the patients and relatives
3. Able to interpret the result of the investigation and able to
explain the result to the patient and their relatives
4. Able to perform arthrocentesis
5. Able to perform synovial fluid examination, and interpretation
of the results
6. Able to perform intra-articular and soft tissue injection
7. Able to interpret:
- Muscle, bone and joint imaging (x-ray, ultrasonography,
computed tomography, and magnetic resonance imaging)
- inflammatory biomarkers
- Serology tests in rheumatic diseases
- bone density measurement
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Context
Domains of competence

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

- common and classical tissue histopathology (synovium,
muscle)
- neuromuscular testing
8. Able to record the results, and interpretation of the results in
medical record
Ambulatory and inpatient setting
Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning /
Interpersonal and communication skills / Professionalism / Systembased practice
Knowledge: clinical management of procedures, common laboratory
investigations (Table 1), rational use of investigations, the
reimbursement of various health care systems.
Skills: Perform arthrocentesis, synovial fluid interpretation, and
injection of joints and soft tissue, clinical reasoning and decision
making, communication with patients and family.
Interpret:
- Muscle, bone and joint imaging (x-ray, ultrasonography,
computed tomography, and magnetic resonance imaging)
-

inflammatory biomarkers
Serology tests in rheumatic diseases
bone density measurement
common and classical tissue histopathology (synovium,
muscle)
- neuromuscular testing
Attitude and behavior: professionalism.
Experience:
- Demonstrate experience to perform 7 arthrocentesis, interpretation
of the results include crystal identification 7 cases, and intra-articular
and soft tissue injection 4 cases/item (Table 1) within the 2 years of
training
- Completeness of OPD/IPD records: 1 record/week/rotation
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- Demonstrate experience coping with patients with laboratory
investigation 20 cases/item (Table 1) within the 2 years of training
- Completeness of OPD/IPD records: 1 record/week/rotation
Assessment information - Direct observation
source to assess
- 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: perform 5 arthrocentesis,
level of supervision is
interpretation of the results include crystal identification 5 cases,
to be reached at which
intra-articular and soft tissue injection 3 cases, and demonstrate
stage of training?
experience coping with patients with laboratory investigation 15
cases/item (in different diseases/problems) by the end of first year
(level 3)
- Unsupervised: perform 5 arthrocentesis, interpretation of the results
include crystal identification 5 cases, intra-articular and soft tissue
injection 3 cases, and demonstrate experience coping with patients
with laboratory investigation 15 cases/item (in different
diseases/problems) at the end of second year
Milestone EPA 6: Procedures and interpretation of diagnostic tests in rheumatic diseases
F1
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผู้ป่วย ทาหัตถการ และการรวบรวม
ข้อมูล
ข. วินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได้
ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ

ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน
(Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พนื้ ฐานของร่างกายและจิตใจ

ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)
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ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
ข. ดาเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ค. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ง. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา
เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วม
วิชาชีพ และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
(Continuous Professional Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ง. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ
ปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

EPA 7: Consultation
Title of the EPA
Specifications
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Consultation
1. Able to detect significant history/symptoms from patients/
relatives/consulting physicians
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2. Perform systemic physical examination correctly
3. Able to identify clinical relevant problems and/or patient’s
risks to particular procedures / interventions
4. Provide appropriate and relevant investigations
5. Provide proper and adequate management including plan of
follow-up
6. Effectively communicate with consulting physicians and
patients with proper and adequate information
7. Record proper and adequate clinical information
Context
Ambulatory and inpatient setting
Domains of
Patient care/Medical knowledge and skills/Interpersonal and
competence
communication skills/Professionalism
Knowledge, skills,
Knowledge: clinical management of common rheumatic problems
attitude and behavior
occurring in other specialties, clinical risks of particular patients
and required experience undergoing interventions/procedures, rational use of drugs and
for entrustment
investigations, the reimbursement of various health care systems.
Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and
decision making, communication with consulting physicians,
patients and family.
Attitude and behavior: professionalism
Experience:
- Demonstrate experience coping with providing consultation to other
specialties 7 cases within 2 years of training
- Completeness of consultation records: 1 record/week/rotation
Assessment information - Direct observation
source to assess
- Information from colleagues (multisource feedback)
progress and ground for - Medical records
a summative
- Bed-side discussion
entrustment decision
Entrustment for which - Execution with reactive supervision (on request) by the end of first
level of supervision is
year – level 3 (3 cases in different diseases/problems)
to be reached at which - Unsupervised at the end of second year – level 4 (5 cases in different
stage of training?
diseases/problems)
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Milestone EPA 7: Consultation
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผู้ป่วย ทาหัตถการ และการรวบรวม
ข้อมูล
ข. วินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได้
ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน
(Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พนื้ ฐานของร่างกายและจิตใจ
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)
ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
ข. ดาเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ค. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ง. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา
เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วม
วิชาชีพ และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
(Continuous Professional Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ง. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
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ก. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วย
ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ
ปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
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EPA 8: Life-long learning
Title of the EPA

Life-long learning

Specifications

1. Able to reflect what have been learned from internal, external
or personal academic activities as defined on the RCPT
revalidation e-port folio
2. Able to reflect what are the impacts to one’s practice from
those learning activities
3. Able to propose a personal development plan (PDP)
4. Effectively imply with RCPT revalidation e-port folio
Context
Personal learning activities on e-port folio
Domains of competence Medical knowledge and skills/ /Practice-based learning/ System-based
practice
Knowledge, Skills,
Knowledge: understanding the concept of continue professional
attitude and behavior
development and the four domains of professionalism, namely,
and required experience medical knowledge, patient safety, communication and maintaining
for entrustment
trust
Skills: reflective learning, critical thinking, clinical reasoning, basic
ICT skills
Attitude and behavior: commitment to life-long learning and selfimprovement.
- Experience:Demonstrate submitting supporting information and PDP
on the RCPT revalidation e-port folio
Assessment information - Facilitator’s opinion
source to assess
progress and ground for
a summative
entrustment decision
Entrustment for which Unsupervised at the end of each year – level 4 (50 credits per year, as
level of supervision is defined by the RCPT revalidation).
to be reached at which
stage of training?
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Milestone EPA 8: Life-long learning
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผู้ป่วย ทาหัตถการ และการรวบรวม
ข้อมูล
ข. วินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทย
ได้
ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน
(Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พนื้ ฐานของร่างกายและจิตใจ
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)
ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ข. ดาเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ค. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ง. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา
เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุ
ศาสตร์
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วม
วิชาชีพ และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
(Continuous Professional Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
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ง. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ
ปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

EPA 9: Patient safety
Title of the EPA
Specifications

Context
Domains of competence

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

F1

F2











Patient safety
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
Ambulatory and inpatient setting
Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning /
Interpersonal and communication skills / Professionalism / Systembased practice
Knowledge: concepts of patient safety practice, common patient safety
goals / hospital accreditation (HA) standards / rational drug use
Skills: recognition of errors, root cause analysis (RCA) and plan-dostudy-act (PDSA) cycle
Attitude and behavior: professional communication with team
members and managers (both verbal and written); appreciate the
blameless environment
Experience:
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- Demonstrate correct handwashing at least 3 times
- Perform medical reconciliation at least 10 times
- Incorporate with the hospital risk reports, RCA and PDSA at least 3
events
Assessment information Direct observation
source to assess
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 first
level of supervision is
year - level 3 (3 scenario), demonstrate correct handwashing at least
to be reached at which
3 times, perform medical reconciliation at least 10 times
stage of training?
- Unsupervised at the end of second year - level 4 (3 scenario),
demonstrate correct handwashing at least 3 times, perform medical
reconciliation at least 10 times
Milestones EPA 9: Patient safety
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผู้ป่วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล
ข. วินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทย
ได้
ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่าเสมอ
ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน
(Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พนื้ ฐานของร่างกายและจิตใจ
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)
ก. ดาเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ข. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
ค. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
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ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สือ่ สารให้ข้อมูลแก่ญาติและผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา
เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุ
ศาสตร์
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ
และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
(Continuous Professional Development)
ค. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ง. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ
ปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
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EPA-competencies matrix

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

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

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

เกณฑ์ประเมินการเลื่อนชั้นปี
1. เมื่อผ่านการฝึกอบรม 12 เดือน (โดยเลือกจากโรคหรือภาวะระดับ 1 )
EPA 1
level 3 (5 different cases)
EPA 2
level 3 (4 different cases)
EPA 3
level 3 (2 different cases)
EPA 4
level 3 (3 different cases)
EPA 5
level 3 (2 different cases)
EPA 6
level 3
- Perform Arthrocentesis

- Synovial fluid interpretation include crystal identification
- Perform injection of joints and soft tissue
- Interpretation of
- imaging of bone and joint
- inflammatory biomarkers
- serology tests in rheumatic diseases
- bone density measurement
- tissue biopsy (synovium, muscle)
- neuromuscular testing
EPA 7
level 3 (3 different cases)
EPA 8
level 4 (50 credits and >1 PDP)
EPA 9
level 3
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•
•
•

•
•

(5 different cases)
(5 different cases)
(3 different cases)

(15different cases/ ไม่เกิน 3case/item)

Incorporate with the hospital risk reports, RCA and PDSA 3 different cases
Demonstrate correct handwashing at least 3 times
Perform medical reconciliation at least 10 times
2. เมื่อผ่านการฝึกอบรม 24 เดือน (โดยเลือกจากโรคหรือภาวะระดับ 1 หรือ 2)
EPA 1
level 4 (5 different cases)
EPA 2
level 4 (4 different cases)
EPA 3
level 4 (2 different cases)
EPA 4
level 4 (3 different cases)
EPA 5
level 4 (2 different cases)
EPA 6
level 4
- Perform Arthrocentesis
(5 different cases)
- Synovial fluid interpretation include crystal identification
(5 different cases)
- Perform injection of joints and soft tissue
(3 different cases)
- Interpretation of
- imaging of bone and joint
- inflammatory biomarkers
- serology tests in rheumatic diseases
- bone density measurement
- tissue biopsy (synovium, muscle)
- neuromuscular testing
(15different cases/ ไม่เกิน 3case/item)
EPA 7
level 4 (5 different cases)
EPA 8
level 4 (50 credits and >1 PDP)
EPA 9
level 4
Incorporate with the hospital risk reports, RCA and PDSA 3 different cases
Demonstrate correct handwashing at least 3 times
Perform medical reconciliation at least 10 times

*แพทย์ประจาบ้านสามารถทา EPA ให้ได้สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่าที่ตั้งไว้สาหรับแต่ละระดับของชั้นปี ทั้งจานวนและ
level และ เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม 24 เดือน แพทย์ประจาบ้านทุกคนต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถทา EPA ได้ด้วย
ตนเองดังนี้:
EPA 1
level 4 (7 different cases for each EPA)
EPA 2
level 4 (7 different cases for each EPA)
EPA 3
level 4 (3 different cases for each EPA)
EPA 4
level 4 (4 different cases for each EPA)
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EPA 5
level 4 (4 different cases for each EPA)
EPA 6
level 4
- Perform Arthrocentesis

- Synovial fluid interpretation include crystal identification
- Perform injection of joints and soft tissue
- Interpretation of
- imaging of bone and joint
- inflammatory biomarkers
- serology tests in rheumatic diseases
- bone density measurement
- tissue biopsy (synovium, muscle)
- neuromuscular testing
EPA 7
EPA 8
EPA 9

(7 different cases)
(7 different cases)
(4 different cases)

(20 different cases/ ไม่เกิน 3case/item)

level 4 (7 different cases)
level 4 (150 credits and 1 PDP)
level 4
Incorporate with the hospital risk reports, RCA and PDSA 3 different cases
Demonstrate correct handwashing at least 3 times
Perform medical reconciliation at least 10 times
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ภาคผนวก 3
เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic science)
- Structure and function of bone, joints, and connective tissue (joint, synovium, connective tissues, bone,
muscle)
- Effector mechanisms in autoimmunity and inflammation
Cells involves in autoimmune diseases and inflammation (dendritic cells, monnuclear cells, phagocytes,
neutrophils, T and B lymphocytes, fibroblasts fibroblast-like synoviocytes, mast cells, platelets, and endothelial cells)
Complement system, protaglandins, leukotrienes, and related compounds, cytokines, principles of
signaling
Cell recruitment and angioensesis, immunologic, repercussions of cell death
Inflammatory response, Innate and adaptive immunity, and autoimmunity
- Pathology and pathogenesis of rheumatic and connective tissue diseases
Immunology: cellular and subcellular elements of the immune system, immune regulations and
response, and immune modulation,
Molecular and cellular basis of immunity and immunological disease
- Purine, calcium and related metabolism
- Genetic and epigenetic of rheumatic diseases
ความรู้ทางคลินิก
- Broad issued in the approach to rheumatic diseases
- Epidemiology and economic burden of rheumatic diseases
- Assessment of health outcome
- CVS risks in inflammatory rheumatic diseases
- Cancer risk in rheumatic diseases
- Principle of physical medicine and rehabilitation in rheumatic diseases
- Pregnancy and rheumatic diseases
- Pharmacology of anti-rheumatic agents
ความรู้ทางหลักการทาวิจัย
- Research ethic
- Critical appraisal of medical literatures
- Clinical research methodology in rheumatic disease
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โรคข้อและรูมาติสซั่ม ที่สาคัญ
โรคข้อและรูมาติสซั่ม ที่สาคัญ แบ่งตามวิธีจัดการเรียนรู้ดังนี้
ระดับ 1 โรคหรือภาวะที่พบบ่อย และมีความสาคัญซึ่งแพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถเรียนรู้ได้จากผู้ป่วย
โดยตรง
ระดับ 2 โรคหรือภาวะที่พบน้อยกว่าระดับ 1 และมีความสาคัญซึ่งแพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถเรียนรู้จาก
ผู้ป่วยแต่ไม่ได้ดูแลผู้ป่วยโดยตรง เช่น การร่วมดูแลในหอผู้ป่วย
ระดับ 3 โรคที่พบน้อยแต่มีความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเอง
หรือฟังบรรยาย และสถาบันฝึกอบรมควรจัดให้มีการเรียนรู้โรคในกลุ่มนี้อย่างพอเพียง
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โรคหรือภาวะ

ระดับ 1

ระดับ 2

1. Arthritic diseases

- Viral, bacterial, mycobacterial arthritis - Fungal
-Rheumatic fever and post-streptoccal - Arthritis associated with inflammatory
arthritis
bowel diseases
- Arthritis associated with infection
- Unclassified spondyloarthritis
(e.g. HIV, HBV, HCV)
- Adult onset Still’s disease
- Hyperuricemia and gout
- Undifferentiated arthritis
-Basic calcium phosphate deposition - Neuropathic arthropathy
diseases
- Palindromic arthropathy
-Rheumatoid arthritis
-Ankylosing spondylitis
- Reactive arthritis/ Reiter’s syndrome
- Psoriatic arthritis

2. Immune mediated
connective tissue
diseases and
vasculitides

- Systemic lupus erythematosus
- Relapsing polychondritis
- Mixed connective tissue disease and
Overlap syndrome
- Systemic sclerosis
- Inflammatory myopathies
- Sjogren’s syndrome
- Antiphospholipid syndrome
- Single organ vasculitis (primary angiitis of -Kawasaki’s diseases
- Unclassified connective tissue disease CNS, GI tract.)
- Immune complex
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ระดับ 3
- Parasitic arthritis
- Spirochete arthritis (Lyme
disease, syphilis)
- Oxalate and other
crystalline arthritis
-Remitting seronegative
symmetrical synovitis with
pitting edema (RS3PE)
- Synovitis, acne, pustulosis,,
hyperostosis, and osteitis
(SAPHO),
- Chronic recurrent
multifocal osteomyelitis
(CRMO)
- Tumor and tumor-like
conditions (e.g. pigmented
villonodular synovitis,
synovial tumor)
- Foreign body arthritis
- Intermittent hydrathrosis

โรคหรือภาวะ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

- Single organ vasculitis
- Cutaneous leukocytoclatic vasculitis
- Systemic vasculitis
- Takayasu’s vasculitis
- Giant cell arteritis and polymyalgia
rheumatica
- Polyarteritis nodosa
-ANCA associated vasculitis
(Microscopic polyangiitis,
granulomatosis with polyangiitis
(Wegener’s), eosinophilic
granulomatosis with polyangiitis
(Churg-Strauss)
- Immune complex associated vasculitis
(IgA vasculitis (Henoch-Schonlein))
- Behcet’s disease
- Secondary vasculitis (systemic
diseases, infectious diseases, drugs and
chemical substances, malignancy)

- Immune complex associated vasculitis
(cryoglobulinemic vasculitis, urticarial
vasculitis)
- Thromboangiitis obliteran

associated vasculitis (antiglomerular basement
membrane disease)
- Cogan syndrome

- Hematologic diseases (hemophilia,) -Hemoglobinopathy
3. Rheumatic
- Endocrine diseases (diabetes mellitus, -Hypertrophic osteoarthropathy (HOA)
manifestations
- Rheumatic manifestations associated with
associated with systemic thyroid and parathyroid diseases ,
pituitary and adrenal diseases)
IgG4-related disease
diseases/conditions
- Rheumatic manifestations associated
with
Malignancies
Pregnancy
Drugs and chemical substances
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- Hemochromatosis
-Wilson’s disease
- Ochronosis
- Rheumatic manifestations
associated with
Sarcoidosis
Infiltrative/storage
disease diseases (eg.
amyloidosis)

โรคหรือภาวะ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

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

- Renal osteodystrophy

-Paget’s disease of bone
- Osteomalacia
- Hereditary diseases of
connective tissue (Marfan’s
syndrome, Ehler-Danlos
syndrome

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

- Regional musculoskeletal pain
Chronic ligament and muscle strain
Complex regional pain syndrome (reflex
sympathetic dystrophy)

ทักษะ หัตถการ และ/หรือแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรคทางโรคข้อและรูมาติสซั่ม
ที่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดต้องรู้ข้อบ่งชี้ ประโยชน์และผลแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่างๆ
กลุ่มที่ 1 สามารถปฏิบัติและแปลผลได้ด้วยตนเอง
o Synovial fluid analysis and crystal identification
กลุ่มที่ 2 บอกหลักการและแปลผลได้
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o Musculoskeletal imaging study (x-ray, ultrasonography, bone scan, computed CT scan, and
magnetic resonance imaging)
o Inflammatory biomarkers
Acute phase reactants (ESR, CRP)
Serum complement
o Serologic tests in rheumatic diseases
ANA
LE cell preparation
RF and ACPA
Antiphospholipid antibodies
Autoantibodies in lupus (e.g. anti-SM, anti DS-DNA)
Autoantibodies in systemic sclerosis (e.g. anti-topoisomerase 1, anti RNA polymerase,
anticentromere antibody)
Myositis specific and myositis associated autoantibodies
ANCA
Miscellaneous (e.g. anti Ro/SSA, anti La/SSB, anti human globulin antibodies, IgG4)
o Bone mineral density measurement
o Genetic markers (e.g. HLA B27, HLA B5801)
o Tissue biopsy (skin, kidney, vessel, synovium, muscle)
o Electrodiagnosis (NCV, EMG)
กลุ่มที่ 3 หัตถการ
o Arthrocentesis and injection of joints and soft tissue
ความทางรู้ด้านบูรณาการ
1.Interpersonal and communication skills
1) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย
2) การบอกข่าวร้าย
3) ปัจจัยที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย
4) การบริหารจัดการ difficult patient ได้
5) เข้าใจพื้นฐานความเชื่อทางสุขภาพที่ต่างกัน
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6) การสื่อสารกับผู้ป่วย ญาติ และผู้ร่วมงาน
7) การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแพทย์และผู้ร่วมงาน
2.Professionalism
1) Patient-centered care
(1) การยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก
(2) การรักษาความน่าเชื่อถือแก่ผู้ป่วย สังคม
- การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดีที่สุด
- การให้เกียรติและยอมรับเพื่อนร่วมวิชาชีพ เพื่อนร่วมงาน ผู้ป่วย และญาติ
- ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไว้ก่อน
2) พฤตินิสัย
(1) ความรับผิดชอบ และความตรงต่อเวลา
(2) การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
3) Medical Ethics
(1) การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงการรับของจากบริษัทภัณฑ์ทาง
การแพทย์
(2) การนับถือให้เกียรติและสิทธิ รวมทั้งความเห็นของผู้ป่วย ในกรณีผู้ป่วยไม่เห็นด้วย
กับการรักษาหรือปฏิเสธการรักษา กรณีญาติและผู้ป่วยร้องขอตามสิทธิผู้ป่วย
(3) การขอความยินยอมจากผู้ป่วยในการดูแลรักษาและหัตถการ
(4) ในกรณีที่ผู้ป่วยตัดสินใจไม่ได้ต้องสามารถเลือกผู้ตัดสินใจแทนผู้ป่วยได้
(5) การปฏิบัติในกรณที่ผู้ป่วยร้องขอการรักษาที่ไม่มีประโยชน์หรือมีอันตราย
(6) การรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย
(7) การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง
4) Continue professional development
(1) การกาหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง
(2) การค้นคว้าความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือได้ด้วยตนเอง
(3) การประยุกต์ความรู้ที่ค้นคว้ากับปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
(4) การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ
(5) การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการอย่างสม่าเสมอ
(6) การใช้ electronic database และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้
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(7) การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิสิต นักศึกษา ผู้ป่วยและญาติ
3.System-based practice
1) ระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ
2) ระบบประกันสุขภาพ เช่น ระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลของข้าราชการ ระบบประกันชีวิต เป็นต้น
3) การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ ความปลอดภัยของผู้ป่วย
4) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา
5) เข้าใจ หลักการบริหารจัดการ และ cost consciousness medicine
6) เข้าใจความรู้กฎหมายทางการแพทย์ สิทธิผู้ป่วย
7) เข้าใจนโยบายการใช้ยาระดับชาติ เช่น บัญชียาหลักแห่งชาติ
8) เข้าใจในบทบาทของการรักษาทางเลือก
9) เรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพของตนเอง
10) การใช้ยาและทรัพยากรแบบสมเหตุสมผล
4.Practice-based learning and improvement
1) ทักษะและจริยธรรมในการวิจัย
2) การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบทีมสหวิชาชีพ
3) การใช้การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและยาอย่างสมเหตุผล
4) การบันทึกเวชระเบียนครบถ้วนถูกต้อง
5) การลงรหัสโรค และรหัสหัตถการ
6) การลงสาเหตุการตาย
7) การจัดกลุ่มโรคและค่าน้าหนักสัมพันธ์ กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม Disease-related group (DRG)
8) การสร้าง Clinical Practice Guideline (CPG)
9) การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
10) การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค
11) การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
12) เข้าใจการใช้และแปลผลเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ เช่น flow chart, control chart เป็นต้น
13) การประเมินความพอใจของผู้ป่วย
14) การมีส่วนร่วมในองค์กร เช่น ภาควิชา/แผนก/กลุ่มงาน โรงพยาบาล/สถาบัน
ราชวิทยาลัย เป็นต้น
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ภาคผนวก 4
การรับรอง วุฒิบัตร หรือ หนังสืออนุมัติ สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
ให้มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก”
การรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (วว.) หรือหนังสืออนุมัติ (อว.)อายุรศาสตร์โรคข้อ
และรูมาติสซั่ม ให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นั้น ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลและของแต่ละสถาบันที่ให้การ
ฝึกอบรม โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจของแต่ละสถาบันที่ให้การฝึกอบรมฯ และความสมัครใจของ
แพทย์ประจาบ้านต่อยอด หากแพทย์ประจาบ้านต่อยอด มีความประสงค์ดังกล่าว จะต้องแจ้งให้สถาบัน
ฝึกอบรมทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนว่า จะรับการฝึกอบรมที่มีโอกาสได้รับทั้ง วว. หรือ อว. และการ
รับรองคุณวุฒิดังกล่าวให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก”
ในกรณีที่สถาบันฝึกอบรมฯ ไม่สามารถจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด เพื่อให้มีการ
รับรองคุณวุฒิ วว. หรือ อว. “เทียบเท่าปริญญาเอก” ได้ สถาบันนั้นมีสิทธิ์ที่จะไม่จัดการฝึกอบรมแบบที่มี
การรับรองคุณวุฒิ ให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” ได้ สถาบันนั้นสามารถแจ้งให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอด
ทราบตั้งแต่วันเริ่มเปิดรับสมัครการคัดเลือกเข้าเป็นแพทย์ประจาบ้านต่อยอด ไปจนถึงวันที่เริ่มเปิดการ
ฝึกอบรม ในกรณีที่สถาบันฝึกอบรมใดต้องการให้มีการรับรอง วว. หรือ อว. ให้มีคุณวุฒิ ดังกล่าว แต่มี
ทรัพยากรจากัด สถาบันนั้นสามารถติดต่อขอความร่วมมือจากอาจารย์และทรัพยากรจากสถาบันอื่นมาช่วย
ได้
การที่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดสอบผ่านและมีสิทธิ์ได้รับ วุฒิบัตร หรือ หนังสืออนุมัติ สาขา
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่มแล้ว หากมีความประสงค์จะให้ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ดาเนินการออก
เอกสารเพื่อรับรองว่า วุฒิบัตร หรือ หนังสืออนุมัติ สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม มีคุณวุฒิ
“เทียบเท่าปริญญาเอก” นั้น จะต้องทาให้ผลงานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยที่ส่งมาให้ราชวิทยาลัยฯ
ประกอบการเข้าสอบ วว. หรือ อว. ในครั้งนั้น มีลักษณะดังนี้
1. ผลงานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ
2. กรณีงานวิจัยวารสาร ในสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม ควรเป็นงานวิจัยแบบ
systematic review และ meta-analysis โดยให้เพิ่มวงเล็บด้วยภาษาอังกฤษว่าเป็น systematic
review และ meta-analysis เพื่อให้เกิดความชัดเจน
3. ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดย่อ
อนึ่ง การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพที่อยู่นอกเหนือประกาศของ TCI ให้
เป็นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ถูกคัดเลือกให้อยู่ใน PubMed, Scopus, Web of Science หรือ Google
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Scholar หรือในวารสารนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในบทความหรือในบทคัดย่อและมีการตีพิมพ์วารสาร
ฉบับนี้มานานเกิน 10 ปี (วารสารเริ่มออกอย่างช้าในปี พ.ศ.2549 หรือ ค.ศ.2006)
ในกรณีที่ วว. หรือ อว. ได้รับการรับรองว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก” ไม่ให้ใช้คาว่า Ph.D. หรือ ปร.ด.
ท้ายชื่อในคุณวุฒิ หรือวุฒิการศึกษา รวมทั้งการใช้คาว่า ดร. นาหน้าชื่อ แต่สถาบันการศึกษาสามารถให้ผู้ที่
ได้วว. หรือ อว. ที่ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นี้ เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษา อาจารย์รับผิดชอบ
หลักสูตรการศึกษา อาจารย์คุมวิทยานิพนธ์ หรือเป็นวุฒิการศึกษาประจาสถานศึกษาได้
ดังนั้น วุฒิบัตรฯ หรือ หนังสืออนุมัติฯ ของท่านที่ได้รับการรับรองวุฒิการศึกษานี้ อาจจะมีคาว่า
“เทียบเท่าปริญญาเอก” ต่อท้ายได้เท่านั้น
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ภาคผนวก 5
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ของโรงพยาบาล
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ภาคผนวก 6
สัดส่วนและเกณฑ์ของการประเมินผลการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ
เกณฑ์การตัดสินผลการสอบ
1. ทฤษฎี
ประกอบด้วย
MCQ
100 ข้อ
ร้อยละ 30
Short assay
6 ข้อ
ร้อยละ 30
2. ปฏิบัตแิ ละทักษะทางคลินิก
ประกอบด้วย
Long case 1 case
ร้อยละ 10
Spot diagnosis
ร้อยละ 10
X-ray
ร้อยละ 10
Oral examination
ร้อยละ 5
3. วิจัยและทบทวนวรรณกรรม
วิจัย
ร้อยละ 10
ทบทวนวรรณกรรม
ร้อยละ 5

โดยคิดเกณฑ์ผ่านที่คะแนนรวมร้อยละ 60
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ร้อยละ 50

ร้อยละ 35

ร้อยละ 15

ภาคผนวก 7
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย กาหนดให้สถาบันฝึกอบรมรับผู้เข้าฝึกอบรมได้ในสัดส่วนชั้นปีละ 1
คน ต่ออาจารย์ผู้ฝึกอบรม 2 คน รวมทั้งต้องมีงานบริการในสถาบันตามที่กาหนดในตารางต่อไปนี้
จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละชั้น ปีละ
จานวนแพทย์ผู้ให้การฝึกอบรม
จานวนผู้ป่วยนอกเฉพาะสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
(ครั้ง/ปี)

1
2
3
4
5
2
3
4
5
6
2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

จานวนผู้ป่วยในเฉพาะสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซัม่ ทั้ง
ในแผนกและนอกแผนก (ครั้ง/ปี)
จานวนหัตถการที่สาคัญ การเจาะข้อ

200

250

300

350

400

100

150

200

250

300

หากสถาบันฝึกอบรมใดมีสถานภาพเป็นสถาบันร่วมฝึกอบรม หรือสถาบันฝึกอบรมสมทบให้กับหลาย
หลักสูตรในสาขาเดียวกัน จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่จะปฏิบัติงานในสถาบันฝึกอบรมแห่งนั้นในเวลาหนึ่งๆจะต้อง
ไม่เกินศักยภาพของสถาบันฝึกอบรมนั้น
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ภาคผนวก 8
รายนามคณะกรรมการกากับดูแลหลักสูตรและการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม คณแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ โตเต็มโชคชัยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกนกรัตน์ นันทิรุจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปารวี ชีวะอิสระกุล
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงประภาพร พิสิษฐ์กุล
อาจารย์ แพทย์หญิงพิชญา โอเจริญ
พ.ญ.นันทกานต์ พงศ์ธรกุลพานิช
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ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ/เลขานุการ
อนุกรรมการ

ภาคผนวก 9
รายชื่อแพทย์ผู้ให้การฝึกอบรม
ก. ประเภทเต็มเวลา
ชือ่ / อายุ
1. ผศ.นพ.กิตติ โตเต็มโชคชัยการ

วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติอนุสาขา

สมาชิกราชวิทยาลัย

วท.บ., พ.บ., วว (อายุรศาสตร์,
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม,
อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
ทางคลินิก FACR)
พ.บ., ปรด., วว (อายุรศาสตร์,
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม)



3. รศ.พญ.ประภาพร พิสิษฐ์กุล

พ.บ., วว (อายุรศาสตร์,
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม)



4. อ.พญ.พิชญา โอเจริญ

พ.บ., วว (อายุรศาสตร์,
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม)



2. ผศ.พญ.ปารวี ชีวะอิสระกุล



ข. ประเภทไม่เต็มเวลา
วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ
อนุสาขา

สมาชิก
ราชวิทยาลัย

วท.บ., พ.บ., วว (อายุรศาสตร์,
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม,
อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
ทางคลินิก)
พ.บ., วว (อายุรศาสตร์,
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม)



การปฏิบัติงาน
ในด้านการเรียนการสอน
จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์
21



6

2. 3. พญ.นันทกานต์
3. พงศ์ธรกุลพานิช

พ.บ., วว (อายุรศาสตร์,
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม)



10

4. 4. นพ.ธเนศ ปิติธรรมภรณ์

พ.บ., ปรด., วว (อายุรศาสตร์,
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม)



4

ชื่อ/ อายุ
1. ผศ.พญ.กนกรัตน์ นันทิรุจ

2. นพ.สุพัฒน์ ทองภูสวรรค์
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ภาคผนวก 10

73
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ภาคผนวก 11
ใบประเมิน PA ของอาจารย์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตาแหน่งประเภทวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อผู้รับการประเมิน...............................................................................................
.........................................................................................................
สังกัด ภาควิชา................................................................................................
ช่วงเวลาการประเมิน
O ครั้งที่ 1 ( 1 ก.ค.25.......... – 31 ธ.ค.25............)
ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น) ....................................................................

ตาแหน่ง
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
O ครั้งที่ 2 ( 1 ม.ค.25.......... – 30 มิ.ย.25..........)
ตาแหน่ง...........................................................................................................

ส่วนที่ 2 การประเมินผลงาน ( Performance) : ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานที่กาหนดร่วมกันไว้ล่วงหน้า โดยพิจารณาตามข้อมูล
ตัวชี้วัดที่กาหนดไว้

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ร้อยละ

รอบ 1

(คะแนนเต็ม 10)

(ค่าน้าหนัก)

ปริมาณ

คุณภาพ
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ความคุ้มค่า

เวลา

ความพึงพอใจ

คะแนน X ค่าน้าหนัก

รอบ 2

(คะแนนเต็ม 10)

คะแนน X ค่าน้าหนัก

-2-

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน

ร้อยละ
(ค่า
น้าหนัก)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปริมาณ

คุณภาพ

เวลา

ความพึงพอใจ

รวมคะแนนที่ประเมินได้
คิดคะแนนตามค่าน้าหนัก = คะแนนรวมทั้งปี x 80
1000
คะแนนรวมทั้งปี = รอบ1 + รอบ2
2

การลงนามทาข้อตกลงการปฏิบัติงาน

ประเมิน

ความคุ้มค่า

รอบ 1
(คะแนนเต็ม 10)
คะแนน X ค่า
น้าหนัก

รอบ 2
(คะแนน
เต็ม 10)
คะแนน
X ค่า
น้าหนัก

ลงชื่อ...............................................................ผู้บังคับบัญชา

ลงชื่อ...............................................................ผู้รับการ

(.....................................................................)
ตาแหน่ง..........................................................
วันที่ ......./............................../ ...............

(.....................................................................)
ตาแหน่ง..........................................................
วันที่ ......./............................../ ...............

หมายเหตุ ** ผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมินต้องทาข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกันโดยกาหนดภาระงาน ค่าน้าหนักและตัวชี้วัด และลงนามในการทาข้อตกลงให้
ครบถ้วน

76

ส่วนที่ 3 การประเมินค่านิยมของมหาวิทยาลัยมหิดล (Core Value คาว่า

-3-

M-A-H-I-D-O-L )

คาอธิบาย : กรุณาตอบคาถามแต่ละข้อโดยพิจารณาว่า เมื่อมีโอกาสบุคคลที่ท่านประเมินได้แสดงพฤติกรรมที่ระบุไว้บ่อยครั้งเพียงใด โดยต้องประเมินทุกข้อ แต่ละข้อมีคะแนน
เต็ม 10 คะแนน

(0-2 คะแนน = ไม่เคย/แทบจะไม่แสดง 0-30% , 3-5 คะแนน = แสดงเป็นบางครั้ง 31-60% , 6-8 คะแนน = แสดงบ่อยครั้ง / เกือบสม่าเสมอ 61-80% , 9-10 คะแนน = แสดงแทบทุกครั้ง/สม่าเสมอ
81-100% )
สมรรถนะหลัก
รอบที่ 1
รอบที่ 2
(คะแนนเต็ม
(คะแนนเต็ม
ข้อละ 10 คะแนน)
ข้อละ 10
คะแนน)
1.รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล ( Mastery) / มุ่งเรียนรู้ : มีสติ ควบคุมอารมณ์และการแสดงออกของตนเองได้ มีความกระตือรือร้น ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นระบบ มีหลักการ
มีเหตุมีผล รักการเรียนรู้ ศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและปรับปรุงการทางานอย่างต่อเนื่อง
1.1 Self-Directed = มีสติ ควบคุมอารมณ์และการแสดงออกของตนเองได้เมือ่ อยู่ภายใต้ความขัดแย้งหรือความกดดัน
1.2 Agility = มีความกระตือรือร้น ว่องไว กระฉับกระเฉงในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 System Perspective = สามารถอธิบายกระบวนการทางานของตนเองได้อย่างเป็นระบบ และสามารถคิดวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานได้
1.4 Personal Learning = ใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนางานของตนเองอย่างสม่าเสมอ สามารถแสดงความรู้ ความคิด ข้อมูลที่ศึกษาจากรอบด้านเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พร้อมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งความรู้ ประสบการณ์ทั้งความสาเร็จและข้อผิดพลาดเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
รวมคะแนนในแต่ละรอบ = ( คะแนนทุกข้อบวกกัน × 100 ) ÷ 40
2.มุ่งผลเพื่อผู้อื่น (Altruism) / รับผิดชอบสังคม : มีความเสียสละ อุทิศตัวเพื่อส่วนรวม ปกป้องชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย และสถาบันฯ รวมถึงไม่ทาลายชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย มีความรับผิ ดชอบต่อสังคมและ
ส่วนรวม
ให้บริการผู้ใช้บริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายในระยะเวลาที่เหมาะสม ดาเนินการให้อย่างรวดเร็ว ให้บริการด้วยความเต็มใจ
2.1 Organization First = ปกป้องภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โดยมุ่งประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสาคัญ แม้อาจต้องใช้เวลาและความสุขส่วนตัวเพื่อปฏิบัติงานให้สาเร็จ

2.2 Customer Focus Driven = ใส่ใจความต้องการของผู้รบั บริการ และให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือด้วยความสุภาพ เต็มใจ รวดเร็วและเสมอ
ภาค
2.3 Societal Responsibility = ดูแลรักษาทรัพยากรและผลประโยชน์ของหน่วยงานและใช้อย่างคุ้มค่าเสมือนประโยชน์ของตน
รวมคะแนนในแต่ละรอบ = (คะแนนทุกข้อบวกกัน × 100) ÷ 30
3. กลมกลืมกับสรรพสิง่ (Harmony)/ร่วมสานภารกิจ : ส่งเสริมความสามัคคีในหมูค่ ณะ ทางานเป็นทีม (Teamwork) ในทุกพันธกิจ ร่วมมือร่วมใจสู่เป้าหมายเดียวกัน เพื่อให้เกิด
ผลลัพธ์
ที่ดีต่อผูร้ ับผลงาน
3.1 Valuing Workforce Member = ให้เกียรติเพื่อนร่วมงานไม่ว่าตาแหน่งใด เปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนเองอย่างไม่มีอคติ
3.2 Empathy = ใส่ใจความรู้สึกของผู้อนื่ พยายามปรับปรุงพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน โดยร่วมยินดีหรือให้กาลังใจ ยกย่อง ชมเชย
รวมถึงแนะนาอย่างสร้างสรรค์จริงใจ
3.3 Unity = ให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ ยืดหยุ่นผ่อนปรน ร่วมแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเพื่อทาให้ภารกิจสาเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี
3.4 Synergy = สามารถทางานร่วมกันบนความแตกต่าง (ความคิด เพศ วัย ความรู้ฯ) เชื่อมโยงงานของตนกับภารกิจอื่นเพื่อบรรลุเป้าหมายคณะฯ
ร่วมกันส่งเสริมความสามัคคีใช้พลังของความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์เพื่อเอาชนะความท้าทายหรืออุปสรรค และสร้างผลลัพธ์ร่วมกัน
รวมคะแนนในแต่ละรอบ = (คะแนนทุกข้อบวกกัน × 100) ÷ 40
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สมรรถนะหลัก

-4รอบที่ 1
(คะแนนเต็มข้อละ
10 คะแนน)

รอบที่ 2
(คะแนน
เต็มข้อละ
10
คะแนน)

4. มั่นคงยิ่งในคุณธรรม (Integrity) / คู่คุณธรรม : ซื่อตรง ไม่หลอกลวงตนเองและผู้อนื่ ทาได้อย่างที่พูด พยายามดาเนินการต่างๆ โดยใช้ข้อมูลจริง ลดการคาดคะเนจากความเชื่อ
เดิมลง
มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ตั้งมั่นในความซื่อสัตย์ ถูกต้อง และโปร่งใส ไม่บดิ เบือนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้หนึ่งผูใ้ ด
4.1 Truthfulness = คิดไตร่ตรองก่อนพูด ทาตามคาพูด/ข้อตกลงทีใ่ ห้กับผูอ้ ื่นอย่างเสมอต้นเสมอปลาย เป็นแบบอย่างทีด่ ีให้สังคมทัง้ ภายในและภายนอก ไม่
ทาให้ผู้อนื่ เดือดร้อน
4.2 Moral & Ethic = ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อตกลงของหน่วยงาน/สถาบัน/มหาวิทยาลัย และกรอบของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ไม่
บิดเบือนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูห้ นึ่งผู้ใด
4.3 Management by Fact = รวบรวม ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล/ข้อเท็จจริง ก่อนคิดวิเคราะห์และลงมือดาเนินการ โดยหลีกเลี่ยงการคาด
เดา ตีความไปเอง
รวมคะแนนในแต่ละรอบ = (คะแนนทุกข้อบวกกัน × 100) ÷ 30
5. แน่วแน่ทา กล้าตัดสินใจ (Determination) / ใฝ่คุณภาพ : ทุ่มเททางานที่ได้รบั มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ มีความรักและศรัทธาในงานและอาชีพ สามารถดาเนินงานให้เกิด
ความสาเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน มีการพัฒนากระบวนการทางานหรือผลงาน เพื่อเสริมสร้างคุณค่าเพิ่มจากเป้าหมาย มีความตั้งใจ มานะ อดทน
ขยันขันแข็งใน
5.1 Commitment & Faith = รักและศรัทธาในงานและอาชีพ ทุ่มเททางานที่ได้รบั มอบหมาย อย่างเต็มกาลังความสามารถทาให้เกิดความสาเร็จตามกาหนด
ทุกครั้ง โดยไม่ต้องติดตามทวงถาม
5.2 Perseverance = ตัง้ ใจทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จ แม้พบปัญหา อุปสรรค และความยากลาบาก
5.3 Achievement Oriented & Creating Value = ทางานอย่างมีเป้าหมายและสร้างสรรค์คุณค่าของงานเพื่อมุ่งสู่ความสาเร็จของมหาวิทยาลัย
รวมคะแนนในแต่ละรอบ = (คะแนนทุกข้อบวกกัน × 100) ÷ 30
6. สร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Originality)/คิดนอกกรอบ : กล้าคิด กล้าทาในสิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่างเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
และ
ปรับปรุงงาน สามารถสร้างผลงานที่แตกต่างและโดดเด่นเกิดนวัตกรรมที่ ช่วยให้การทางานดีขึ้น หรือชี้นาสังคม สามารถผลักดัน หรือพัฒนางาน จนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งเป้าไว้ได้
6.1 Courageous to be the Best = กล้าคิด ริเริ่ม กล้าทาในสิ่งใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงานสู่ความเป็นเลิศเกินมาตรฐาน
6.2 Driving into the Future = ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและเป้าหมายในอนาคตที่ท้าทาย และร่วมมือแก้ไข ปรับปรุง พัฒนางานปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่มุ่งหวังหรือที่กาหนดไว้
6.3 Novelty & Innovation = คิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ วิธีการใหม่ๆ และ/หรือ สร้างผลงานวิจัยที่มคี วามแตกต่างโดดเด่น หรือชี้นาการเปลี่ยนแปลงของสังคม
รวมคะแนนในแต่ละรอบ = (คะแนนทุกข้อบวกกัน × 100) ÷ 30
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รอบที่ 1
(คะแนนเต็มข้อละ
10 คะแนน)

รอบที่ 2
(คะแนนเต็ม
ข้อละ
10 คะแนน)

7. ใฝ่ใจเป็นผู้นำ (Leadership) : มีความหนักแน่น มั่นคง ไม่เชือ่ ง่ายๆ โดยไม่มีการพิสูจน์ข้อมูลมีความละเอียด รอบคอบมีเหตุมีผล มองการณ์ไกล สื่อสาร จูงใจให้ผู้อื่นให้ยึดมั่นใน
ค่านิยม
ของมหาวิทยาลัย และหลักการที่ถูกต้อง ปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้อื่น และสามารถกาหนดเป้าหมายในอนาคตที่ทา้ ทาย ตลอดจนวิธกี าร การป้องกันหรือการเตรียมความพร้อม
7.1 Calm & Certain = หนักแน่น มั่นคง ทัง้ ในภาวะปกติและวิกฤติยากลาบาก ไม่เชื่อง่ายๆ โดยไม่มีการพิสูจน์ข้อมูล คิดไตร่ตรองด้วยความรอบคอบ
หนักแน่น ก่อนพูดหรือดาเนินการใดใด
7.2 Influencing People = สามารถใช้เหตุผลประกอบกับวาทศิลป์ในการโน้มน้าว จูงใจ สื่อสาร ให้ผู้เกี่ยวข้องยอมรับ เข้าใจ และปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ
7.3 Visioning = สามารถกาหนดภาพอนาคตหรือเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ และสื่อสารให้ผู้อื่นเห็นภาพรวมต่อการเปลี่ยนแปลง
ผลกระทบได้อย่างชัดเจน
รวมคะแนนในแต่ละรอบ = (คะแนนทุกข้อบวกกัน × 100) ÷ 30
-

คะแนนรวมแต่ละรอบการประเมิน = (คะแนนทั้ง 6 ข้อบวกกัน × 10 ) ÷ 600

(คะแนนเต็ม 10 )

ส่วนที่ 4 การประเมินสมรรถนะประจาตาแหน่งงาน (Functional Competency) : ให้ประเมิน CFC ทุกข้อ และต้องเลือกประเมิน SFC เฉพาะข้อที่เกี่ยวข้องกับภาระงานอย่างน้อย 1 ข้อ
ระดับที่
คะแนนรอบ1
คะแนนรอบ2
จุดเด่น / จุดที่ควรได้รับการ
สมรรถนะประจาตาแหน่งงาน
ระดับความคาดหวังที่ได้ x100
ระดับความคาดหวังที่ได้ x100
คณะ
พัฒนา /
ระดับที่คณะฯคาดหวัง
ระดับที่คณะฯคาดหวัง
คาดหวัง =
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
=
1.CFC01 ความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
1
2.SFC01 ทักษะการจัดการเรียนการสอน

1

3.SFC02 ทักษะการวิจัย

1

4.SFC03 ทักษะการให้คาแนะนาปรึกษา

1

5.SFC04 การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
1
คะแนนรวม
คะแนนผลการประเมินสมรรถนะหลัก (10%) =
(คะแนนรวมทุกข้อ X 10) ÷ (จานวนข้อx100)
คะแนนรวมทั้งปี = (รอบ1 + รอบ2) ÷ 2
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ส่วนที่ 5 สรุปผลการประเมิน
รายละเอียด

รอบ1

1.ข้อตกลงการปฏิบัตงิ าน (Performance Agreement) 80%

รอบ2

รอบ1 + รอบ2
2

ผลการเลื่อนเงินเดือนประจาปี

ระดับผลการประเมิน ...............คะแนน
O ดีเด่น
= 90.00 – 100 คะแนน
O ดีมาก
= 80.00 – 89.9 คะแนน
O ดี
= 70.00 – 79.9 คะแนน
O พอใช้
= 60.00 – 69.9 คะแนน
O ควรปรับปรุง = ต่ากว่า 60.00 คะแนน

2.สมรรถนะหลัก (Core Competency) 10%

3.สมรรถนะประจาตาแหน่งงาน (Functional Competency) 10%

รวม
รวมคะแนนทั้งปี
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ส่วนที่ 6 การลงนาม

: คณะกรรมการประเมินต้องเป็นคณะกรรมการตามคาสั่งแต่งตั้งการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเท่านั้น
รอบที่ 1 : ประเมินผลฯ เมื่อวันที่..............เดือน...............................พ.ศ.25............
รอบที่ 2 : ประเมินผลฯ เมื่อวันที.่ .............เดือน...............................พ.ศ.25............

ลงชื่อ....................................................................................ประธานกรรมการ
(......................................................................................................)
ตาแหน่ง..............................................................................................

ลงชื่อ....................................................................................ประธานกรรมการ
(......................................................................................................)
ตาแหน่ง..............................................................................................

ลงชื่อ....................................................................................กรรมการ
(......................................................................................................)
ตาแหน่ง..............................................................................................

ลงชื่อ....................................................................................กรรมการ
(......................................................................................................)
ตาแหน่ง..............................................................................................

ลงชื่อ....................................................................................กรรมการ
(......................................................................................................)
ตาแหน่ง..............................................................................................

ลงชื่อ....................................................................................กรรมการ
(......................................................................................................)
ตาแหน่ง..............................................................................................

ลงชื่อ....................................................................................กรรมการ
(......................................................................................................)
ตาแหน่ง..............................................................................................

ลงชื่อ....................................................................................กรรมการ
(......................................................................................................)
ตาแหน่ง..............................................................................................

ลงชื่อ....................................................................................กรรมการ
(......................................................................................................)
ตาแหน่ง..............................................................................................

ลงชื่อ....................................................................................กรรมการ
(......................................................................................................)
ตาแหน่ง..............................................................................................

ลงชื่อ....................................................................................ผู้รับการประเมิน
(......................................................................................................)
วันที่รับทราบผลการประเมิน..................../......................................./.................

ลงชื่อ....................................................................................ผู้รับการประเมิน
(......................................................................................................)
วันที่รับทราบผลการประเมิน
......................./............................................../..................
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รายนามคณะกรรมการร่างหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ชานาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม อนุสาขาโรคข้อและรูมาติสซั่ม ภาควชิาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ โตเต็มโชคชัยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกนกรัตน์ นันทิรุจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปารวี ชีวะอิสระกุล
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงประภาพร พิสิษฐ์กุล
อาจารย์แพทย์หญิงพิณทิพย์ งามจรรยาภรณ์
อาจารย์แพทย์หญิงพิชญา โอเจริญ
อาจารย์แพทย์หญิงนันทกานต์ พงศ์ธรกุลพานิช
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงฉัตรประอร งามอุโฆษ
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ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ/เลขานุการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
กรรมการและที่ปรึกษาด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

