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1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
Residency Training in Internal Medicine

2. ชื่อวุฒิบัตร
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย)

วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาอายุรศาสตร์
Diploma of the Thai Board of Internal Medicine

(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ
(ภาษาไทย)
วว. สาขาอายุรศาสตร์
(ภาษาอังกฤษ)
Dip. Thai Board of Internal Medicine
คำแสดงวุฒิกำรฝึกอบรมท้ำยชื่อ
(ภาษาไทย)
วว.สาขาอายุรศาสตร์
(ภาษาอังกฤษ)
Diplomate, Thai Board of Internal Medicine
หรือ Dip., Thai Board of Intern Med

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันหลัก
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันสมทบ
แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลบุรีรัมย์

3. วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) และพันธกิจของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์
ประจาบ้านอายุรศาสตร์
วิสัยทัศน์
เป็นภาควิชาอายุรศาสตร์ชั้นนําในภูมิภาคเอเชีย
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่ อผลิ ตบั ณ ฑิ ตแพทย์และอายุรแพทย์ที่มีคุณ ภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประเทศ
2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และการนําไปประยุกต์ใช้
3. ให้บริการทางการแพทย์และบริการวิชาการที่มีมาตรฐานระดับสากล
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พันธกิจของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์
ผลิ ต อายุ ร แพทย์ ที่ มี คุ ณ ภาพเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของประเทศ มี ค วามเป็ น สากล และมี
ความสามารถด้านการวิจัย

4. อาจารย์ผู้ฝึกอบรม
จํานวนอาจารย์ผู้ฝึกอบรมเต็มเวลา
จํานวนอาจารย์ผู้ฝึกอบรมไม่เต็มเวลา

108
11

คน
คน

19
6
6

คน/ปี
คน/ปี
คน/ปี

5. จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น
โครงการหลัก
โครงการร่วม รพ.สุราษฏร์ธานี
โครงการร่วม รพ.สวรรค์ประชารักษ์

6.1 จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (3 ปีถัดไป รวมปีที่จะเปิดรับนักศึกษา)
ปีการศึกษา
2561
2562
2563
เกณฑ์
รายการ
ราชวิทยาลัย
108
108
108
อย่างน้อย 10 คน
 จํานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
 ศักยภาพการฝึกอบรม ปีละ / ชั้นละ
- โครงการหลัก
- โครงการร่วมรพ.สุราษฏร์ธานี
- โครงการร่วมรพ.สวรรค์ประชารักษ์

18 (+1)
3+3
3+3

18 (+1)
3+3
3+3

18 (+1)
3+3
3+3

31
31
31
 เป้าหมายการฝึกอบรม ปีละ / ชั้นละ
* ศักยภาพภาพทั้งหมด 28 ใช้จริง 24 ยังคงเหลืออีก 4 ตําแหน่ง

28

31
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6.2 ระบุสถิติผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม จํานวนครั้งของหัตถการ (ถ้ามี)
ที่มารับบริการในช่วง 3 ปีย้อนหลัง
ปี พ.ศ.

2557

2558

2559

เกณฑ์
รายการ
ราชวิทยาลัย
จํานวนผู้ป่วยนอก ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม / ปี 387,709 403,016 416,445 500 ครั้ง/สัปดาห์
จํานวนผู้ป่วยใน ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม / ปี
9,439 10,380 10,589 150 ครั้ง / เดือน
หัตถการ (ถ้ามี) ......... ครั้ง/ปี (ทําเอง)
7,068 14,153 16,632 50 ครั้ง / เดือน

6. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และผ่านการปฏิบัติงานตาม
โครงการเพิ่มพูนทักษะ สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต้นสังกัดต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนอย่างน้อย 1 ปี ผู้สมัคร
ทีไ่ ม่มีต้นสังกัดจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมไม่ต่ํากว่า 3 ปี

7. จานวนปีการฝึกอบรม
หลักสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลา 3 ปี เริ่มฝึกอบรม 1 กรกฎาคม 2561

8. ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม (Expected Learning Outcomes)
แพทย์ ที่ จ บการฝึ ก อบรมเป็ น แพทย์ เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์ จากภาควิช าอายุรศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ต้องมีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถตามสมรรถนะหลัก 8 ด้าน (โดย
เพิ่มเติมสมรรถนะหลักอีก 2 ด้าน นอกเหนือจากความสามารถขั้ นต่ําตามสมรรถนะหลัก 6 ด้าน ของเกณฑ์
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาอายุรศาสตร์ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ) ดังนี้
1. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)
1.1. มีทั กษะในการซัก ประวัติ ตรวจร่างกายผู้ ป่ ว ย ทํ าหั ต ถการ และรวบรวมข้ อ มู ล สํ าหรับ นํ ามาคิ ด
วิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อนําไปสู่การตัดสินใจให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม โดยมี
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม
1.2. วินิจฉัยบําบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
1.3. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ําเสมอ
1.4. ให้การป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
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2. ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แ ก้ปัญ หาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน
(Medical knowledge and Skills)
2.1. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกาย และจิตใจ
2.2. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์
3. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based Learning and Improvement)
3.1. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
3.2. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ
3.3. นําความรู้จากงานวิจัยมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
4. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
4.1. นําเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2. มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
4.3. สื่ อสารให้ ข้ อมู ล แก่ญ าติ และผู้ ป่ ว ย ได้อ ย่างถู กต้ องและมีป ระสิ ท ธิภ าพ โดยมีเมตตา เคารพการ
ตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
4.4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4.5. เป็นที่ปรึกษาและให้คําแนะนําแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะคําปรึกษาทางอายุรศาสตร์
5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) และความเป็นอิสระทางวิชาชีพ
5.1. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชน
5.2. ให้การบริบาลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง รักษามาตรฐานและคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย
5.3. มี ค วามสนใจใฝ่ รู้ และสามารถพั ฒ นาไปสู่ ค วามเป็ น ผู้ เรี ย นรู้ ต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต (Continuous
Professional Development)
5.4. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
5.5. คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
6. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice)
6.1. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ
6.2. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
6.3. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปฏิบัติงานหรือ
ปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขหรือความต้องการของ
ชุมชนได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
7. ความรู้ ความสามารถในการดาเนินการวิจัย (Research Skills)
7.1. มีความรู้พื้นฐานของการทําวิจัย
7.2. รู้หลักการการปฏิบัติงานวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good clinical practice)
7.3. สามารถตั้งคําถามวิจัยได้เหมาะสม
7.4. วิเคราะห์ วิจารณ์งานวิจัยได้อย่างเหมาะสม
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7.5. ดําเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
8. การทางานเป็นทีมและทักษะการเป็นผู้นา (Teamwork and Leadership Skills)
8.1. ทํางานร่วมกันเป็นทีมกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
8.2. มีความสามารถในการบริหารจัดการและเป็นผู้นําในทีมดูแลผู้ป่วย

9. เนื้อหาของหลักสูตรการฝึกอบรม (Program content)
1)
2)
3)
4)

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีความรู้ความสามารถในเนื้อหาต่อไปนี้
ความรู้พื้นฐานของอายุรศาสตร์ และระบบที่เกี่ยวข้อง
โรคหรือภาวะทางอายุรศาสตร์ที่สําคัญ
หัตถการและ/หรือการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัย และรักษาโรคทางอายุรศาสตร์
การเรียนรู้ทางด้านบูรณาการ

1) ควำมรู้พื้นฐำนของอำยุรศำสตร์ และระบบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
Basic nutrition
Basic pharmacology
Biology of cancer
Carcinogenesis
Preventive medicine
Genome structure and organization
Molecular biology and clinical genetics
Nutrition values of common diets
Pathology and pathogenesis of diseases
Physiologic change in elderly
Principle of immunological response
Structure and function of
- Cardiovascular system
- Endocrine system
- Gastrointestinal system
- Genitourinary system
- Hematopoietic system
- Musculoskeletal system
- Nervous system
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- Respiratory system
- Skin and soft tissue
เภสัชวิทยาคลินิก
 ความรู้ ทางด้าน pharmacokinetic ของยา และนํ ามาประยุกต์กับ การติดตามระดับยาและการ
ปรับยา
 หลักการใช้ยา ได้แก่ จุดประสงค์ ทางเลือก การประเมินผล
 ประเมินผลข้างเคียงจากการใช้ยา การแพ้ยา
 drug interaction
 ประเมินความแตกต่างของ metabolism ของยาในผู้ป่วยแต่ละประเภท
 ปรับเปลี่ยนขนาดยาตามภาวะเสี่ยงต่างๆ เช่น โรคตับ โรคไต สูงอายุ ตั้งครรภ์ และให้นมบุตร
ระบาดวิทยาคลินิก
 การประเมินงานวิจัย
 ความเชื่อถือได้และจุดอ่อนของการศึกษาสถิติแบบ randomized controlled, case- control,
cohort study และ meta-analysis
 วิเคราะห์ข้อมูลและความเชื่อถือได้ของข้อมูลที่ได้มาจากการรวบรวม เช่น review article
 สามารถใช้ข้อมูลทางสถิติได้ถูกต้อง เช่น p-value, number need to treat, relative risk
 ใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัย เช่น sensitivity, specificity ได้อย่างเหมาะสม
 potential bias ของการประเมิน sensitivity และ specificity
2) โรคหรือภำวะทำงอำยุรศำสตร์ที่สำคัญ
โรคที่สําคัญทางอายุรศาสตร์ที่อายุรแพทย์ต้องวินิจฉัยและรักษาได้โดยแบ่งตามวิธีจัดการเรียนรู้ดังนี้
ระดับ 1 โรคหรือภาวะที่พบบ่อย และมีความสําคัญซึ่งแพทย์ประจําบ้านสามารถเรียนรู้ได้จากผู้ป่วยโดยตรง
ระดับ 2 โรคหรือภาวะที่พบน้อยกว่าระดับ 1 และมีความสําคัญซึ่งแพทย์ประจําบ้านสามารถเรียนรู้จากผู้ป่วย
แต่อาจไม่ได้ดูแลผู้ป่วยโดยตรง เช่น มีส่วนร่วมดูแลในหอผู้ป่วย (ward round) กับแพทย์อื่น เป็นต้น
ระดับ 3 โรคที่พบน้อยแต่มีความสําคัญ ซึ่งแพทย์ประจําบ้านสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเอง หรือฟัง
บรรยาย หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ที่ภาควิชาหรือคณะฯ จัดให้ เช่น ปาฐกถาพิเศษของคณะฯ เป็น
ต้น
3) หัตถกำรและ/หรือแปลผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรเพื่อวินิจฉัยและรักษำโรคทำงอำยุรศำสตร์
แพทย์ประจําบ้านต้องรู้ข้อบ่งชี้ ประโยชน์ และโทษของการทําหัตถการต่างๆ
หัตถการแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
1. Manual procedure
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2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
3. การประเมินและดูแลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติต่างๆ
ในการทํา manual procedure นั้น บางหัตถการจําเป็นต้องตามด้วยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1. หัตถการ ประเภท manual procedure
กลุ่มที่ 1 ก. หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านต้องสามารถทําได้ โดยไม่ต้องมีผู้กํากับดูแล และสามารถสอน
นักศึกษาแพทย์ให้ทําหัตถการดังกล่าวได้
กลุ่มที่ 1 ข. หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านต้องทําได้ภายใต้การกํากับดูแล จนกระทั่งมีความมั่นใจและสามารถ
สอนนักศึกษาแพทย์หรือแพทย์ประจําบ้านระดับต่ํากว่าให้ทําหัตถการนั้นได้ด้วย
กลุ่มที่ 2 หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านควรมีประสบการณ์ได้ทําด้วยตนเอง หรืออย่างน้อยช่วยทํา
กลุ่มที่ 3 หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านมีประสบการณ์ในการช่วยทํา หรือเคยเห็น
2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ระดับที่ 1 สามารถตรวจ และแปลผลได้ด้วยตนเอง
ระดับที่ 2 สามารถส่งตรวจ แปลผลได้ด้วยตนเอง
ระดับที่ 3 สามารถส่งตรวจ และนําผลไปประยุกต์ใช้ได้
3. การประเมินหรือดูแลรักษา
กลุ่มที่ 1 การประเมินหรือดูแลรักษาผู้ป่วยที่แพทย์ประจําบ้านทําได้ด้วยตนเอง
กลุ่มที่ 2 การประเมินและดูแลรักษาที่แพทย์ประจําบ้านควรมีโอกาสได้ทําด้วยตนเองหรือช่วยทํา
กลุ่มที่ 3 การประเมินและดูแลรักษาที่แพทย์ประจําบ้านควรมีประสบการณ์ช่วยทํา หรือเคยเห็น
(รายละเอียดในแต่ละหัวข้อให้อ่านเพิ่มเติมใน เกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรมเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดง
ความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง
ประเทศไทยฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ. 2557 ทาง www.rcpt.org)
4) ควำมรู้ทำงด้ำนบูรณำกำร
4.1 Interpersonal and communication skills
4.1.1 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย
4.1.2 การดูแลผู้ป่วยและญาติในวาระใกล้เสียชีวิต
4.1.3 การบอกข่าวร้าย
4.1.4 ปัจจัยที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย
4.1.5 สามารถบริหารจัดการ difficult patient ได้
4.1.6 เข้าใจพื้นฐานความเชื่อทางสุขภาพที่ต่างกัน
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4.1.7 การสื่อสารกับผู้ป่วย ญาติ และผู้ร่วมงาน
4.1.8 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ร่วมงาน
4.1.9 เข้าใจหลักการบริหารจัดการ
4.2 Professionalism
4.2.1 การบริบาลโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง Patient-centered care
(1) การยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก
(2) การรักษาความน่าเชื่อถือแก่ผู้ป่วย สังคม
– การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาและความปลอดภัยของผู้ป่วยให้ดีที่สุด
– การให้เกียรติและยอมรับเพื่อนร่วมวิชาชีพ เพื่อนร่วมงาน ผู้ป่วย และญาติ
– ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไว้ก่อน
4.2.2 พฤตินิสัย
(1) ความรับผิดชอบ และความตรงต่อเวลา
(2) การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
(3) การดูแลตนเองด้านสุขภาพ
4.2.3 จริยธรรมทางการแพทย์ Medical Ethics
(1) การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงการรับของจากบริษัทผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์
(2) การนับถือให้เกียรติและการเคารพสิทธิ รวมทั้งความเห็นของผู้ป่วย ในกรณีผู้ป่วยไม่เห็น
ด้วยกับการรักษาหรือปฏิเสธการรักษา หรือกรณีญาติและผู้ป่วยร้องขอตามสิทธิผู้ป่วย
(3) การขอความยินยอมจากผู้ป่วยในการดูแลรักษาและทําหัตถการ
(4) ในกรณีที่ผู้ป่วยตัดสินใจไม่ได้ ต้องสามารถเลือกผู้ตัดสินใจแทนผู้ป่วยได้
(5) การปฏิบัติในกรณีที่ผู้ป่วยร้องขอการรักษาที่ไม่มีประโยชน์หรือมีอันตราย
(6) การรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย
(7) การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง
4.2.4 การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
(1) การกําหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง
(2) การค้นคว้าความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือได้ด้วยตนเอง
(3) การประยุกต์ความรู้ที่ค้นคว้ากับปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
(4) การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ
(5) การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างสม่ําเสมอ
(6) การใช้ electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้
(7) การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษา ผู้ป่วยและญาติ
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4.3 System-based practice
(1) เข้าใจระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ
(2) เข้าใจระบบประกันสุขภาพของประเทศ เช่น ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบบประกันสังคม
ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ระบบประกันชีวิต เป็นต้น
(3) มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ และกระบวนการ hospital accreditation
(4) เข้าใจระบบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา
(5) เข้าใจ cost consciousness medicine
(6) เข้าใจความรู้กฎหมายทางการแพทย์และนิติเวชวิทยา
(7) เข้าใจนโยบายการใช้ยาระดับชาติ เช่น องค์การอาหารและยา บัญชียาหลักแห่งชาติ เป็นต้น
4.4 Practice-based learning and improvement
(1) ทักษะและจริยธรรมในการวิจัย
(2) การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบทีมสหวิชาชีพ รวมทั้งการแพทย์ทางเลือก
(3) การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
(4) การบันทึกเวชระเบียนครบถ้วนถูกต้อง
(5) การลงรหัสโรค และรหัสหัตถการ
4.5 แพทยศาสตร์ศึกษา
(1) หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน
(2) การประเมินแพทย์ประจําบ้านและสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน
(3) การประเมินข้อสอบ

10. องค์ประกอบของการฝึกอบรม (Program Structure)
การจั ด การฝึ กอบรมใช้ เวลา 3 ปี เพื่ อให้ ผู้ เข้าฝึ ก อบรมมีค วามสามารถในการดู แลผู้ ป่ วยทาง
อายุรศาสตร์และบรรลุ วัตถุป ระสงค์ที่ตั้งไว้ การฝึกอบรมเน้นภาคปฏิบัติมากกว่า ภาคทฤษฎี โดยให้
ความสําคัญกับการปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยเป็นหลัก ควบคู่ไปกับกิจกรรมทางวิชาการของภาควิชาฯ
โครงร่างการฝึกอบรม ประกอบด้วย
 การปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ เป็นเวลา 21 เดือน
 การปฏิบัติงานในสาขาเฉพาะทางรวมกัน 11-12 เดือน โดยแพทย์ประจําบ้านมีอิสระในการ
เลือกสาขาวิชาเฉพาะทางใดก็ได้ แต่ไม่เกิน 3 เดือนในแต่ละสาขาวิชาเฉพาะทาง
 การปฏิบัติงานในสถาบันสมทบในรพ.ส่วนภูมิภาค (รพ.บุรีรัมย์) 2-3 เดือน เพื่อให้เข้าใจระบบ
สาธารณสุขและมีประสบการณ์เรียนรู้ปัญหาผู้ป่วยในภูมิภาคอื่นของประเทศ
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 วิชาเลือก 2 เดือน เป็นสาขาอายุรศาสตร์ หรือสาขาวิชาเฉพาะทางหรือสาขาวิชาอื่นตามที่
ได้รับการรับรองจากแพทยสภา หรือสถาบันต่างประเทศที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ รับรอง
 การออกตรวจ OPD อายุรศาสตร์ และ OPD สาขาวิชาเฉพาะทาง
 ในช่วงปฏิบัติงานที่ OPD ชั้นปีที่ 1 มีการเรียนรู้ภาคปฏิบัติที่ OPD แพทย์ทางเลือก เดือนละ
1-2 ครั้ง
 กิ จ กรรมวิ ช าการ ได้ แ ก่ Noon report, Medicine-ER noon report, Medical grand
round, Interesting case, Morbidity mortality conference, Internal medicine
journal club, Medical research conference, การบรรยาย และการประชุม วิช าการ
ต่างๆ
 กิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคม เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์
ประจําบ้านและอาจารย์ในภาควิชาฯ รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
 การทําวิจัย ได้แก่ งานวิจัยแบบ retrospective, prospective หรือ cross sectional อย่าง
น้อย 1 เรื่อง โดยเป็นผู้วิจัยหลักหรือ ผู้นิพนธ์หลัก
การจัดประสบการณ์เรียนรู้พิจารณาตามความรู้ความสามารถที่พึงประสงค์ของแพทย์ประจําบ้านในแต่
ละชั้นปี และให้แพทย์ประจําบ้านมีอิสระในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ด้วยตั วเองภายใต้ข้อกําหนดข้างต้น โดย
ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านและแพทย์ประจําบ้านต่อยอด และมีระบบการ
กํากับดูแลเพื่อให้ มั่นใจว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปีแพทย์ประจําบ้านแต่ละคนมีประสบการณ์ การเรียนรู้ในด้าน
ต่างๆ เหมาะสมและครบถ้วนตามข้อกําหนดของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
นอกจากนี้ ภ าควิ ช าอายุ ร ศาสตร์มี น โยบายในการนํ าเวชศาสตร์เชิ งประจั ก ษ์ (evidence-based
medicine) เข้ามาประยุกต์ใช้ในทุกกิจกรรม รวมทั้งให้อิสระแก่แพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปีในการแสดงความ
คิดเห็ นหรือตั้งคําถามอย่างเสรีในทุกกิจกรรมทางวิชาการ แพทย์ประจําบ้านยังสามารถให้ข้อเสนอแนะกับ
ภาควิชาฯ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมวิชาการผ่านกระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับ
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รายละเอียดการจัดประสบการณ์เรียนรู้
ระดับแพทย์ประจาบ้านปีที่ 1
ก่อนเริ่มการฝึกอบรม แพทย์ประจําบ้านปีที่ 1 ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศทั้งระดับคณะฯ และ
ภาควิชาฯ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฝึกอบรมโดยเนื้อหาครอบคลุมถึงแผนการฝึกอบรม สิทธิและ
หน้าที่ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและการปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบของคณะฯ
เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมระดับนี้ แพทย์ประจําบ้านจะมีความรู้ทางคลินิกเกี่ยวกับอายุรศาสตร์ทั่ วไป
และสามารถปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทั่วไปได้ การฝึกอบรมมีดังนี้
1. ด้านความรู้
 การสอนบรรยายของภาควิ ช าฯ เช่ น Emergency in medicine, Basic science, Approach to
problems in medicine, Research methodology & statistics, pre-op evaluation
 การประชุมวิชาการของภาควิช าฯ ได้แก่ Noon report, Medicine-ER noon report, Medicine, g
rand round, Morbidity mortality conference, Interesting case, Internal medicine journal
club, และ Medical research conference
 เป็นผู้นําเสนอรายงานผู้ป่วยในกิจกรรม Noon report, Medicine-ER noon report (ร่วมกับแพทย์
ประจําบ้านภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน)
 นําเสนอปัญหาผู้ป่วยใน consultation round ให้กับสาขาวิชาในแผนกผู้ป่วยใน
 กิ จ ก ร ร ม วิ ช า ก า ร ซึ่ ง จั ด โ ด ย ค ณ ะ ฯ ไ ด้ แ ก่ Clinico-Pathological Conference (CPC),
Interdepartmental Seminar และ Clinical Pharmacology and Therapeutic Conference
 Self-assessment ด้วยระบบ E-learning
2. ด้านทักษะ สมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วย
 คลินิกผู้ป่วยนอก (OPD) รวมถึงห้องหัตถการ
 ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER)
 หอสังเกตอาการ (Observe ward)
 หอผู้ป่วยในทั่วไป ได้แก่ หอผู้ป่วยชาย หอผู้ป่วยหญิง หอผู้ป่วยรวม (โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบ
ดินทร์)
 หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต (Intermediate Medical Care Unit, IMU)
 หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต (ICU, CCU)
 หอผู้ป่วยเฉพาะโรค (Stroke unit, Immunocompromised ward)
 หอผู้ป่วยอายุรศาสตร์พิเศษ
 หอผู้ป่วยใน แผนกตรวจผู้ป่วยนอก และแผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน ในสถาบันสมทบ
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3. ด้านการสอน
 สอน แนะนํา ช่วยเหลือ และควบคุมการปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ ในหอผู้ป่วยและห้องฉุกเฉิน
 ประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจําบ้านปีที่ 3 (chief ward) ในขณะปฏิบัติงาน
ในหอผู้ป่วยเดียวกัน
4. ด้านการวิจัย
 ก า ร อ บ ร ม Clinical Epidemiology & Biostatistics, Evidence-Based Medicine, Research
Methodology ที่จัดโดยคณะฯ (โดยสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ)
 ศึกษาวิธีการวิจัย (Research methodology) จากการวิจารณ์งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ โดยอาจารย์
และแพทย์ประจําบ้านปีที่ 3 ในกิจกรรม Internal Medicine Journal Club
5. การทํางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น การติดต่อสื่อสาร
 ทํางานร่วมกับสหสาขา เช่น พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ นักกําหนดอาหาร ในการ
ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยต่างๆ รวมทั้งห้องฉุกเฉิน และคลินิกผู้ป่วยนอก
 เป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน Patient Care Team (PCT) และ Clinical Lead team (CLT)
 เรียนรู้ทักษะการสื่อสาร เช่น การบอกข่าวร้าย การอธิบายปัญหา การดําเนินโรค รวมทั้งการพยากรณ์
โรคแก่ผู้ป่วยหรือญาติ จากอาจารย์และแพทย์รุ่นพี่ รวมทั้งได้ปฏิบัติด้วยตัวเอง
แพทย์ประจําบ้านปีที่ 1 ต้องเข้าร่วมโครงการ การประเมินเพื่อการรับรองความรู้ความสามารถอย่าง
ต่อเนื่องของการเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ (RCPT E-portfolio) เพื่อให้
มั่น ใจว่าในอนาคตเมื่ อแพทย์ ป ระจํ าบ้ านสํ าเร็จการศึก ษาแล้ ว สามารถพั ฒ นาตนเองจากการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง เป็นการเพิ่ มความมั่นใจแก่ผู้ป่วยและสังคมต่อมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอายุรแพทย์ ซึ่งได้เริ่ม
โครงการเต็มรูปแบบในปีการศึกษา 2559 เป็นปีแรก แพทย์ประจําบ้านต้องลงทะเบียนผ่าน website ของราช
วิทยาลัยอายุรแพทย์ www.rcpt.org/
E-portfolio เป็นการประเมินสมรรถนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 4 ด้าน ได้แก่
1. Knowledge, skill and performance
2. Patient safety and quality
3. Communication, partnership and teamwork
4. Patient trust
รายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมจาก website ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
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ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม (Expected Learning Outcomes) เมื่อจบแพทย์ประจาบ้านปีที่ 1
1. ด้านสมรรถนะการดูแลผู้ป่วย (Patient care)
 มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายและสามารถทําหัตถการที่ไม่ซับซ้อน (หัตถการระดับ 1ก และ
1ข ตามเกณฑ์ราชวิทยาลัย อายุรแพทย์ ฯ ) รวมทั้งรู้ข้อบ่งชี้ ประโยชน์และโทษของการทําหัตถการ
ดังกล่าว
 สามารถตรวจและแปลผลการตรวจทางห้ องปฏิบัติการพื้น ฐาน (ระดับที่ 1 ตามเกณฑ์ร าชวิทยาลั ย
อายุรแพทย์ฯ)
 บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ําเสมอ
2. ด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบ
ด้าน (Medical knowledge and skills)
 เข้าใจ basic science ทางอายุรศาสตร์
 มี ค วามรู้ สามารถวิ นิ จ ฉั ย และรั ก ษาโรคทางอายุ ร ศาสตร์ ที่ สํ า คั ญ (โรคระดั บ ที่ 1 ตามเกณฑ์ ร าช
วิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ) ได้อย่างเหมาะสม
3. ก า ร พั ฒ น า ต น เอ ง แ ล ะ ก า ร เรี ย น รู้ จ า ก ก า ร ป ฏิ บั ติ (Practice-based learning and
improvement)
 มีความรู้พื้นฐานด้าน evidence-based medicine
 สามารถเลือกใช้ยาอย่างเหมาะสม
 สามารถบันทึกเวชระเบียนได้ครบถ้วน ถูกต้อง
 การลงรหัสโรค และรหัสหัตถการได้ครบถ้วน ถูกต้อง
 การทํา medical reconciliation
 การขอ consent form สําหรับหัตถการที่มีความเสี่ยงสูง
4. ทักษะปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
 นําเสนอข้อมูลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
 มีทักษะในการสื่อสารกับผู้ป่วย ญาติและบุคลากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสม
 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน
5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
 มีคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติและผู้ร่วมงาน
 สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย
 ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโดยคํานึงถึงมาตรฐานและความปลอดภัย
6. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
 สามารถปฏิบัติงานเข้ากับระบบของโรงพยาบาล
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7.



8.



ทราบถึงสิทธิการรักษาพยาบาลแต่ละประเภท
มีส่วนร่วมในการทํางานด้านการประกันคุณภาพ และกระบวนการ hospital accreditation
ความสามารถในการดาเนินการวิจัย (Research Skills)
มีความรู้พื้นฐานด้านระบาดวิทยาคลินิก และ biostatistics
ตั้งคําถามงานวิจัยได้
การทางานเป็นทีมและทักษะการเป็นผู้นา (Teamwork and Leadership Skills)
สามารถทํางานเป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพอื่นในการดูแลรักษาผู้ป่วย
เป็นหัวหน้าทีมในการดูแลผู้ป่วยร่วมกับนักศึกษาแพทย์

ระดับแพทย์ประจาบ้านปีที่ 2
ประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นปีที่ 2 จะเน้นการเรียนรู้ผ่านสาขาวิชาเฉพาะทาง ร่วมกับการทํางานใน
สถาบันสบทบส่วนภูมิภาค แพทย์ประจําบ้านชั้นปีที่ 2 จะหมุนเวียนปฏิบัติงานในสาขาวิชาต่างๆ โดยภาควิชาฯ
ให้อิสระในการเลือกสาขาวิชา กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ต่อ 1 สาขาวิชาและไม่
เกิน 3 เดือน โดยรับผิดชอบดูแลผู้ป่วยที่ได้รับ การปรึกษาทั้งในและนอกภาควิชาอายุรศาสตร์ ตลอดจนผู้ป่วย
ที่มารับการตรวจติดตามการรักษาที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกของสาขาวิชานั้น
ในระหว่างการฝึกอบรม แพทย์ประจําบ้านปีที่ 2 หรือ 3 สามารถเลือกไปปฏิบัติงานในสาขาวิชาต่างๆ
นอกสถาบันได้ไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 4 สัปดาห์ หรือเลือกไปปฏิบัติงานในสถาบันต่างประเทศ (วิชาเลือก)
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านและแพทย์ประจําบ้านต่อยอด และ
เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการและการสอนบรรยายของภาควิชาฯ และของคณะฯ เช่นเดียวกับแพทย์ประจําบ้านชั้น
ปีอื่น
1. ด้านความรู้
 มีการเรียนการสอนตามที่แต่ละสาขาวิชากําหนด
 เป็นผู้นําเสนอผู้ป่วยในกิจกรรม Interesting case
 ประชุมวิชาการของภาควิชาฯ ได้แก่ Noon report, Medicine-ER noon report, Medicine grand
round, Morbidity Mortality conference, Interesting case, Internal medicine journal
Club, และ Medical research conference
 เข้าร่วมกิจกรรม และนําเสนอในกิจกรรม Topic review หรือ Journal club ของสาขาวิชา
2. ด้านทักษะ สมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วย
 คลินิกผู้ป่วยนอก (OPD) อายุรศาสตร์ในความรับผิดชอบ และ ของสาขาวิชา
 ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับปรึกษาผู้ป่วยใน รวมทัง้ ห้องฉุกเฉิน และผู้ป่วยนอกภาควิชาฯ ของสาขาวิชา
3. ด้านการสอน
 สอน แนะนํา ช่วยเหลือ นักศึกษาแพทย์ และ แพทย์ประจําบ้านปีที่ 1 ในหอผู้ป่วยและห้องฉุกเฉิน
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 ประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจําบ้านปีที่ 1 ในขณะปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย
เดียวกัน
4. ด้านการวิจัย
 ดําเนินโครงการวิจัย ตามตารางงานวิจัยที่กําหนด
 ศึกษาวิธีการวิจัย (Research methodology) จากการวิจารณ์งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ โดยอาจารย์
และแพทย์ประจําบ้านปีที่ 3 ในกิจกรรม Journal club
5. การทํางานเป็นทีม ติดต่อสื่อสารร่วมกับผู้อื่น
 ทํางานร่วมกับสหสาขา เช่น พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ นักกําหนดอาหาร ในการ
ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยต่างๆ ห้องฉุกเฉิน คลินิกผู้ป่วยนอก
 เรียนรู้ทักษะการสื่อสาร เช่น การบอกข่าวร้าย การอธิบายปัญหา การดําเนินโรค รวมทั้งการพยากรณ์
โรคแก่ผู้ป่วยหรือญาติ จากอาจารย์และแพทย์รุ่นพี่ รวมทั้งได้ปฏิบัติด้วยตัวเอง
ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม (Expected Learning Outcomes) เมื่อจบแพทย์ประจาบ้านปีที่ 2
นอกจากผลลัพธ์ทางการศึกษาที่คาดหวังในระดับแพทย์ประจําบ้านปีที่ 1 แล้ว แพทย์ประจําบ้านปีที่ 2 ควรมี
ผลลัพธ์การเรียนรู้เพิ่มขึ้น ดังนี้
1. ด้านสมรรถนะการดูแลผู้ป่วย (Patient care)
 มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายและสามารถทําหัตถการ หรือเคยช่วยทํา หรือเคยเห็นการทํา
หัตถการที่ซับซ้อนมากขึ้น (หัตถการระดับ 2 และ 3 ตามเกณฑ์ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ) รวมทั้งรู้ข้อ
บ่งชี้ ประโยชน์และโทษของการทําหัตถการดังกล่าว
 สามารถส่งตรวจ แปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการระดับ 2 และ 3 ตามเกณฑ์ราชวิทยาลัย อายุร
แพทย์ฯ และนําผลไปประยุกต์ใช้
2. ด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบ
ด้าน (Medical knowledge and skills)
 มีความรู้ สามารถวินิจฉัยและ/หรือรักษาโรคทางอายุรศาสตร์ ที่สําคัญแต่พบน้อย (โรคระดับที่ 2 และ
3 ตามเกณฑ์ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ)
3. ก า ร พั ฒ น า ต น เอ ง แ ล ะ ก า ร เรี ย น รู้ จ า ก ก า ร ป ฏิ บั ติ (Practice-based learning and
improvement)
 สามารถใช้ Evidence-based medicine มาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วย
4. ทักษะปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
 มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
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6.


7.



8.


ไฝ่รู้ สามารถค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองโดยการใช้ electronic database ในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาไปสู่
การเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
สามารถใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสมกับบริบทของการบริการสาธารณสุข เช่น ปฏิบัติตามสิทธิ
การรักษาของผู้ป่วย ใช้หลัก rational drug use ในการสั่งการรักษา เป็นต้น
ความสามารถในการดาเนินการวิจัย (Research Skills)
สามารถวิเคราะห์และวิจารณ์งานวิจัยและวารสารทางการแพทย์ได้
สามารถดําเนินการวิจัยได้
การทางานเป็นทีมและทักษะการเป็นผู้นา (Teamwork and Leadership Skills)
สามารถทํางานเป็นทีมและมีการประสานงานกับแผนกต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นสําคัญ

ระดับแพทย์ประจาบ้านปีที่ 3
ประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นการตัดสินใจ ดูแลผู้ป่วยในฐานะหัวหน้าแพทย์ประจําบ้านในหอผู้ป่วย
(Ward chief) ร่วมกับการทํางานในสถาบันสบทบส่วนภูมิภาค หมุนเวียนปฏิบัติงานในสาขาวิชาเฉพาะทาง
ต่างๆ โดยภาควิชาฯ ให้อิสระในการเลือกสาขาวิชาเฉพาะทาง กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 4
สัปดาห์ต่อ 1 สาขาวิชาและไม่เกิน 3 เดือน โดยรับผิดชอบดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการปรึกษานอกภาควิชา
อายุรศาสตร์ และการปรึกษาก่อนผ่าตัด ตลอดจนผู้ป่วยที่มารับการตรวจติดตามการรักษาที่หน่วยตรวจผู้ป่วย
นอกอายุรกรรมของตัวเองอย่างต่อเนื่อง
ในระหว่างการฝึกอบรม แพทย์ประจําบ้านปีที่ 2 หรือ 3 สามารถเลือกไปปฏิบัติงานในสาขาวิชาต่างๆ
นอกสถาบัน ได้ไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 4 สัปดาห์ หรือเลือกไปปฏิบัติงานในสถาบันต่างประเทศ (วิชาเลือก)
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านและแพทย์ประจําบ้านต่อยอด และ
เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการและการสอนบรรยายของภาควิชาฯ และของคณะฯ เช่นเดียวกับแพทย์ประจําบ้านชั้น
ปีอื่น
1. ด้านความรู้
 มีการเรียนการสอนตามที่แต่ละสาขาวิชากําหนด
 เป็นผู้นําเสนอผู้ป่วยในกิจกรรม Morbidity Mortality conference
 เป็นผู้นําเสนอในกิจกรรม Internal medicine journal club
 เป็นผู้สนับสนุนการนําเสนอ Medicine-ER noon report ของแพทย์ประจําบ้านปีที่ 1 รวมทั้ง
นําเสนอความเห็นในการตัดสินใจที่ได้กระทําไปในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วย
 เป็น Moderator ในกิจกรรม Noon report
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2.

3.

4.

5.

 ประชุมวิชาการของภาควิชา ได้แก่ Noon report, Medicine-ER noon report, Medicine grand
round, Morbidity Mortality conference, Interesting case, Internal medicine journal club
และ Medical research conference
 เข้าร่วมกิจกรรม และนําเสนอในกิจกรรม Topic review หรือ Journal club ของสาขาวิชา
ด้านทักษะ สมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วย
 คลินิกผู้ป่วยนอก (OPD) อายุรศาสตร์ในความรับผิดชอบ และ ของสาขาวิชา
 เป็นผู้รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยอันดับแรกในหอผู้ป่วย ICU และ CCU โดยมีแพทย์ประจําบ้านปีที่ 1 ร่วม
ในทีม
 เป็นหัวหน้าแพทย์ประจําบ้านในหอผู้ป่วย (Ward chief) อายุรกรรมชาย อายุรกรรมหญิง หอผู้ป่วย
รวม (โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์) สังเกตอาการชาย สังเกตอาการหญิง หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต
(Intermediate medical care unit, IMU) และห้องฉุกเฉิน
 ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับปรึกษาผู้ป่วยใน รวมทั้งห้องฉุกเฉิน และผู้ป่วยนอกภาควิชาฯ ของสาขาวิชา
 ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับปรึกษาก่อนผ่าตัด (pre-op evaluation)
ด้านการสอน
 สอน แนะนํา ช่วยเหลือ และควบคุมการปฏิบัติงานนักศึกษาแพทย์ และ แพทย์ประจําบ้านปีที่ 1 ใน
หอผู้ป่วยและห้องฉุกเฉิน
ด้านการวิจัย
 ดําเนินโครงการวิจัย ตามตารางงานวิจัยที่กําหนด
 ศึกษาวิธีการวิจัย (Research methodology) จากการวิจารณ์งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ โดยอาจารย์
และแพทย์ประจําบ้านปีที่ 3 ในกิจกรรม journal club
การทํางานเป็นทีม ติดต่อสื่อสารร่วมกับผู้อื่น
 ทํางานร่วมกับสหสาขา เช่น พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ นักกํา หนดอาหาร ในการ
ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยต่างๆ ห้องฉุกเฉิน คลินิกผู้ป่วยนอก
 เป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน Patient Care Team (PCT) และ Clinical Lead team (CLT)
 เรียนรู้ทักษะการสื่อสาร เช่น การบอกข่าวร้าย การอธิบายปัญหา การดําเนินโรค รวมทั้งการพยากรณ์
โรคแก่ผู้ป่วยหรือญาติ จากอาจารย์และแพทย์รุ่นพี่ รวมทั้งได้ปฏิบัติด้วยตัวเอง

ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม (Expected Learning Outcomes) เมื่อจบแพทย์ประจาบ้านปีที่ 3
นอกจากผลลัพธ์ทางการศึกษาที่คาดหวังในระดับแพทย์ประจําบ้านปีที่ 1 และ 2 แล้ว แพทย์ประจําบ้านปีที่ 3
ควรมีผลลัพธ์การเรียนรู้เพิ่มขึ้น ดังนี้
1. ด้านสมรรถนะการดูแลผู้ป่วย (Patient care)
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 มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายและสามารถทําหัตถการ หรือเคยช่วยทํา หรือเคยเห็นการทํา
หัตถการที่ซับซ้อนมากขึ้น (หัตถการระดับ 2 และ 3 ตามเกณฑ์ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ) รวมทั้งรู้ข้อ
บ่งชี้ ประโยชน์และโทษของการทําหัตถการดังกล่าว
 สามารถส่งตรวจ แปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการระดับ 2 และ 3 ตามเกณฑ์ราชวิทยาลัยฯและนํา
ผลไปประยุกต์ใช้
 มีทักษะในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล นําไปสู่การตัดสินใจการรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม
2. ด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบ
ด้าน (Medical knowledge and skills)
 มีความรู้ สามารถวินิจฉัยและ/หรือรักษาโรคทางอายุรศาสตร์ที่สําคัญแต่พบน้อย (โรคระดับที่ 2 และ
3 ตามเกณฑ์ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ)
3. ก า ร พั ฒ น า ต น เอ ง แ ล ะ ก า ร เรี ย น รู้ จ า ก ก า ร ป ฏิ บั ติ (Practice-based learning and
improvement)
 สามารถใช้ Evidence-based medicine และ นําแนวทางเวชปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษา
ให้เหมาะสมกับบริบทผู้ป่วย
4. ทักษะปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
 อภิปรายปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 สามารถนําการอภิปรายปัญหาร่วมกับสาขาวิชาอื่น (Medicine-ER noon report )
 เป็นที่ปรึกษาและให้คําแนะนําแก่แพทย์ประจําบ้าน นักศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อื่น
5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
 สามารถบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วย รวมทั้ง difficult patient
 สามารถบอกข่าวร้าย ดูแลผู้ป่วยและญาติในระยะใกล้เสียชีวิต (palliative care)
6. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
 มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
7. ความสามารถในการดาเนินการวิจัย (Research Skills)
 สามารถเขียนนิพนธ์ต้นฉบับ (manuscript) สําหรับการตีพิมพ์
 สามารถนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
8. การทางานเป็นทีมและทักษะการเป็นผู้นา (Teamwork and Leadership Skills)
 สามารถเป็นหัวหน้าทีมในการดูแลผู้ป่วยร่วมกับแพทย์ประจําบ้านรุ่นน้องและนักศึกษาแพทย์
 สามารถทํางานเป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพอื่น ติดต่ อประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ
ดูแล รักษา และส่งต่อผู้ป่วย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

19

กิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ
คณะฯ และภาควิชาฯ สนับสนุนให้แพทย์ประจําบ้านเข้าร่วมในกิจกรรมที่ ช่วยเพิ่มทักษะทาง
สังคม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์ประจําบ้านและอาจารย์ รวมถึงให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพ
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เช่น
 ให้แพทย์ประจําบ้านเข้าเรียนหลักสูตร “การบริหารเบื้องต้นสําหรับแพทย์ประจําบ้านและแพทย์
ประจําบ้านต่อยอด” จัดโดยงานการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ สามารถยืม DVD มาศึกษาย้อนหลังได้
 กิจกรรม “100 วัน ฉันยังอยู่” จัดโดยคณะฯ หลังจากที่แพทย์ประจําบ้านปฏิบัติงานครบ 100 วัน
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ประจําบ้านแต่ละภาควิชา
 กิจกรรม Medicine rally เป็นกิจกรรมที่จัดโดยภาควิชาฯ จัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้แพทย์ประจํา
บ้านทุกคนมีโอกาสเข้าร่วม เป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่า งแพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปี
และอาจารย์ นอกจากกิจกรรมสันทนาการแล้ว จะมีการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรตามความสนใจ
ของแพทย์ประจําบ้านอีกด้วย ได้แก่ การถ่ายภาพทางการแพทย์ ศิลปะการป้องกันตัว การวาด
ภาพสีน้ํา การทํากิจกรรมให้ความรู้แก่ชุมชน เป็นต้น โดยในกิจกรรมนี้แพทย์ประจําบ้านชั้นปีที่ 2
จะเป็นผู้คิดรูปแบบและเป็นแกนหลักในการจัดกิจกรรม
 กิจกรรมเลี้ยงส่งแพทย์ประจําบ้านปีที่ 3 และเลี้ยงต้อนรับ แพทย์ประจําบ้านปีที่ 1
 กิ จ กรรมปี ใหม่ ข องภาควิ ช าฯ ซึ่ ง ส่ งเสริ ม ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งอาจารย์ แพทย์ ป ระจํ าบ้ า น
พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในภาควิชาฯ ในกิจกรรมนี้จะมีการคัดเลือก แพทย์ประจําบ้าน
ดีเด่น แพทย์ประจําบ้านขวัญใจนักศึกษาแพทย์ และอาจารย์ที่เป็นขวัญใจแพทย์ประจําบ้านด้วย
โดยคะแนนที่ได้มาจากการ vote และคะแนนการประเมินต่างๆ
 กิจกรรมรดน้ําดําหัว อาจารย์ผู้ใหญ่ในภาควิชาที่เกษียณอายุไปแล้ว ในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อ
แสดงมุทิตาจิต สร้างวัฒ นธรรมองค์กรในการให้ เกียรติและเคารพอาจารย์อาวุโส และสืบสาน
วัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ
 กีฬาสี จัดโดยคณะฯ เป็นการส่งเสริมการออกกําลังกายและสร้างความสัมพันธ์ ของบุคลากรใน
คณะฯ
 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเช่น โครงการ “เริ่มต้น 60
นาที เพื่อสุขภาพดีในอนาคต”
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ตารางแสดงกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะทั้ง 8 ด้าน

Ward round
OPD
ER
Noon report
/ Med ER
noon report
Internal
Medicine
Journal club
Interesting
case
MM

Patient
care

Medical
knowledge
and skill

Practicebased
learning and
improvement

Interpersona
l and
Communicat
ion Skills

Profession
alism

Systembased
Practice

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

Research
CLT/PCT
Public
Health
Hospital
Extra
curriculum
activities

Leader
ship
skills

X
X

X

X

X

Lecture

Research
skills

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
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ตารางสรุปการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตลอด 3 ปี
แพทย์ประจาบ้านปีที่ 1
การเรียนการสอน
Orientation: procedure, medical
record, noon report workshop,
emergency medicine
 ACLS
 Lecture: Basic science 8 topics
and clinical approach 26 topics
 Research Methodology and
Biostatistics
 Pre-operative evaluation
การปฏิบัติงาน
OPD และห้องหัตถการ
 IPD: ward, ICU, CCU, IMU,
Stroke unit, Low immunity ward
 สถาบันสมทบต่างจังหวัด
 ER

กิจกรรมวิชาการ
Noon report (presenter)
Med-ER noon report (presenter)

Ramathibodi Medicine Update

งานวิจัย
Concept sheet and research
proposal (11 Mo)

การประเมินผล
Formative MCQ and long case by
Rama (5-6 Mo)

แพทย์ประจาบ้านปีที่ 2

แพทย์ประจาบ้านปีที่ 3

 Lecture by division
(subspecialty)

OPD
 Subspecialty Consultation
 Elective
 สถาบันสมทบต่างจังหวัด

OPD
 Chief ward: ward, ICU, CCU, IMU
 สถาบันสมทบต่างจังหวัด
 Chief ER
 Pre-op evaluation and
Consultation
 Elective

Interesting case
Topic review, interesting case or
journal club by subspecialty

Noon report (moderator),
Internal Medicine Journal club,
MM, Med ER noon report (presenter
with resident 1)
Ramathibodi Medicine Update
ประชุมสมาคมวิชาชีพ (ตามความเห็นชอบ
ของหัวหน้าสาขา)
RCPT annual meeting

Ramathibodi Medicine Update
ประชุมสมาคมวิชาชีพ (ตามความ
เห็นชอบของหัวหน้าสาขา)

Research progression: ethic, record
form, data collection, analysis,
writing manuscript

Research progression
Abstract submission (30-31 Mo
January)
Full manuscript (33 Mo March)
Present at RCPT annual meeting

Formative MCQ by Rama (15 Mo)

Formative long case, Formative short
case, OSCE and lab by Rama (27 and
33 Mo)

Formative MCQ by RCPT (18 Mo)
Summative MCQ by RCPT (24 Mo)

Summative long case, short case,
OSCE and Lab (30 and 36 Mo)
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ตารางสรุปผลลัพธ์อันพึงประสงค์ที่ภาควิชาฯ คาดหวังเมื่อแพทย์ประจาบ้านจบชั้นปี
แพทย์ประจาบ้านปีที่ 1
– มีทักษะในการซักประวัติ

ตรวจร่างกายและสามารถทา
หัตถการที่ไม่ซับซ้อน
(หัตถการระดับ 1ก และ 1ข
ตามเกณฑ์ราชวิทยาลัยอายุร
แพทย์ฯ) รวมทั้งรู้ข้อบ่งชี้
ประโยชน์และโทษของการทา
หัตถการดังกล่าว
– สามารถตรวจและแปลผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
พื้นฐาน (ระดับที่ 1 ตาม
เกณฑ์ราชวิทยาลัยอายุร
แพทย์ฯ)
– บันทึกรายงานผู้ปว่ ยได้อย่าง
สมบูรณ์และสม่าเสมอ

– เข้าใจ basic science
– มีความรู้ สามารถวินิจฉัยและ

รักษาโรคทางอายุรศาสตร์ที่
สาคัญ (โรคระดับที่ 1 ตาม
เกณฑ์ราชวิทยาลัยอายุร
แพทย์ฯ) ได้อย่างเหมาะสม

– มีความรู้พื้นฐานด้าน

evidence-based medicine
– สามารถเลือกใช้ยาอย่าง
เหมาะสม

แพทย์ประจาบ้านปีที่ 2
Patient care
นอกจากผลลัพธ์ทางการศึกษาที่
คาดหวังในระดับแพทย์ประจาบ้านปีที่ 1
แล้ว แพทย์ประจาบ้านปีที่ 2 ควรมี
ผลลัพธ์เพิ่มขึ้น ดังนี้
– มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจ
ร่างกายและสามารถทาหัตถการ หรือ
เคยช่วยทา หรือเคยเห็นการทา
หัตถการที่ซับซ้อนมากขึ้น (หัตถการ
ระดับ 2 และ 3 ตามเกณฑ์ราช
วิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ) รวมทัง้ รู้ข้อ
บ่งชี้ ประโยชน์และโทษของการทา
หัตถการดังกล่าว
– -สามารถส่งตรวจ แปลผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการระดับ 2 และ 3
ตามเกณฑ์ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
– และนาผลไปประยุกต์ใช้

Medical knowledge & skill
นอกจากผลลัพธ์ทางการศึกษาที่
คาดหวังในระดับแพทย์ประจาบ้านปีที่ 1
แล้ว แพทย์ประจาบ้านปีที่ 2 ควรมี
ผลลัพธ์เพิ่มขึ้น ดังนี้
– มีความรู้ สามารถวินิจฉัยและ/หรือ
รักษาโรคทางอายุรศาสตร์ที่สาคัญแต่
พบน้อย (โรคระดับที่ 2 และ 3 ตาม
เกณฑ์ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ)

แพทย์ประจาบ้านปีที่ 3
นอกจากผลลัพธ์ทางการศึกษาที่
คาดหวังในระดับแพทย์ประจาบ้านปีที่ 1
และ 2 แล้ว แพทย์ประจาบ้านปีที่ 3
ควรมีผลลัพธ์เพิม่ ขึ้น ดังนี้
– มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจ
ร่างกายและสามารถทาหัตถการ หรือ
เคยช่วยทา หรือเคยเห็นการทา
หัตถการที่ซับซ้อนมากขึ้น (หัตถการ
ระดับ 2 และ 3 ตามเกณฑ์ราช
วิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ) รวมทัง้ รู้ข้อ
บ่งชี้ ประโยชน์และโทษของการทา
หัตถการดังกล่าว
– สามารถส่งตรวจ แปลผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการระดับ 2 และ 3
ตามเกณฑ์ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
– และนาผลไปประยุกต์ใช้
– มีทักษะในการรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล นาไปสูก่ าร
ตัดสินใจการรักษาผูป้ ่วยแบบองค์รวม
นอกจากผลลัพธ์ทางการศึกษาที่
คาดหวังในระดับแพทย์ประจาบ้านปีที่ 1
และ 2 แล้ว แพทย์ประจาบ้านปีที่ 3
ควรมีผลลัพธ์เพิม่ ขึ้น ดังนี้
– มีความรู้ สามารถวินิจฉัยและ/หรือ
รักษาโรคทางอายุรศาสตร์ที่สาคัญแต่
พบน้อย (โรคระดับที่ 2 และ 3 ตาม
เกณฑ์ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ)

Practice-based learning & improvement
นอกจากผลลัพธ์ทางการศึกษาที่
นอกจากผลลัพธ์ทางการศึกษาที่
คาดหวังในระดับแพทย์ประจาบ้านปีที่ 1 คาดหวังในระดับแพทย์ประจาบ้านปีที่ 1
แล้ว แพทย์ประจาบ้านปีที่ 2 ควรมี
และ 2 แล้ว แพทย์ประจาบ้านปีที่ 3
ผลลัพธ์เพิ่มขึ้น ดังนี้
ควรมีผลลัพธ์เพิม่ ขึ้น ดังนี้
23

– สามารถบันทึกเวชระเบียนได้

ครบถ้วน ถูกต้อง
– การลงรหัสโรค และรหัส
หัตถการได้ครบถ้วน ถูกต้อง
– การทา medical
reconciliation
– การขอ consent form สาหรับ
หัตถการที่มีความเสี่ยงสูง
– นาเสนอข้อมูลผู้ป่วยได้อย่าง

เหมาะสม
– มีทักษะในการสื่อสารกับ
ผู้ป่วย ญาติและบุคลากร
ทางการแพทย์อย่างเหมาะสม
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ร่วมงาน สามารถทางานเป็น
ทีมได้

– มีคุณธรรม จริยธรรมและ

เจตคติอันดีต่อผูป้ ่วย ญาติ
และผู้ร่วมงาน
– สามารถสร้างสัมพันธภาพที่
ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย

- สามารถปฏิบัตงิ านเข้ากับ
ระบบของโรงพยาบาล
- ทราบถึงสิทธิการ
รักษาพยาบาลแต่ละ
ประเภท
- มีส่วนร่วมในการทางานด้าน

– สามารถใช้ Evidence-based

medicine มาประยุกต์ใช้ในการดูแล
รักษา



สามารถใช้ Evidence-based
medicine และ นาแนวทางเวช
ปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในการดูแล
รักษาให้เหมาะสมกับบริบทผู้ป่วย

Interpersonal & Communication skill
นอกจากผลลัพธ์ทางการศึกษาที่
นอกจากผลลัพธ์ทางการศึกษาที่
คาดหวังในระดับแพทย์ประจาบ้านปีที่ 1 คาดหวังในระดับแพทย์ประจาบ้านปีที่ 1
แล้ว แพทย์ประจาบ้านปีที่ 2 ควรมี
และ 2 แล้ว แพทย์ประจาบ้านปีที่ 3
ผลลัพธ์เพิ่มขึ้น ดังนี้
ควรมีผลลัพธ์เพิม่ ขึ้น ดังนี้
– มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้
– อภิปรายปัญหาได้อย่างมี
ให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์และ
ประสิทธิภาพ
บุคลากรทางการแพทย์
– เป็นผู้ดาเนินการอภิปรายใน
กิจกรรม noon report, Med-ER
noon report
– เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่
แพทย์ประจาบ้าน นักศึกษาแพทย์
และบุคลากรทางการแพทย์อื่น
Professionalism
นอกจากผลลัพธ์ทางการศึกษาที่
นอกจากผลลัพธ์ทางการศึกษาที่
คาดหวังในระดับแพทย์ประจาบ้านปีที่ 1 คาดหวังในระดับแพทย์ประจาบ้านปีที่ 1
แล้ว แพทย์ประจาบ้านปีที่ 2 ควรมี
และ 2 แล้ว แพทย์ประจาบ้านปีที่ 3
ผลลัพธ์เพิ่มขึ้น ดังนี้
ควรมีผลลัพธ์เพิม่ ขึ้น ดังนี้
– ไฝ่รู้ สามารถค้นคว้าความรู้ด้วย
– สามารถบริหารจัดการการดูแล
ตนเองโดยการใช้ electronic
ผู้ป่วย รวมทัง้ difficult patient
database ในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
– สามารถบอกข่าวร้าย ดูแลผู้ปว่ ย
ไปสู่การเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวติ
และญาติในระยะใกล้เสียชีวิต
(palliative care)
System-based practice
นอกจากผลลัพธ์ทางการศึกษาที่
นอกจากผลลัพธ์ทางการศึกษาที่
คาดหวังในระดับแพทย์ประจาบ้านปีที่ 1 คาดหวังในระดับแพทย์ประจาบ้านปีที่ 1
แล้ว แพทย์ประจาบ้านปีที่ 2 ควรมี
และ 2 แล้ว แพทย์ประจาบ้านปีที่ 3
ผลลัพธ์เพิม่ ขึ้น ดังนี้
ควรมีผลลัพธ์เพิม่ ขึ้น ดังนี้
– สามารถใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่าง
– มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
เหมาะสมกับบริบทของการบริการ
การดูแลรักษาผู้ป่วย
สาธารณสุข
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การประกันคุณภาพ และ
กระบวนการ hospital
accreditation
- มีความรู้พื้นฐานด้านการ
วิจัย
- สามารถตั้งคาถามวิจยั
- รู้หลักการการปฏิบัติ
งานวิจยั ทางคลินิกที่ดี
(Good clinical practice)

Research skills
นอกจากผลลัพธ์ทางการศึกษาที่
คาดหวังในระดับแพทย์ประจาบ้านปีที 1
แล้ว แพทย์ประจาบ้านปีที่ 2 ควรมี
ผลลัพธ์เพิ่มขึ้น ดังนี้
- สามารถวิเคราะห์และวิจารณ์
งานวิจยั และวารสารทางการแพทย์
ได้
- สามารถดาเนินงานวิจยั ทาง
การแพทย์หรือสาธารณสุขได้

นอกจากผลลัพธ์ทางการศึกษาที่
คาดหวังในระดับแพทย์ประจาบ้านปีที 1
และ 2 แล้ว แพทย์ประจาบ้านปีที่ 3
ควรมีผลลัพธ์เพิม่ ขึ้นดังนี้
- สามารถเขียนนิพนธ์ต้นฉบับ
(manuscript) สาหรับการตีพิมพ์
- สามารถนาเสนอผลงานวิจัยในที่
ประชุมระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ

Team work and Leadership Skills
- สามารถทางานเป็นทีม
นอกจากผลลัพธ์ทางการศึกษาที่
นอกจากผลลัพธ์ทางการศึกษาที่
ร่วมกับสหวิชาชีพอื่นในการ คาดหวังในระดับแพทย์ประจาบ้านปีที 1 คาดหวังในระดับแพทย์ประจาบ้านปีที 1
ดูแลรักษาผู้ป่วย
แล้ว แพทย์ประจาบ้านปีที่ 2 ควรมี
และ 2 แล้ว แพทย์ประจาบ้านปีที่ 3
- เป็นหัวหน้าทีมในการดูแล ผลลัพธ์เพิ่มขึ้น ดังนี้
ควรมีผลลัพธ์เพิม่ ขึ้นดังนี้
ผู้ป่วยร่วมกับนักศึกษา
- สามารถทางานเป็นทีมและมีการ
- สามารถเป็นหัวหน้าทีมในการดูแล
แพทย์
ประสานงานกับแผนกต่างๆได้อย่าง
ผู้ป่วยร่วมกับแพทย์ประจาบ้านรุน่
มีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึง
น้องและนักศึกษาแพทย์
ประโยชน์ของผูป้ ่วยเป็นสาคัญ
- สามารถทางานเป็นทีมร่วมกับสห
วิชาชีพอื่น ติดต่อประสานงาน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน
การดูแล รักษา และส่งต่อผู้ปว่ ย ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

25

11. งานวิจัยแพทย์ประจาบ้าน
งานวิจัยถือเป็นส่วนสําคัญในการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านอายุรศาสตร์ แพทย์ประจําบ้าน
จะต้องมีโครงการวิจัยโดยเป็นงานวิจัยแบบ retrospective, prospective หรือ cross-sectional อย่าง
น้อย 1 โครงการในระยะเวลาสามปีของการฝึกอบรม โดยแพทย์ประจําบ้านต้องเป็นผู้วิจัยหลัก
ภาควิชาฯ กําหนดแผนการดําเนินงานดังนี้
แพทย์ประจําบ้านปีที่ 1 – ส่งโครงร่างงานวิจัยและนําเสนอโครงร่างงานวิจัย
แพทย์ประจําบ้านปีที่ 2 – ดําเนินงานวิจัย
แพทย์ประจําบ้านปีที่ 3 – ดําเนินงานวิจัย เขียนรายงานวิจัย นําเสนอรายงานวิจัยในที่ประชุม
ประจําปีของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
เกณฑ์การตัดสินงานวิจัย
งานวิจัยถือเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบัตร แพทย์ประจําบ้านต้อง
ส่ งผลงานวิ จั ย ภายในเวลาที่ ร าชวิ ท ยาลั ย อายุ ร แพทย์ ฯ กํ า หนด จึ งจะมี สิ ท ธิ ส อบเพื่ อ วุ ฒิ บั ต ร การ
ประเมิ น ผลงานวิจั ย เป็ น ไปตามเกณฑ์ ข องราชวิ ท ยาลั ย โดยตั ด สิ น คะแนนเฉลี่ ย จากกรรมการ 3 คน
ประกอบด้วยอาจารย์ในสถาบันที่เป็นที่ปรึกษางานวิจัย 1 คน และอาจารย์จากต่างสถาบันอีก 2 คน กรณี
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ร้อยละ 50 ต้องทําการแก้ไขจนกว่าคณะกรรมการตัดสินผลงานวิจัย จะยอมรับ และต้อง
เสร็จตามที่ราชวิทยาลัยกําหนดในแต่ละปีการศึกษา

12. การประเมินแพทย์ประจาบ้าน
1. การประเมินเพื่อปรับปรุง (Formative Evaluation)
วัตถุประสงค์
 เป็นการประเมินด้านความรู้ ความสามารถในระหว่างการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านอายุรศาสตร์
โดยการสอบซ้อม ช่วยให้อาจารย์สามารถป้อนข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ให้กับแพทย์ประจํา
บ้านเพื่อการพัฒนา
วิธีการ
 เนื้อหาการสอบจะครอบคลุมคุณสมบัติความรู้ความสามารถที่แพทย์ประจําบ้านอายุรศาสตร์ควรมี
โ ด ย เ ฉ พ า ะ Patient care, Medical knowledge and skill, Interpersonal and
communication skill และ Professionalism โดยมีรายละเอียดการสอบซ้อมดังนี้
1.1 การประเมินเพื่อปรับปรุง (Formative Evaluation) จัดทาโดยภาควิชาฯ
แพทย์ประจําบ้านชั้นปีที่ 1
 สอบภาคทฤษฎี ด้วยข้อสอบปรนัยแบบเลื อกตอบ (multiple choice questions หรือ MCQ)
26

จํานวน 100 ข้อ
 สอบรายยาวกับคนไข้จริง 1 ราย
แพทย์ประจําบ้านชั้นปีที่ 2
 สอบภาคทฤษฎี ด้วยข้อสอบปรนัยแบบเลื อกตอบ (multiple choice questions หรือ MCQ)
จํานวน 100 ข้อ 2 ครั้ง
แพทย์ประจําบ้านชั้นปีที่ 3
 สอบรายยาวกับคนไข้จริง 1 ราย
 การสอบเผชิญสถานการณ์เฉพาะทางคลินิก Assessment of Specific Clinical Encounter
(ASCE) 1 ครั้ง
ลักษณะข้อสอบ
ผู้ออกข้อสอบมาจากคณาจารย์ ในภาควิช าอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเป็นการออกข้อสอบใหม่ทั้งหมด ไม่ใช้ข้อสอบเก่าของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
 ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ คัดเลือกตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านของราช
วิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ.2557 มติที่ประชุมแพทยสภา
รับรอง ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 13 มกราคม 2559 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.rcpt.org
 สอบรายยาว ใช้เกณฑ์การให้คะแนนเหมือนการสอบรายยาวของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง
ประเทศไทย
 การสอบเผชิ ญ สถานการณ์ เฉพาะทางคลิ นิ ก ลั กษณะข้ อสอบคล้ ายคลึ งกั บ การสอบของราช
วิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
เกณฑ์การตัดสิน
 เกณฑ์ ก ารตั ด สิ น ภาคทฤษฎี ใช้ อิ งเกณฑ์ โดยการประเมิ น จากเกณฑ์ ผ่ า นขั้ น ต่ํ า (minimum
passing level, MPL)
 เกณฑ์การตัดสินภาคปฏิบัติ ใช้อิงเกณฑ์ 60%
คะแนนสอบจะแจ้งให้แก่แพทย์ประจําบ้านเป็นรายบุคคล คณาจารย์ผู้ดูแลแพทย์ประจําบ้านประจํา
ชั้นปีจะเป็นผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่แพทย์ประจําบ้านเพื่อให้มีการพัฒนา
ถ้าสอบไม่ผ่าน อาจารย์ผู้ ดูแลแพทย์ประจําบ้านประจําชั้นปีที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านฯ จะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือด้านทักษะและความรู้ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้า
รายงานให้คณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านฯ รับทราบเป็นระยะ
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ตารางการจัดสอบซ้อม
แพทย์ประจําบ้านชั้นปีที่ 1

ช่วงเวลาในการสอบ

แพทย์ประจําบ้านชั้นปีที่ 2

 MCQ ศุกร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนตุลาคม
 MCQ ศุกร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนกุมภาพันธ์
 รายยาว เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ให้นัดช่วงเวลาสอบ
กับอาจารย์ผู้คุมสอบเอง
 การสอบเผชิ ญ สถานการณ์ เฉพาะทางคลิ นิ ก เดื อ น
มีนาคม

แพทย์ประจําบ้านชั้นปีที่ 3

 MCQ ศุกร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนกุมภาพันธ์
 รายยาว เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ให้นัดช่วงเวลาสอบ
กับอาจารย์ผู้คุมสอบเอง

1.2 การประเมิ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง (Formative Evaluation) ด้ วยการซ้ อมสอบ โดยราชวิท ยาลั ย
อายุรแพทย์ฯ
ราชวิทยาลัยกําหนดให้มีการซ้อมสอบหลังจากเข้ารับฝึกอบรม 18 เดือน
แพทย์ประจําบ้านชั้นปีที่ 2
 สอบภาคทฤษฎีด้วยข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ (multiple choice questions หรือ MCQ) จํานวน
120 ข้อ
2. การประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปี เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญ (Summative Evaluation)
ภาควิชาฯ จัดให้มีการประเมินแพทย์ประจําบ้านระหว่างการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และ
เจตคติ รวมทั้งประเมิน การเขียนเวชระเบียน และรายงานผลมายังคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขา
อายุรศาสตร์ในมิติต่างๆ เป็นระยะ ในมิติต่างๆ ดังนี้
มิติที่ 1 ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์
มิติที่ 2 การตรวจเวชระเบียนผู้ป่วยใน
มิติที่ 3 การตรวจเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
มิติที่ 4 คะแนนสอบจัดโดยสถาบัน และส่วนกลางราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
มิติที่ 5 การร่วมกิจกรรมวิชาการส่วนกลาง
มิติที่ 6 การประเมินการวินิจฉัยโรคและหัตถการ (Summary Discharge Diagnosis)
มิติที่ 7 การรายงานประสบการณ์ การตรวจผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน (ชื่อโรค และหัตถการ)
มิติที่ 8 การรายงานประสบการณ์ การเรียนรู้ ความรู้บูรณาการทางการแพทย์
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มิติที่ 9 การรายงานประสบการณ์ การศึกษาโรคระดับที่ 3 ในการทํา conference การศึกษาผู้ป่วย
การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
มิติที่ 10 การประเมินสมรรถนะโดยผู้ร่วมงาน
มิติที่ 11 การประเมินสมรรถนะโดยผู้ป่วย
มิติที่ 12 การประเมินคุณภาพการรักษาพยาบาลจากเวชระเบียน
ผลการประเมินนําไปใช้ในกรณี ต่อไปนี้
 เพื่อเลื่อนระดับชั้นปี (เกณฑ์ผ่าน 50% ในแต่ละมิติ)
 เพื่อใช้พิจารณาประกอบการตัดสินผลสอบภาคปฏิบัติ (การสอบเมื่อจบการฝึกอบรมปีที่ 3)
 ในอนาคต เมื่อระบบถูกประเมินว่ามีความเชื่อได้สูง อาจนํามาเป็นคะแนนส่วนหนึ่งของภาคปฏิบัติ
(การสอบเมื่อจบการฝึกอบรมปีที่ 3) การประเมินในระหว่างการฝึกอบรม เป็นการประเมินต่อเนื่อง
ซึ่งจะสามารถวัดผลการฝึกอบรมที่เชื่อถือได้ และนําไปปรับปรุงการปฏิบัติงานแพทย์ประจําบ้าน
ระหว่างฝึกอบรม อีกทั้งสามารถทดแทนการสอบ เมื่อจบการฝึกอบรมบางส่วนในอนาคต
หลักสูตรการฝึกอบรมจัดให้ มีการประเมินภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งทั้งหมดจะครอบคลุมการ
ประเมินสมรรถนะ (core competency) ทั้ง 8 ด้านของแพทย์ประจําบ้าน โดยใช้ชุดการประเมินที่แตกต่างกัน
และแต่ละชุดการประเมินจะเป็นการประเมินสมรรถนะที่แตกต่างกัน ดังตาราง
การประเมิน การปฏิบั ติงาน ใช้ผู้ ประเมินหลายคน หลายสถานะ ได้แก่ อาจารย์ พยาบาล แพทย์
ประจําบ้านผู้ร่วมงาน นักศึกษาแพทย์ โดยผู้ประเมินในแต่ละเดือนไม่ซ้ํากัน

ประเภทการประเมินผล

Patient
care

Interpersonal
Medical Practice-based
and
Profession
knowledge learning and
Communicati
alism
and skill
improvement
on Skills

x
x

x
x
x
x

มิติ 1, 10, 11
สมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน

x

x

x

มิติ 2

x

x

x

MCQ
Long case
Short case
OSCE Lab

x
x

x
x
x

x

x

Systembased
Practice

x

Research Leadership
skills
skills

x

x
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เวชระเบียน
ผู้ป่วยใน
มิติ 3 เวช
ระเบียนผู้ป่วย
นอก
มิติ 5
การร่วม
กิจกรรม
วิชาการ
งานวิจัย

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x

คุณสมบัติเพื่อเลื่อนระดับชั้นปีอิงตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
1. ปฏิบัติงานได้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
2. ผ่านการประเมินตามมิติที่กําหนดในหลักสูตร โดยได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 ของแต่ละมิติ
 แพทย์ประจําบ้านชั้นปีที่ 1 ต้องผ่านมิติที่ 1-3, 5, 10-11
 แพทย์ประจําบ้านชั้นปีที่ 2 ต้องผ่านมิติที่ 1, 3, 5, 11
 แพทย์ประจําบ้านชั้นปีที่ 3 ต้องผ่านมิติที่ 1, 3, 5, 10, 11
3. ปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามข้อกําหนดของภาควิชาฯ และคณะฯ
4. ไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ภาควิชาฯ และคณะฯ
ในกรณีแพทย์ประจําบ้านขาดการปฏิบัติงาน หรือลาคลอด หรือลาป่วย และเวลาในการฝึกอบรม ไม่
ครบตามที่กําหนด กรรมการผู้ดูแลแพทย์ประจําบ้านจะพิจารณาให้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดจน
ครบ กรณีที่แพทย์ประจําบ้าน มีความบกพร่องอย่างรุนแรง โดยเฉพาะด้านความรับผิดชอบและเจต
คติ คณะกรรมการฝึกอบรมอาจพิจารณาให้ยุติการฝึกอบรม
ผลการประเมินแพทย์ประจาบ้าน
1. ผ่านการประเมิน
2. ไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปี ต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติมตามที่ภาควิชาฯ กําหนด แล้วทําการประเมิน
ซ้าํ ถ้าผ่านการประเมินจึงสามารถเลื่อนชั้นปีได้
3. ไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปีซ้ําตามข้อที่ 2 หรือไม่ผ่านการประเมินเพื่อรับการเสนอชื่อเข้าสอบ
วุฒิบัตร (ดูหัวข้อคุณสมบัติเพื่อรับการเสนอชื่อเข้าสอบเพื่อวุฒิบัตร) ต้องปฏิบัติงานในชั้นปีเดิมอีก 1 ปี
4. หลังจากปฏิบัติงานซ้ําในชั้นปีเดิมอีก 1 ปีแล้ว หากยังไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปี ภาควิชาฯ จะ
พิจารณายุติการฝึกอบรม
การประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ ประกอบด้วย
1. ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร
2. ผ่านการสอบ (ทฤษฎี และ ปฏิบัติ)
3. ผ่านงานวิจัย
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คุณสมบัติเพื่อรับการเสนอชื่อเข้าสอบเพื่อวุฒิบัตร
1. ผ่านคุณสมบัติการประเมินเพื่อเลื่อนระดับชั้นปีครบทั้ง 4 ข้อ
2. มีพฤติกรรมตามวิชาชีพที่เหมาะสม
3. ต้องส่งผลงานวิจัยภายในกําหนดเวลา
4. มีศักยภาพที่จะผ่านการฝึกอบรมในระดับแพทย์ประจําบ้านปีสุดท้ายตามหลักสูตร
การสอบเพื่อวุฒิบัตรของแพทยสภา
แพทย์ประจําบ้านมีสิทธิขอสมัครสอบวุฒิ บัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรมสาขาอายุรศาสตร์ของแพทยสภา ตามหลักเกณฑ์ ในหนังสือ "หลักสูตรและเกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรม
เพื่ออนุมัติและวุฒิ บัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์ของราช
วิทยาลัย แห่ งประเทศไทย ฉบั บ ปรับ ปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ. 2557” ซึ่งจะดําเนินการสอบโดยคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมฯ และสอบเพื่อความรู้ความชํานาญสาขาอายุรศาสตร์ และอนุกรรมการสอบเฉพาะกิจ
การสอบเพื่อวุฒิ บัตรประกอบด้วยการสอบข้อเขียน (multiple choice questions) ในปลายปีที่ 2
ของการฝึกอบรม และการสอบภาคปฏิบัติ/ปากเปล่า 2 ครั้ง ในปีที่ 3 ของการฝึกอบรม โดยสอบ long case
ช่วงกลางปี และสอบภาคปฏิบัติในสถานการณ์ เฉพาะทางคลินิก (specific clinical encounter) ปลายปี ผู้มี
สิทธิสอบภาคปฏิบัติในสถานการณ์จําลองจะต้องสอบผ่าน long case ตอนกลางปี
แนวปฏิบัติกรณีแพทย์ประจาบ้านประพฤติตนไม่เหมาะสม
เมื่อพบว่าแพทย์ประจําบ้ านผู้ใดละเลยหน้าที่ มีความประพฤติไม่เหมาะสม ภาควิชาฯ จะว่ากล่าว
ตักเตือนในชั้นแรก หากพบว่าแพทย์ประจําบ้านยังคงบกพร่องและไม่ได้แสดงความตั้งใจที่จะแก้ไขตนเอง จะมี
การให้ลงนามรับทราบความผิด และมีการภาคทัณฑ์เป็นลําดับถัดมา ถ้ายังมีการกระทําผิดหรือประพฤติตัวไม่
เหมาะสมหลังการภาคทัณฑ์ จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อลงความเห็ น และนําเรื่องเข้าที่ประชุม
ภาควิชาฯ เพื่อพิจารณาดําเนินการที่เหมาะสมต่อไป
หากพบว่าแพทย์ประจําบ้านขาดการปฏิบัติงานโดยไม่มีเหตุจําเป็นและไม่มีการส่งใบลาล่วงหน้า จะตัด
เวลาพักร้อนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ทั้งผู้ลาและผู้รับฝากงานในช่วงที่เพื่อนขาดงาน หากได้ใช้สิทธิพักร้อนในปีนั้นไป
แล้ว คณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านฯ ของภาควิชาฯ จะพิจารณาการลงโทษตามความเหมาะสมเป็น
กรณีไป
ข้อมูลการประพฤติตัวไม่เหมาะสม การขาดการปฏิบัติงานโดยไม่ส่งใบลา จะถูกบันทึก และจะมีผลต่อ
การพิจารณารับเข้าฝึกอบรมในสาขาต่อยอดในอนาคต
การดาเนินการเพื่อยุติการฝึกอบรม
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1) การลาออก ภาควิชาฯ ทําเรื่องชี้แจงเหตุผลแจ้งต่ออนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
เพื่อเห็นชอบ และแจ้งแพทยสภาอนุมัติ
2) การให้ออก
 ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบ/ประพฤติตนเสื่อมเสียร้ายแรงจนก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยหรือต่อ
ชื่อเสียงของสถาบัน
 ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบ/ประพฤติตนเสื่อมเสีย ไม่มีการปรับปรุงหลังการตักเตือน และ
กระทําซ้ําภายหลังการภาคทัณฑ์ จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อลงความเห็น ถ้าสมควรให้
ออก จะนําผลการพิจารณาเสนอในที่ประชุมภาควิชาฯ และส่งเรื่องไปยังราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
เพื่อให้ความเห็นชอบ และแจ้งแพทยสภาอนุมัติต่อไป
ภาควิชาฯ สงวนสิทธิ์ที่จะให้แพทย์ประจาบ้านที่มีปัญหา ปฏิบัติงานเพิ่มเติมได้ในทุกชั้นปี ในกรณี
ที่ เห็ น ว่า มี ค วามผิ ด รุ น แรงหรื อมี ค วามรู้ ค วามสามารถไม่ เพี ย งพอต่ อ การเป็ น อายุร แพทย์ ถ้ า ไม่ มี การ
ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นจนเป็นที่น่าพอใจ อาจพิจารณายกเลิกการฝึกอบรม หรือ ไม่อนุญ าตให้เลื่อนขึ้น ชั้น
หรือ ไม่ส่งชื่อให้สอบวุฒิบัตร
ระบบอุทธรณ์ผลการฝึกอบรม
ในกรณีแพทย์ประจําบ้านเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม เกี่ยวกับผลการตัดสินการฝึกอบรมของภาควิชา
ฯ หรือการประเมิน ใดๆ ที่ อาจส่งผลต่อการฝึ กอบรมของแพทย์ประจําบ้าน แพทย์ประจําบ้านสามารถยื่น
จดหมายอุทธรณ์ มาที่หัวหน้ าภาควิช าฯ หรือ งานการศึ กษาหลังปริญ ญาของคณะฯ หรือยื่นอุทธรณ์ ที่ราช
วิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ โดยตรง

13. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม
14.1 การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน
คณะฯ มีระบบประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน มีการตรวจเยี่ยมและประเมินการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านอย่างสม่ําเสมอ
14.2 การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกปี
ภาควิชา ฯ ต้องส่งข้อมูล เพื่อขอการรับรองศักยภาพการฝึกอบรมจากราชวิทยาลั ย
อายุรแพทย์ฯ ทุกปี
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แพทยสภา โดย คณะอนุกรรมการตรวจรับรองคุณภาพสถาบัน ฝึกอบรมแพทย์ประจํา
บ้ า น สาขาอายุ ร ศาสตร์ ราชวิ ท ยาลั ย อายุ รแพทย์ ฯ ดํ าเนิ น การตรวจรั บ รองการเป็ น สถาบั น
ฝึกอบรม ทุก 5 ปี

14. การทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
ภาควิชาฯ มีการทบทวนการฝึกอบรมเป็นประจําทุกปี โดยคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน
และแพทย์ประจําบ้านต่อยอด ประเมินกระบวนการฝึกอบรม กิจกรรมทางวิชาการ ปัญหาและอุปสรรรค
ในการดําเนินการ และนําเสนอเข้าที่ประชุมภาควิชาฯ เพื่อปรับปรุง
ภาควิชาฯ มีการจัดสัมมนาการศึกษาทุก 1-2 ปี เพื่อทบทวนทั้งหลักสูตรและกระบวนการฝึกอบรม
การประเมินผล ซึ่งได้สัมมนาครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน พ.ศ.2560
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นระยะๆ หรืออย่างน้อยทุก 5 ปี โดยราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์ฯ

15. รายชื่อคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านและแพทย์ประจาบ้านต่อยอดภาควิชา
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
1. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงโฉมศรี
2. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธันยชัย
3. ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชลิต
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวัลย์
5. ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรยง
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุพจน์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กําธร
8. อาจารย์นายแพทย์โอบจุฬ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงหทัยกาญจน์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พงศ์เทพ
11. อาจารย์นายแพทย์ปริญญ์
12. อาจารย์นายแพทย์สหภูมิ
13. อาจารย์นายแพทย์อาคม
14. นางสาวณิชรันดร์ชา

โฆษิตชัยวัฒน์
ที่ปรึกษา
สุระ
ที่ปรึกษา
รัตรสาร
ประธาน
วโรดมวิจิตร
รองประธาน
ภักดีกิจเจริญ
กรรมการ
ตุลยาเดชนนท์
”
มาลาธรรม
”
ตราชู
”
นิมิตพงษ์
”
ธีระวิทย์
”
วาทีสาธกกิจ
”
ศรีสุมะ
”
นงนุช
กรรมการและเลขานุการ
วรโยธา
ผู้ช่วยเลขานุการ

33

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้ำนและแพทย์ประจำบ้ำนต่อยอด
1. กําหนดแนวทางการบริหารจัดการการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านและแพทย์ประจําบ้านต่อยอด ใน
ภาควิชาอายุรศาสตร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรม และสอดคล้องกับนโยบายของ
คณะฯ ทั้งด้านการศึกษา การบริการ การวิจัย และการสร้างเสริมสุขภาพ
2. กํากับ ติดตาม การดําเนินการการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านและแพทย์ประจําบ้านต่อยอดให้เป็นไป
ตามแนวทางที่กําหนด
3. กําหนดนโยบายและแนวทางในการประกันคุณภาพการฝึกอบรม
มีคณะอนุกรรมการย่อย 5 ชุด ได้แก่
1. อนุกรรมการหลักสูตร ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวัลย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงหทัยกาญจน์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์โอบจุฬ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อาคม
5. นางสาวณิชรันดร์ชา

วโรดมวิจิตร
นิมิตพงษ์
ตราชู
นงนุช
วรโยธา

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขนุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของอนุกรรมกำรหลักสูตร
1. กําหนดและบริห ารหลั กสู ต รการฝึ กอบรมแพทย์ป ระจํ าบ้ านอายุรศาสตร์ทั่ ว ไปของภาควิช าฯ ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการฝึกอบรมของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ และแพทยสภา
2. ดําเนินการจัดกระบวนการฝึกอบรมและการเรียนรู้ของแพทย์ประจําบ้านให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ฝึกอบรมของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
3. ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านอายุศาสตร์ทั่วไปของภาควิชาฯ ทุกปี
4. เป็นตัวแทนของภาควิชาฯ ในการประสานเรื่องหลักสูตรกับราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
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2. อนุกรรมการกิจกรรมวิชาการ ประกอบด้วย
1. อาจารย์นายแพทย์โอบจุฬ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ครรชิต
3. ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรยง
4. ศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภิณ
5. อาจารย์นายแพทย์สหภูมิ
6. อาจารย์นายแพทย์อัครวิทย์

7. นางสาวณิชรันดร์ชา

ตราชู
ลิขิตธนสมบัติ
ภักดีกิจเจริญ
เกียรติบูรณกุล
ศรีสุมะ
พูลสมบัติ

วรโยธา

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ (MM)
อนุกรรมการ (OPD)
อนุกรรมการ (Journal club/research)
อนุกรรมการ (ER)
อนุกรรมการ
(Interesting case/Noon report)
และเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของอนุกรรมกำรกิจกรรมวิชำกำร
1. จั ด และบริ ห ารกิ จ กรรมทางวิ ช าการทางการแพทย์ (medical) และด้ านที่ ไม่ ใช่ ก ารแพทย์ (nonmedical) เพื่ อ ให้ แ พทย์ ป ระจํ า บ้ า นมี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะที่ ห ลากหลายตรงตามหลั ก สู ต ร และ
วัตถุประสงค์การฝึกอบรมของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
2. กําหนดบทบาทและหน้าที่ของแพทย์ประจําบ้านแต่ละชั้นปีในการปฏิบัติงานและงานด้านการเรียนการ
สอน
3. กํากับและติดตามงานวิจัยของแพทย์ประจําบ้านให้เป็นไปตามแผนงานของภาควิชาฯ
4. ประเมินและปรับปรุงกิจกรรมทางวิชาการและงานวิจัยของแพทย์ประจําบ้านทุกปี
3. อนุกรรมการประเมินผลและสอบ ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงหทัยกาญจน์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ครรชิต

นิมิตพงษ์
ลิขิตธนสมบัติ

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ

3.
4.
5.
6.
7.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์โอบจุฬ
ตราชู
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงชุตินธร
ศรีพระประแดง อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อาคม
นงนุช
อนุกรรมการ
อาจารย์นายแพทย์อัครวิทย์
พูลสมบัติ
อนุกรรมการและเลขานุการ
นางสาวณิชรันดร์ชา
วรโยธา
ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของอนุกรรมกำรประเมินผลและสอบ
1. จัดให้มีการประเมินการฝึกอบรมโดยการสอบให้แก่แพทย์ประจําบ้านทุกปี ทั้งนี้รายละเอียดและรอบ
การประเมินให้สอดคล้องกับแผนของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
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2. ประสานงานภายในภาควิชาฯ เพื่อจัดหาข้อสอบสําหรับแพทย์ประจําบ้าน
3. เป็นตัวแทนของภาควิชาฯ ในการประสานงานเรื่องการสอบและการประเมินกับคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการประเมินผล
แพทย์ประจําบ้านระหว่างการฝึกอบรม
4. อนุกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุพจน์

ตุลยาเดชนนท์

ประธานอนุกรรมการ

2. ศาสตราจารย์นายแพทย์สมนึก

สังฆานุภาพ

อนุกรรมการ

3. อาจารย์แพทย์หญิงปนิษฐา

จินดาหรา

อนุกรรมการ

4. อาจารย์นายแพทย์ปริญญ์

วาทีสาธกกิจ

อนุกรรมการและเลขานุการ

5. นางสาวณิชรันดร์ชา

วรโยธา

ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของอนุกรรมกำรที่ปรึกษำ
1. เป็นที่ปรึกษาให้แก่แพทย์ประจําบ้าน
2. กํากับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของแพทย์ประจําบ้านตลอดจนให้ข้อมูลป้อนกลับ
3. พัฒ นาและจัดให้มีกิจ กรรมเสริมหลักสูตรการฝึกอบรมตามเกณฑ์การฝึกอบรมของแพทยสภา เช่น
กิจกรรมด้านการส่งเสริมจริยธรรม บําเพ็ญประโยชน์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมศิลปวัฒ นธรรม
ส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น
5. อนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พงศ์เทพ ธีระวิทย์
ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กําธร
มาลาธรรม
อนุกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงปารวี
ชีวะอิสระกุล
อนุกรรมการ
4. นางสาวเรวดี
พินิจสุวรรณ
เลขานุการ
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1.
2.
3.
4.

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของอนุกรรมกำรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้ำนต่อยอด
กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแพทย์ประจําบ้านต่อยอดที่มีต่อแพทย์ประจําบ้านในการปฏิบัติงาน
ทั้งในและนอกภาควิชาฯ
กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแพทย์ประจําบ้านต่อยอดที่ต้องมีต่อนักศึกษาแพทย์ในการเรียนการ
สอน
กําหนดหน้ าที่ความรับ ผิดชอบของแพทย์ประจําบ้านต่อยอดในกิจกรรมของภาควิช าฯ โดยเฉพาะ
noon report
กํากับการปฏิบัติงานของแพทย์ประจําบ้านต่อยอดให้เป็นไปตามที่ภาควิชาฯ กําหนด

16. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงโฉมศรี
2. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธันยชัย
3. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงณัฎฐา
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวัลย์
5. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ทศพล
6. ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชลิต
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กําธร
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พงศ์เทพ
9. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวัลยา
10. อาจารย์แพทย์หญิงอัจฉรา
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิชา
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงชุตินธร
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงหทัยกาญจน์

โฆษิตชัยวัฒน์
สุระ
รัชตะนาวิน
วโรดมวิจิตร
ลิ้มพิจารณ์กิจ
รัตรสาร
มาลาธรรม
ธีระวิทย์
จงเจริญประเสริฐ
ธัญธีรธรรม
ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์
ศรีพระประแดง
นิมิตพงษ์

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

14. อาจารย์นายแพทย์สหภูมิ

ศรีสุมะ

เลขานุการ

15. อาจารย์แพทย์หญิงศุภมาส

เชิญอักษร

ผู้ช่วยเลขานุการ 1

16. นางสาวณิชรันดร์ชา

วรโยธา

ผู้ช่วยเลขานุการ 2

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำควิชำ
1. จัดให้มีระบบและกลไกประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายในภาควิชาฯ เพื่อให้มั่นใจว่า มีการดําเนินการ
ตามแนวทางที่กําหนดไว้
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2. ร่วมมือกับสถาบันร่วมผลิตแพทย์ สถาบันฝึกอบรมสมทบและสถาบันร่วมฝึกอบรม เพื่อสร้างระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับแพทยศาสตร์บัณฑิตของสถาบันร่วมผลิตแพทย์ และการฝึกอบรมของ
สถาบันฝึกอบรมสมทบและสถาบันร่วมฝึกอบรม
3. รวบรวมข้อคิดเห็น อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและการ
ฝึกอบรมเพื่อนําไปปรับปรุง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรม
4. ประเมิน ทบทวน และปรับปรุง คุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพทุกปี
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