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หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาตสิซ่ัม 
 
1. ช่ือหลกัสูตร 
(ภาษาไทย) หลกัสูตรฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเพ่ือวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ         
                                                   ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่ 
(ภาษาองักฤษ)          Fellowship Training in Rheumatology   
 
2. ช่ือวุฒิบัตร 
ช่ือเตม็ 
(ภาษาไทย) วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 อนุสาขาอายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่ 
(ภาษาอังกฤษ) Diploma of The Thai Subspecialty Board of Rheumatology 
ช่ือย่อ 
(ภาษาไทย) วว. อายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่ 
(ภาษาอังกฤษ) Dip. Thai Subspecialty Board of Rheumatology 
ค าแสดงวุฒิการฝึกอบรมท้ายช่ือ 
(ภาษาไทย) วว. อายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่ 
(ภาษาอังกฤษ)  Diplomate, Thai Subspecialty Board of Rheumatology หรือ  
  Dip., Thai Subspecialty Board of Rheumatology 
 
3. หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
  หน่วยวิชาภูมิแพแ้ละโรคขอ้  
  สาขาวิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
              สมาคมรูมาติสซัม่แห่งประเทศไทย 
 
4. พนัธกจิของการฝึกอบรม/หลกัสูตร (Mission) 

 ฝึกอบรมแพทยท์างดา้นอายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่ใหมี้ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมแห่ง
วิชาชีพ มีความรับผิดชอบและจิตส านึกของความเป็นลูกพระราชบิดาโดยถือประโยชนข์องเพ่ือน
มนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง มีความรู้ และทกัษะทางดา้นอายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่ท่ีสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการดา้นสุขภาพของชุมชนและสงัคมในภาคใตแ้ละระดบัประเทศ 
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 ส่งเสริมใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมีแนวคิดและพฒันาทกัษะในการดูแลรักษาผูป่้วยโดยยดึถือ
ผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง บนพื้นฐานของการดูแลแบบองคร์วม สามารถเรียนรู้การบริหาร ระบบ
คุณภาพ และธรรมาภิบาลเพื่อการท างานเป็นทีมอยา่งมีคุณภาพและมีความสุข 

 มีความรู้ในกระบวนการวิจยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข  
 มีความสามารถในการพฒันาตนเองและการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

 
5. ผลลพัธ์ของการฝึกอบรม/หลกัสูตร 

แพทยท่ี์จบการฝึกอบรมเป็นแพทยเ์ฉพาะทางสาขาอายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่ตอ้งสามารถ
ปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเองมีผลของการฝึกอบรมท่ีพึงประสงคท่ี์ชดัเจน มีคุณสมบติั และความรู้ความสามารถขั้นต ่า
ครอบคลุมสมรรถนะหลกัทั้ง 6 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 

 
I.   การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 

ก. มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจร่างกายผูป่้วย ท าหตัถการ  วางแผนการส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ 
และสามารถรวบรวมขอ้มูลส าหรับน ามาคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นเหตุเป็นผล  เพ่ือน าไปสู่การ
ตดัสินใจใหก้ารดูแลรักษาผูป่้วยอยา่งเหมาะสม 

ข. ใหก้ารวินิจฉยั และวางแผนการรักษาภาวะผิดปกติทางโรคขอ้และรูมาติสซัม่ท่ีพบไดบ่้อย ใน
ประเทศไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

ค. บนัทึกรายงานผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สมบูรณ์  และสม ่าเสมอ 
ง. ป้องกนัโรคและสร้างเสริมสุขภาพ 

 
II. ความรู้ ความเช่ียวชาญ และสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน (Medical    
     Knowledge and Skills) 

ก. มีความรู้และเขา้ใจวิทยาศาสตร์การแพทยพ้ื์นฐานของร่างกาย และจิตใจ  
ข. มีความรู้ความสามารถในการรักษาและใหก้ารดูแลผูป่้วยท่ีหอ้งตรวจผูป่้วยนอกทางโรคขอ้และรูมา

ติสซัม่ได ้
ค. มีความรู้ความสามารถรับผิดชอบท าหนา้ท่ีหวัหนา้รับผิดชอบดูแลผูป่้วยในหอผูป่้วยทางโรคขอ้

และรูมาติสซัม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ง. สามารถใหก้ารดูแล  รักษา และใหค้ าปรึกษา ผูป่้วยท่ีมีภาวะฉุกเฉินทางโรคขอ้และรูมาติสซัม่ 

 
III. การพฒันาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัต ิ(Practice-Based Learning and Improvement) 

ก.  มีความคิดสร้างสรรคต์ามหลกัวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่และพฒันา ระบบบริการสุขภาพ 
ข.  มีความสามารถด าเนินการวิจยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้
ค.  สามารถเรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั 
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IV. ทักษะปฏิสัมพนัธ์และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

ก.  สามารถน าเสนอขอ้มูลผูป่้วย สรุปและอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบั     
 เหตุผลทางคลินิก 

ข.  สามารถถ่ายทอดความรู้และทกัษะใหแ้พทย ์นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์
ค.  สามารถส่ือสารใหข้อ้มูลแก่ญาติและผูป่้วย ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพ   

 การตดัสินใจและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
ง.  มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและสามารถท างานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
จ.  สามารถเป็นท่ีปรึกษาและใหค้ าแนะน าแก่แพทยแ์ละบุคคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางโรคขอ้และรูมา  

 ติสซัม่ 
 

V.   ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
ก.  มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติ อนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน เพ่ือนร่วมวิชาชีพและชุมชน 
ข.  มีความสนใจใฝ่รู้และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต (continuous  

 professional development) 
ค.  มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ง.  มีความค านึงถึงผลประโยชนส่์วนรวมเป็นหลกั  
 

VI.  การบริบาลโดยใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม ค านึงถึงประสิทธิภาพ    
       ความปลอดภัย และสามารถปฏิบัตงิานให้เข้ากบัระบบ (System-Based Practice) 

ก. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบสุขภาพของประเทศ 
ข. ท าเวชปฏิบติัโดยค านึงถึงความปลอดภยัของผูป่้วย (patient safety) เป็นส าคญั 
ค. พิจารณาเลือกใชย้าอยา่งสมเหตุผล (rational drug use) 
ง. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย (quality improvement) 
จ. มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองสิทธิของผูป่้วย 
ฉ. ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถปรับเปล่ียนการ

ดูแลรักษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขไดต้ามมาตรฐานวิชาชีพ 
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6. แผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร: 
  6.1 วธีิการให้การฝึกอบรม 

6.1.1 สมรรถนะการดูแลผู้ป่วย (Patient Care) 

    การดแูลผู้ป่วยใน 
ก. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 และ 2 ปฏิบติังานรับผิดชอบผูป่้วยในทางอายรุศาสตร์โรค

ขอ้และรูมาติสซัม่ ทั้งในหอผูป่้วยอายรุกรรม หอผูป่้วยพิเศษ หอผูป่้วยวิกฤติทางเดิน
หายใจ หอผูป่้วยวิกฤติหวัใจและหอผูป่้วยวิกฤติภายใตค้วามควบคุมของอาจารยผ์ูใ้หก้าร
ฝึกอบรม 

ข. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี  1 และ 2  ปฏิบติังานเป็นท่ีปรึกษาในการดูแลผูป่้วยในท่ี
ไดรั้บการปรึกษาปัญหาทางดา้นโรคขอ้และรูมาติสซัม่จากต่างสาขาวิชา ภายใตค้วาม
ควบคุมของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม  

ค. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 และ 2 บนัทึกขอ้มูลเวชระเบียนผูป่้วยในไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และสมบูรณ์ 

การดแูลผู้ป่วยนอก 
ก. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 และ 2  ปฏิบติังานดูแลผูป่้วยคลินิกอายรุกรรมอยา่ง

ต่อเน่ืองสปัดาห์ละ 1 คร้ัง คร้ังละ 3 ชัว่โมง 
ข. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 และ 2 ปฏิบติังานดูแลผูป่้วยคลินิกโรคขอ้และรูมาติสซัม่ 

อยา่งต่อเน่ืองสปัดาห์ละ 2 คร้ัง คร้ังละ 2-6 ชัว่โมงภายใตก้ารควบคุมของอาจารยผ์ูใ้นการ
ฝึกอบรม  

ค. แทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 และ 2 ปฏิบติังานดูแลและใหค้ าปรึกษาผูป่้วยท่ีมีปัญหาดา้น
โรคขอ้และรูมาติสซัม่ท่ีส่งปรึกษาจากต่างสาขาวิชาหรือจากหอ้งฉุกเฉินภายใตก้าร
ควบคุมของอาจารยผ์ูใ้นการฝึกอบรม  

ง. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 และ 2 บนัทึกขอ้มูลเวชระเบียนผูป่้วยนอกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และสมบูรณ์ 

6.1.2 สมรรถนะด้านความรู้และทักษะต่างๆทางการแพทย์ (Medical Knowledge and Skills)  
ก. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 และ 2 ปฏิบติังานในหน่วยวิชาภูมิแพแ้ละโรคขอ้ 
ข. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 และ 2 เรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทยพ้ื์นฐาน ประยกุต์

(correlated basic medical science)  โดยทบทวนความรู้พ้ืนฐาน น าเสนอ topic review 
(ภาคผนวก 1)  อยา่งนอ้ยเดือนละ 2 คร้ัง  

ค. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 และ 2  เขา้ร่วมฟัง น าเสนอ รวมทั้งอภิปรายในกิจกรรม
ทางวิชาการของหน่วยวิชาฯ  ไดแ้ก่  
- วารสารสโมสร (journal club) สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 

- การประชุมปรึกษาปัญหาผูป่้วย (grand round) สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 

- การน าเสนอผูป่้วยท่ีน่าสนใจ (interesting case) เดือนละ 1 คร้ัง 



6 

 

 

 

- การประชุมสหสาขาวิชาร่วมกบัสาขาวิชารังสีวิทยา (rheumatology- X-ray 

conference)  เดือนละ 1 คร้ัง   

ง. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 และ 2  ไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัหตัถการ การแปลผล
ทางหอ้งปฏิบติัการและการตรวจพิเศษต่าง ๆ ท่ีใชใ้นสาขาวิชาโรคขอ้และรูมาติสซัม่ โดย
เรียนรู้จากการปฏิบติัจริง ภายใตก้ารดูแลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม และประเมินผล
แบบใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (feedback)  

จ. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 และ 2  เรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทยพ้ื์นฐาน ประยกุต์
(correlated basic medical science) ในกิจกรรมการบรรยายในหวัขอ้ Rheumatology in 
Training Course ซ่ึงจดัโดยสมาคมรูมาติสซัม่แห่งประเทศไทยปีละ 1 คร้ัง   

ฉ. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 และ 2  เรียนรู้ระเบียบวิธีวิจยัและสถิติทางการ แพทย์
พ้ืนฐาน ในกิจกรรมการบรรยายในหวัขอ้ Review Course in Biomedical Research ซ่ึงจดั
โดยสมาคมรูมาติสซัม่แห่งประเทศไทยปีละ 1 คร้ัง 

6.1.3 สมรรถนะด้านการพฒันาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัต ิ(Practice-Based Learning 
and Improvement) 

ก. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 และ 2  มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลผูป่้วยแบบ
องคร์วม และสหวิชาชีพ โดยเขา้ร่วมการประชุมปรึกษาปัญหาผูป่้วย (grand round) 
ร่วมกบัอาจารยห์น่วยวิชาฯ แพทยเ์จา้ของไข ้พยาบาลวิชาชีพ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

ข. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 และ 2  ไดรั้บมอบหมายใหส้อนขา้งเตียงแก่นกัศึกษา
แพทย ์แพทยป์ระจ าบา้น/แพทยใ์ชทุ้นอายรุศาสตร์ และแพทยป์ระจ าบา้น/แพทยใ์ชทุ้น
ต่างสาขาวิชา ไดแ้ก่ แพทยป์ระจ าบา้นเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู แพทยป์ระจ าบา้นศลัยศาสตร์
ออโธปิดิกส์ ในหวัขอ้ การเจาะขอ้ การส่งตรวจน ้าไขขอ้ และการอ่านภาพถ่ายรังสีระบบ
กระดูกและขอ้เบ้ืองตน้  

ค. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 ไดเ้ขียนบทความทางวิชาการชนิดทบทวนวารสาร 
(review article) จ านวน 1 เร่ือง ภายใตก้ารดูแลของอาจารยผ์ูฝึ้กอบรม 

ง. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปี 1 และ 2 ไดท้ างานวิจยัไดด้ว้ยตนเอง ภายใตก้ารแนะน าของ
อาจารยผ์ูฝึ้กอบรม 

จ. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 และ 2  บนัทึกขอ้มูลในเวชระเบียนผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
สมบูรณ์   

ฉ. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 และ 2  รับปรึกษาผูป่้วยต่างสาขาวิชา โดยใหก้ารตรวจ 
ประเมิน วางแผนการรักษาและใหค้ าแนะน าไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารดูแลของ
อาจารยผ์ูฝึ้กอบรม 
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6.1.4 สมรรถนะด้านทักษะปฏิสัมพันธ์และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication 
Skills) 

ก. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 และ 2  เรียนรู้เก่ียวกบัทกัษะการปฏิสมัพนัธ์ และการ
ส่ือสาร จากการปฏิบติังานจริงและเขา้ฟังบรรยายกิจกรรมวิชาการในกิจกรรมปฐมนิเทศน์
คณะแพทยศาสตร์แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด และกิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์และจริยธรรม
สญัจรฯ ภาควิชาอายรุศาสตร์  (ภาคผนวก 2 และ 3)  

ข. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 และ 2 มีทกัษะการปฏิสัมพนัธ์และการส่ือสารท่ีดีกบัผูป่้วย 
ญาติผูป่้วยและผูร่้วมงาน โดยอาจารยเ์ป็นผูส้งัเกตการณ์ ประเมินและใหข้อ้มูลยอ้นกลบั
ทุก 6 เดือน (ภาคผนวก 4) 

ค. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 และ 2  ปฏิบติังานสอนนกัศึกษาแพทย ์แพทยเ์พ่ิมพูน
ทกัษะ และแพทยป์ระจ าบา้น/แพทยใ์ชทุ้นใหเ้ขา้ใจได ้โดยใหแ้พทยป์ระจ าบา้น/แพทยใ์ช้
ทุนท่ีผา่นหน่วยวิชาฯ ประเมินเม่ือส้ินสุด 4 สปัดาห์ (ภาคผนวก 5) 

ง. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 และ 2  น าเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาใน
กิจกรรมต่างๆ  ไดแ้ก่ grand round, consultation round หรือ interesting case ไดอ้ยา่ง
ครบถว้น ตรงประเดน็ 

6.1.5   สมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   
ก. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 เขา้ร่วมโครงการกลุ่มสมัพนัธ์เพ่ือพฒันาทกัษะท่ี

นอกเหนือจากทกัษะทางวิชาการ ไดแ้ก่ กิจกรรม non technical skills  
ข. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 และ 2 เขา้ร่วมกิจกรรมการใหค้วามรู้ทางดา้นบูรณาการ

ทางการแพทย ์ไดแ้ก่ ethic conference ของสาขาวิชาอายรุศาสตร์  
ค. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 และ 2  มีเจตคติท่ีดีระหวา่งการปฏิบติังานดูแลผูป่้วย 

ค านึงถึงปัญหาผูป่้วยแบบองคร์วม และมีส่วนร่วมในการอภิปราย เสนอแนะวิธีแกปั้ญหา
ดา้นสงัคมและจิตใจของผูป่้วยระหวา่งปฏิบติังานจริงโดยมีการประเมินผลการปฏิบติังาน
และการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั  

ง. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 และ 2  เรียนรู้เพ่ือใหมี้การพฒันาวิชาชีพอยา่ง ต่อเน่ืองผา่น
ระบบ e-portfolio โดยมีการสะทอ้นการเรียนรู้ของตนเอง (self-reflection) และใหข้อ้มูล
ยอ้นกลบัของอาจารยอ์ยา่งต่อเน่ือง เพ่ือพฒันาความเป็นมืออาชีพ  

6.1.6 สมรรถนะด้านการปฏิบัตงิานให้เข้ากบัระบบ (Systems-Based Practice)  
ก. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 เขา้ร่วมอบรมเก่ียวกบัระบบคุณภาพของโรงพยาบาล ระบบ

ความปลอดภยัของผูป่้วยรวมทั้งสิทธิของผูป่้วย  

ข. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 เขา้ร่วมอบรมเก่ียวกบัประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการ

ดูแลรักษา, cost consciousness medicine, หลกัการบริหารจดัการ ระบบสุขภาพและระบบยา

ของประเทศ  
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ค. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 และ 2 มีประสบการณ์การเรียนรู้เก่ียวกบัความตอ้งการดา้น 

สุขภาพของชุมชน ความตอ้งการของระบบสุขภาพ การตอบสนองของระบบสุขภาพระดบั

ทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค และระดบัชาติ  เช่น เขา้ร่วมจดักิจกรรมใหค้วามรู้ประชาชน ของ

สมาคมรูมาติสซัม่แห่งประเทศไทย 

 
  การจดัการฝึกอบรมตลอดระยะเวลาฝึกอบรม 2  ปี การศึกษานั้นใหจ้ดัการฝึกอบรมดงัน้ี 

1. ปฏิบติังานโรคขอ้และรูมาติสซัม่ ดูแลและรับปรึกษาผูป่้วยอายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมา
ติสซัม่ทั้งผูป่้วยในและผูป่้วยนอก ปีละ 50 สปัดาห์ 

2. เลือกฝึกอบรมท่ีสาขาวิชาโรคขอ้และรูมาติสซัม่ของสถาบนัอ่ืนท่ีเปิดการฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบา้นต่อยอดอนุสาขาอายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่ เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน 
โดยใหเ้ลือกได ้1-2 สถาบนั (รวมระยะเวลา 2 เดือน) 

3. วิชาเลือกรวม 2  เดือน โดยใหเ้ลือกปฏิบติังานในแผนกต่อไปน้ี คือ  Physical medicine 
and rehabilitation,  Orthopaedics, อิมมูโนวิทยา  และรังสีวิทยา  โดยทั้งน้ีตอ้งเลือกแผนก Physical medicine and 
rehabilitation และ Orthopedics เป็นเวลาอยา่งนอ้ย ½ เดือน แต่ไม่เกิน 1 เดือน    

การฝึกอบรมดงักล่าวขา้งตน้น้ี อาจพิจารณาใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดไปรับการฝึกอบรมใน
สถาบนัฝึกอบรมกิจกรรมเลือกท่ีแพทยสภารับรองไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยผ์ู ้
ควบคุมการฝึกอบรม 

4.  ผูรั้บการฝึกอบรม ตอ้งเขียนบทความทบทวนวารสาร (review article) อยา่งนอ้ย 1  เร่ือง  
โดยก าหนดหวัขอ้ท่ีน่าสนใจร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา บทความควรแสดงถึงการทบทวนเน้ือหาทางวิชาการอยา่ง
เขม้ขน้และทนัสมยัรวมทั้งใหค้วามคิดเห็นจากการทบทวนวารสาร และใหบ้ทสรุปไดอ้ยา่งเหมาะสมและถูกตอ้ง 
โดยจดัส่งเม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมในปีท่ี 1 เพ่ือรับการประเมินผลโดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ และ
พิจารณาตีพิมพใ์นวารสารโรคขอ้และรูมาติสซัม่อยา่งเหมาะสม แสดงใหเ้ห็นการทบทวนเน้ือหาอยา่งเขม้ขน้และ
ทนัสมยั รวมถึงสามารถใหค้วามคิดเห็นจากการทบทวนวารสารและใหบ้ทสรุปไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง หากไม่
ผา่นการประเมิน ใหท้ าการแกไ้ขตามค าแนะน าของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ใหเ้สร็จส้ินก่อนจบการ
ฝึกอบรมปีท่ี 2 

5.    ผูรั้บการฝึกอบรม ตอ้งท าการวิจยัอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง และส่งผลงานวิจยัและรายงานการวิจยั
ฉบบัสมบูรณ์ โดยจะตอ้งผา่นความเห็นชอบของอนุกรรมการฝึกอบรมฯ  โดยงานวิจยัตอ้งเป็นงานวิจยัแบบศึกษา
ยอ้นหลงั แบบศึกษาไปขา้งหนา้ หรือแบบศึกษา ณ จุดเวลาใดเวลาหน่ึงแบบตดัขวาง เท่านั้น ในระหวา่งการ
ปฏิบติังาน 2 ปี โดยเป็นผูว้ิจยัหลกัหรือผูนิ้พนธ์หลกั  (ภาคผนวก 6) 

6.    การร่วมกิจกรรมในการฝึกอบรม (ภาคผนวก 7) 
 - กิจกรรมวิชาการของหน่วยวิชาฯ ไดแ้ก่ rheumatology journal club, fellow topic 

review, rheumatology interesting case 
 - การประชุมปรึกษาผูป่้วย ไดแ้ก่ morning report, grand round 
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 - กิจกรรมวิชาการของสาขาวิชาอายรุศาสตร์/คณะแพทยศาสตร์ ไดแ้ก่ dead case 
conference, morbidity and mortality conference  

 - การฟังบรรยายพิเศษ 
 - การประชุมร่วมระหวา่งสาขาวิชา (interdepartment conference) ไดแ้ก่ Rheumatology – 

X-ray conference   
 - การประชุมร่วมระหวา่งโรงพยาบาล (interhospital conference) 
  - สอน  ใหค้ าปรึกษา  และใหค้ าแนะน าแก่ แพทยใ์ชทุ้น แพทยป์ระจ าบา้น นกัศึกษา
แพทยใ์นปัญหาหรือการดูแลผูป่้วยโรคขอ้และรูมาติสซัม่ 

7.  จดัใหมี้อาจารยท่ี์ปรึกษา (advisor / mentor) เหมาะสมกบัจ านวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
 8.   จดัการฝึกอบรมภายใตส้ภาวะการท่ีเหมาะสมไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรม 
9.  จดัใหมี้การเรียนรู้ตาม entrustable professional activities (EPA) ท่ีก าหนดในภาคผนวก 8 

           10.   จดัใหมี้ประสบการณ์การเรียนรู้ดว้ยตนเองในระบบ (electronic) portfolio 
 
ตารางการฝึกอบรมโดยสงัเขปในระยะชั้นปีท่ี  1 และ 2  
Rheumatology    84-88 สปัดาห ์
Elective rheumatology   4-8 สปัดาห ์
Elective (PMR ortho X-ray or immunology)   4 สปัดาห ์
พกัผอ่นประจ าปี ปีละ 2 สปัดาห์ รวมไม่เกิน   4  สปัดาห ์
รวม         104     สปัดาห ์
 

 6.2   เน้ือหาของการฝึกอบรม/หลกัสูตร (ภาคผนวก 9) 
 เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะตอ้งมีความรู้ความสามารถในเน้ือหา
ต่อไปน้ี 

(1) ความรู้พ้ืนฐานของอายรุศาสตร์และโรคขอ้และรูมาติสซัม่ 
(2) โรคขอ้และรูมาติสซัม่ท่ีส าคญั 
(3) หตัถการและ/หรือแปลผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการเพ่ือการวินิจฉยัและรักษาโรคขอ้และ 

รูมาติสซัม่ 
(4) การเรียนรู้ทางดา้นบูรณาการ 

 
6.3   การรับรองวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมตัิสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาตสิซ่ัม ใหมี้คุณวฒิุ “เทียบเท่า

ปริญญาเอก”  (ภาคผนวก 10) 
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6.4   จ านวนปีของการฝึกอบรม 
  หน่วยวิชาฯ ไดจ้ดัการฝึกอบรมเป็นเวลาทั้งส้ิน 2 ปี โดยแต่ละชั้นปีจะมีเกณฑป์ระเมินในการเล่ือนชั้น
ปี (ภาคผนวก 8) 
6.5   การบริหารจดัการฝึกอบรมและสภาพการปฏิบัตงิาน 
          หน่วยวิชาฯ ไดจ้ดัสภาวะการปฏิบติังานดงัต่อไปน้ี 
   1. การปฏิบติังานในเวลาราชการ  

- ในขณะท่ีปฏิบติังานในคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมท่ีปฏิบติังานประจ าหอผูป่้วยควรเร่ิมข้ึนปฏิบติังานดูแลผูป่้วยในตั้งแต่เวลา 8.00 น. จนถึง
เวลา 16.30 น.  

- ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมออกตรวจผูป่้วยนอกอายุรศาสตร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น. สัปดาห์ละ 
1 วนั คลินิกโรคขอ้และรูมาติสซัม่ ทุกวนัองัคาร เวลา 09.00 น. – 16.00 น. และวนัพฤหสั 10.30-
12.00 น. 

2. การปฏิบติังานนอกเวลาราชการ  
- ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะอยูเ่วรนอกเวลาราชการ ขณะท่ีปฎิบติังานในคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เพื่อดูแลผูป่้วยทางอายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่ หรือผูป่้วยรับ
ปรึกษา ภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ดูแลผูป่้วย ทั้งน้ีการปฏิบติังานนอกเวลาราชการจะก าหนดไม่
เกิน 10 ผลดัต่อเดือน (ไม่เกิน 40 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ตามขอ้ก าหนดแพทยสภา) 

3.การปฏิบติังานนอกสถาบนั/วชิาเลือก  
- ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถเลือกฝึกอบรมท่ีสาขาวชิาโรคขอ้และรูมาติสซัม่ของสถาบนั

อ่ืนท่ีเปิดการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขาอายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่ และวชิา
เลือกได ้ตามท่ีก าหนด 

4. ค่าตอบแทนในการปฏิบติังาน  
- ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติังานตามหลกัเกณฑข์อง

โรงพยาบาล  

  5. การลา  
- ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีสิทธ์ิในการลากิจหรือลาพกัผอ่น รวมกนัไม่เกิน 10 วนัท าการต่อปี 

โดยไม่มีการสะสมสิทธิวนัลา ในกรณีท่ีลาเกินความจ าเป็นแลว้ สถาบนัอาจพิจารณาใหท้ างาน

ชดเชยตามความเหมาะสม โดยการลาพกัผอ่นจะตอ้งส่งใบลาท่ีหวัหนา้หน่วยวชิาฯ อยา่งนอ้ย 1  

สัปดาห์ ทั้งน้ีระหวา่งการลาทั้งในวนัท าการและวนัหยดุราชการจะตอ้งมีการมอบหมายแพทยผ์ูดู้แล

ผูป่้วยแทนอยา่งชดัเจน 

- การลาพกัผอ่นสามารถท าไดใ้นช่วงเวลาท่ีก าหนด 
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- การลาป่วยใหแ้จง้อาจารยท่ี์ปรึกษาและหวัหนา้สาขาวชิาฯ ทั้งน้ีหากลาป่วยเกิน 2  วนัท า

การจะตอ้งมีใบรับรองแพทยรั์บรองดว้ย 

- การลาอ่ืนๆ เช่น การลาคลอดบุตร การเกณฑท์หาร การถูกเรียกฝึกก าลงัส ารอง เป็นตน้ 

สถาบนัจะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป แต่ทั้งน้ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะตอ้งมีเวลาการฝึกอบรมไม่นอ้ย

กวา่ร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิไดรั้บการพิจารณาเล่ือนชั้นปี  

6.6 การวดัและประเมนิผล 
    หน่วยวิชาฯ มีกระบวนการวดัผลและการแจง้ผลการประเมินและการสะทอ้นกลบัใหแ้ก่ผู ้

เขา้รับการฝึกอบรมเป็นระยะๆ โดยผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถตรวจสอบและอุทธรณ์ผลการประเมินได้

เม่ือตอ้งการ 

6.7  การวดัและประเมนิผลระหว่างการฝึกอบรม การเล่ือนช้ันปี การยุตกิารฝึกอบรม 
(1) การประเมินระหวา่งการฝึกอบรม 

(ก) สถาบนัฝึกอบรมจดัใหมี้การประเมินผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมระหวา่งการฝึกอบรม ท่ี
ครอบคลุมทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย ์ในมิติต่าง ๆ ดงัน้ี 

มิติท่ี 1  ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย ์(EPA) 
มิติท่ี 2  การตรวจเวชระเบียนผูป่้วยใน (EPA) 
มิติท่ี 3  การตรวจเวชระเบียนผูป่้วยนอก (EPA) 
มิติท่ี 4  คะแนนสอบจดัโดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ  
มิติท่ี 5  การร่วมกิจกรรมวิชาการส่วนกลางของภาควิชาและสมาคมฯ 
มิติท่ี 6  การประเมินสมรรถนะโดยผูร่้วมงาน 
มิติท่ี 7  การประเมินสมรรถนะโดยผูป่้วย 

 การบนัทึกขอ้มูลมิติท่ี 6-7  สามารถกระท าใน portfolio 
-  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ท าการบนัทึกขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ตามท่ี คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 

ก าหนดในแต่ละปีการศึกษา  
- สถาบนัฝึกอบรมท าการบนัทึกขอ้มูลการประเมินผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมในมิติต่างๆ  ผา่นระบบสารสนเทศ 

เพ่ือรายงานผลมายงัคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตามท่ีก าหนด  
 (ข)   Achievable milestones/entrustable professional activities (EPA) ในแต่ละชั้นปี 
(ภาคผนวก 8) 
 ผลการประเมินน าไปใชใ้นกรณีต่อไปน้ี 

1. เพ่ือเล่ือนระดบัชั้นปีโดยเกณฑผ์า่นตามท่ีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศ 
ก าหนดก่อนการเขา้ฝึกอบรม 

 2.    เพ่ือใชพิ้จารณาประกอบการตดัสินผลสอบภาคปฏิบติั (การสอบเม่ือจบการฝึกอบรมปีท่ี   
     2)  ใหมี้การประเมินระหวา่งการฝึกอบรมโดยสม ่าเสมอและแจง้ผลใหผู้เ้ขา้รับการ 
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     ฝึกอบรมรับทราบ จะช่วยใหเ้กิดการพฒันาสมรรถนะหลกัดา้นต่าง ๆ ของผูเ้ขา้รับการ 
     ฝึกอบรมไดส้มบูรณ์ข้ึน 
 

  (2)   เกณฑก์ารเล่ือนชั้นปี  ตอ้งจดัใหมี้การประเมินดงัน้ี 
  1.  ปฏิบติังานไดไ้ม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 ของระยะเวลาท่ีก าหนด 

   2.  ผา่นการประเมินตามมิติต่าง  ๆท่ีก าหนดในหลกัสูตร โดยไดค้ะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 60 ของแต่  
         ละมิติ ยกเวน้การสอบตามมิติท่ี 4 ใหใ้ชเ้กณฑต์ามคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ก าหนด 

                                3.   ผา่นเกณฑก์ารประเมิน Entrustable professional activities 
                                   4.  บนัทึกขอ้มูลการเรียนรู้ใน portfolio อยา่งนอ้ย 50 เครดิต/ปี 

     5.  ปฏิบติังานไดส้อดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของสถาบนัฝึกอบรมไม่ก่อใหเ้กิดความเส่ือมเสียแก่  
          สถาบนัฝึกอบรม 
 

           (3)  แนวทางการด าเนินการกรณีไม่ผา่นการประเมินเพ่ือเล่ือนชั้นปี 
1.   ตอ้งปฏิบติังานเพ่ิมเติมในส่วนท่ีสถาบนัก าหนด แลว้ท าการประเมินซ ้า ถา้ผา่นการประเมิน

จึงสามารถเล่ือนชั้นปีได ้
2.  ไม่ผา่นการประเมินเพ่ือเล่ือนชั้นปีซ ้ าตามขอ้ท่ี 1 หรือไม่ผา่นการประเมินเพ่ือรับการเสนอช่ือ

เขา้สอบวฒิุบตัรฯ ตอ้งปฏิบติังานในระยะชั้นปีเดิมอีก 1 ปี 
3.  หลงัจากปฏิบติังานซ ้าในชั้นปีเดิมอีก 1 ปี แลว้ยงัไม่ผา่นการประเมินเพ่ือเล่ือนชั้นปีใหย้ติุการ

ฝึกอบรม 
 ทั้งน้ีหน่วยวิชาฯ จะส่งผลการประเมินแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดมายงัคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ
ภายในวนัท่ี 31 กรกฎาคม ของทุกปี เพ่ือเสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 
             (4)   การด าเนินการส าหรับผูท่ี้ไม่ผา่นการประเมิน 

1.   แจง้ผลการประเมินใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดรับทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรในแบบ    
      ประเมินผลของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พร้อมแนวทางการพฒันา รายละเอียด    
       การปฏิบติังานเพ่ิมเติม การก ากบัดูแล  และการประเมินผลซ ้า 
2.   เม่ือแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดลงช่ือรับทราบ ใหส่้งส าเนาผลการประเมินชุดหน่ึงให ้  
       อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ และน าส่งต่อใหร้าชวิทยาลยัฯ  

  (5)    การด าเนินการเพ่ือยติุการฝึกอบรม 
  1.  การลาออก  
     แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดท่ีประสงคจ์ะท าการลาออกหรือยติุการฝึกอบรม  ตอ้งท าเร่ืองช้ีแจง
เหตุผลก่อนพกัการปฏิบติังานล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 2 สัปดาห์ เม่ือสถาบนัฝึกอบรมอนุมติัใหพ้กัการปฏิบติังานแลว้  จึง
แจง้ต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  เพ่ือเห็นชอบและแจง้ต่อแพทยสภาพร้อมความเห็นประกอบวา่ โดย
พิจารณาจากเหตุผลประกอบการลาออกและค าช้ีแจงจากสถาบนัฝึกอบรม การลาออกจะถือวา่สมบูรณ์เม่ือไดรั้บอนุมติั
จากแพทยสภา 
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  2.  การให้ออก 
       2.1   ปฏิบติังานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเส่ือมเสียร้ายแรงจนก่อ ใหเ้กิดผลเสีย  
           ต่อผูป่้วยหรือต่อช่ือเสียงของสถาบนัฝึกอบรม 
   2.2  ปฏิบติังานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเส่ือมเสีย ไม่มีการปรับปรุง   
          พฤติกรรมหลงัการตกัเตือน และกระท าซ ้ าภายหลงัการภาคทณัฑ ์

เม่ือสถาบนัฝึกอบรมเห็นสมควรใหอ้อก ใหท้ าการแจง้แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดรับทราบพร้อมใหพ้กัการ
ปฏิบติังาน แลว้ท าเร่ืองแจง้ต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  ภายในเวลา 15 วนั ซ่ึงคณะอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบฯ  จะตอ้งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจ านวน 5 คน ประกอบดว้ยหวัหนา้สถาบนัฝึกอบรมอ่ืนจ านวน 3 คน 
และกรรมการภายในสถาบนัจ านวน 2  คน เพ่ือด าเนินการใหเ้สร็จส้ินภายใน 30 วนั ภายหลงัจากไดรั้บเร่ือง ผลการ
สอบสวนจะถูกน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพ่ือลงความเห็น ถา้สมควรใหอ้อกจึงแจง้
ต่อแพทยสภา  จนเม่ือไดรั้บการอนุมติัจึงถือวา่การใหอ้อกสมบูรณ์ ถา้เห็นวา่ยงัไม่สมควรใหอ้อกจึงส่งเร่ืองคืนให้
สถาบนัฝึกอบรมพร้อมค าแนะน า 

6.8   การวดัและประเมนิผลเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม  สาขา
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาตสิซ่ัม (ภาคผนวก 11) 

ก. ผูส้มคัรสอบเพ่ือวฒิุบตัรฯ สาขาอายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่จะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดผ้า่นการ
อบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสาขาอายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่ ครบตามหลกัสูตรของ
แพทยสภาและสถาบนัท่ีใหก้ารฝึกอบรมเห็นสมควรใหเ้ขา้สอบได ้

ข. ผูส้มคัรสอบจะตอ้งส่งผลงานการทบทวนวารสารและงานวิจยัท่ีเสร็จส้ินตามขอ้ก าหนด 
ค. สอบ summative evaluation  (ภาคผนวก 11) 

วิธีการประเมินผลประกอบดว้ย 
1. การสอบขอ้เขียนหรือภาคทฤษฎี และการสอบปฏิบติัและทกัษะทางคลินิก  
2. การประเมินผลงานทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั และการน าเสนอผลงานวิจยั  

ง. การตดัสินผลการสอบ 
เกณฑก์ารผา่นจะใชวิ้ธีอิงเกณฑ ์ โดยตอ้งมีคะแนนรวมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 โดยใชห้ลกัเกณฑ์

ตามท่ีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯก าหนด และประกาศใหท้ราบล่วงหนา้ก่อนวนัสอบอยา่งนอ้ย 6 เดือน 
ในกรณีท่ีสอบไม่ผา่นตามเกณฑ ์ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะตอ้งสอบแกต้วัในปีถดัไป (ยกเวน้

งานวิจยั) ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามมติของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 
ทั้งน้ีชนิดและจ านวนคร้ังการสอบภาคปฏิบติัและการสอบทกัษะทางคลินิกอาจมีการเปล่ียนแปลง

ตามท่ีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เห็นเหมาะสม 
 6.9   การสอบเพ่ือหนังสืออนุมัต ิสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาตสิซ่ัม  

1.  ผูส้มคัรจะตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบญัญติัวิชาชีพเวช
กรรม 2525 และวฒิุบตัรหรืออนุมติับตัรสาขาอายรุศาสตร์ทัว่ไป และไดท้ างานสาขาอายรุศาสตร์
โรคขอ้และรูมาติสซัม่ในโรงพยาบาลท่ีแพทยสภารับรองและมีศกัยภาพเป็นไปตามเกณฑข์ั้นต ่า
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ของการเปิดการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขาอายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่ ไม่นอ้ยกวา่ 5 
ปี โดยมีผูบ้งัคบับญัชารับรอง 

2.  ส่งผลงานทบทวนวรรณกรรม 1 เร่ืองและงานวิจยั 1 เร่ือง เช่นเดียวกบัผูส้อบวฒิุบตัรฯ โดยมี
ผูบ้งัคบับญัชารับรอง 

3.  ส่งผลงานทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยัตามเวลาท่ีก าหนด 
4.  การสอบจะใชข้อ้สอบและเกณฑก์ารตดัสิน เช่นเดียวกบัการสอบเพ่ือวฒิุบตัรฯ 
5.  ผูท่ี้ไดรั้บวฒิุบตัรสาขาอายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่หรือเทียบเท่าจากสถาบนัฝึกอบรม

ต่างประเทศท่ีแพทยสภารับรอง ภายใน 5 ปี ใหส้อบเช่นเดียวกบัการสอบเพ่ือวฒิุบตัรฯ ยกเวน้ใน
ส่วนผลงานทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยั 

7.  การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
7.1 คุณสมบัตขิองผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

    7.1.1   เป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบญัญติัวิชาชีพเวชกรรม 2525   
               และผา่นโครงการแพทยเ์พ่ิมพูนทกัษะของแพทยสภา 
    7.1.2   เป็นผูไ้ดรั้บวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือหนงัสือ 
               อนุมติัแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายรุศาสตร์ของแพทย   
       สภา  

7.2 การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 หน่วยวิชาฯ ไดจ้ดัท าประกาศรับสมคัรผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมโดยประกาศผา่นทางฝ่าย

การศึกษาหลงัปริญญาและการศึกษาต่อเน่ือง ของคณะแพทยศาสตร์ (http://medinfo2.psu.ac.th/pg) และ

สมาคมรูมาติสซัม่แห่งประเทศไทย  (http://www.thairheumatology.org) และก าหนดวนัสมัภาษณ์ โดย

กรรมการคดัเลือกไดแ้ก่ อาจารยใ์นหน่วยวิชาฯ ทุกคนใหค้ะแนนลงในแบบประเมินโดยอิสระต่อกนั 

พร้อมทั้งแจง้ผลใหผู้ส้มคัรรับทราบ และแพทยผ์ูส้มคัรสามารถตรวจสอบและอุทธรณ์ผลการสอบ

สมัภาษณ์ไดเ้ม่ือตอ้งการ 

7.3 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
   จ านวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมยึดตามระเบียบของราชวิทยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย  รวมทั้งตอ้ง
มีงานบริการขั้นต ่าตามท่ีก าหนด (ภาคผนวก 12) 

8. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

8.1 คุณสมบัตขิองคณะกรรมการก ากบัดูแลการฝึกอบรม  

- อาจารยแ์พทย ์ซ่ึงไดรั้บหนงัสืออนุมติัหรือวฒิุบตัรสาขาอายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่จาก

แพทยสภา  

- เป็นสมาชิกของราชวิทยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย  

- เป็นสมาชิกตลอดชีพของสมาคมรูมาติสซัม่แห่งประเทศไทย  

http://medinfo2.psu.ac.th/pg
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- อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบเป็นประธานการฝึกอบรมของสถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งปฏิบติังานทางดา้นโรค

ขอ้และรูมาติสซัม่ มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปีภายหลงัไดรั้บวฒิุบตัรฯ หรือหนงัสืออนุมติัฯ 

- รายนามดงั ภาคผนวก 13 

8.2 คุณสมบัตแิละจ านวนของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

8.2.1 คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มีนโยบายการคดัเลือกอาจารยท่ี์มีศกัยภาพ ในการท า
ภารกิจหลกัทุกดา้น เพ่ือบรรลุวิสยัทศันก์ารเป็นคณะแพทยศาสตร์ ท่ีเป็นเลิศในระดบัสากล และเกิดประโยชนสู์งสุด
ต่อประชาชน ชุมชน และสงัคม  

หน่วยวิชาฯ จึงไดก้ าหนดเกณฑก์ารสรรหาและคดัเลือกอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมโดย 
- อาจารยแ์พทย ์ซ่ึงไดรั้บหนงัสืออนุมติัหรือวฒิุบตัรสาขาอายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่จาก

แพทยสภาผา่นการประเมินทกัษะทางดา้นแพทยศาสตรศึกษา ทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษ 

ศกัยภาพในการท างานวิจยั ศกัยภาพการท างานบริการวิชาชีพ บุคลิกภาพ การส่ือสารและการ

ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และผา่นการทดสอบทางจิตวิทยา  

- เม่ือผา่นการคดัเลือก อาจารยทุ์กคนจะตอ้งผา่นการอบรมแพทยศาสตรศึกษาและผา่นอบรมดา้น

การวิจยัในระหวา่งการทดลองการปฏิบติังานใน 3 เดือนแรก (ภาคผนวก 14) จึงจะไดรั้บการ

บรรจุเป็นอาจารยป์ระจ าสาขาวชิาฯ และระหวา่งการปฏิบติัหนา้ท่ีอาจารยป์ระจ าสาขาวิชาฯ 

จะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาตนเองทางดา้นแพทยศาสตรศึกษา อยา่งนอ้ย 7.5 ชัว่โมงต่อปี เพ่ือ

ตอบสนองต่อตวัช้ีวดัรายปีของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ไดก้ าหนดจรรยาบรรณและหนา้ท่ีของอาจารยม์หาวิทยาลยั ตามขอ้บงัคบั
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยจรรยาบรรณของผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก 15) 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ไดก้ าหนดสดัส่วนภาระงานอาจารย ์ดา้นการสอน วิจยั บริการวิชาการ ตามกลุ่มอายุ
งานของอาจารย ์ดงัน้ี  

สดัส่วนประเภทภาระงาน 

ประเภทภาระงาน (Track) 
ภาระงาน (ร้อยละโดยประมาณ) 

สอน วิจยั บริการวิชาการฯ 
กลุ่มอายงุานไม่เกิน 5 ปี 25-60 25-60 10-40 
กลุ่มอายงุานมากกวา่ 5 ปี  

1. เนน้การสอน 60-70 25-35 5-10 
2. เนน้การวิจยั 25-35 60-70 5-10 
3. เนน้วิทยสุ์ขภาพ 25-60 25-60 10-40 
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อน่ึง มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ไดก้ าหนดการประเมินอาจารยต์ามภาระงานท่ีไดก้ าหนดไวท้ั้งดา้นการ
เรียนการสอน วิจยั และบริการวิชาการ จ าแนกตามสถานภาพของอาจารย ์โดยอาจารยก์ลุ่มขา้ราชการ จะไดรั้บการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน ปีละ 2 คร้ัง และอาจารยก์ลุ่มพนกังานมหาวิทยาลยัจะไดรั้บการประเมินผลการปฏิบติังาน 
ปีละ 1 คร้ัง  

8.2.2 จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

 เป็นไปตามเกณฑข์องสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทยและราชวิทยาลยัอายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
โดยอาจารยแ์พทยผ์ูฝึ้กอบรมแบบเต็มเวลาอย่างนอ้ย 2 คน หากจ านวนอาจารยแ์พทยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรมเต็มเวลาไม่
พอ อาจจดัใหมี้อาจารยแ์พทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมแบบไม่เต็มเวลา แต่จะตอ้งมีอาจารยแ์พทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมเต็มเวลา
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนอาจารยแ์พทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมทั้งหมด (ภาคผนวก 16)  
 8.3 ภาระงานของอาจารย์ ประกอบดว้ยงานสอน งานพฒันาองคค์วามรู้ รวมทั้งงานวิจยั งานบริการ และงาน
อ่ืนๆ สถาบนัฯ ไดร้ะบุหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย ์และสมดุลระหว่างงานดา้นการศึกษา การวิจยั 
อาจารยต่์อผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมให้เป็นไปตามเกณฑข์องสถาบนัโดยข้ึนกบัหน่วยวิชาและสาขาวิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ โดยอาจารยจ์ะมีเวลาเพียงพอส าหรับการให้การฝึกอบรม ให้
ค าปรึกษา ก ากบัดูแล และยงัมีโอกาสในการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองซ่ึงประกอบดว้ยดา้นการแพทยแ์ละดา้น
แพทยศาสตร์ศึกษา นอกจากน้ี สถาบนัฯ ยงัมีการประเมินอาจารยเ์ป็นระยะ  (ภาคผนวก 17) 
9.  ทรัพยากรทางการศึกษา   

 สาขาวิชาฯ และหน่วยวิชาฯ ไดด้ าเนินการจดัทรัพยากรทางการศึกษา ดงัน้ี 

9.1 ทรัพยากรทางกายภาพ ประกอบไปดว้ย 
- ส านกังานสาขาวิชาฯและส านกังานหน่วยวิชา 
- หอ้งเรียนและหอ้งประชุมของสาขาวิชาฯ และหน่วยวิชา ทั้งหมดจ านวน 6 หอ้ง 
- อาคารเรียน ไดแ้ก่ อาคารเรียนรวมและหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคารแพทยศาสตร

ศึกษาราชนครินทร์ และศูนยฝึ์กทกัษะทางคลินิก  
- หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
- โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
- หอผูป่้วยใน ไดแ้ก่ หอผูป่้วยสามญัอายุรกรรม จ านวน 3 หอผูป่้วย หอผูป่้วยพิเศษอายุรก

รรม จ านวน 3 หอผูป่้วย หอผูป่้วยเฉพาะโรคโลหิตวิทยา จ านวน 1 หอผูป่้วย หอผูป่้วยวิกฤติทางเดินหายใจ จ านวน 
1 หอผูป่้วยหออภิบาลผูป่้วยวิกฤติโรคหวัใจ จ านวน 1 หอผูป่้วย และหออภิบาลผูป่้วยอายรุกรรม จ านวน 1 หอผูป่้วย 

- คลินิกผูป่้วยนอกและคลินิกเฉพาะทาง 
- หอ้งฉุกเฉินและหอ้งผูป่้วยสังเกตอาการ 
- หอ้งพกัแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด 1 หอ้ง ชั้น 9 อาคาร 13 ชั้น โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
- หอพกัแพทย ์หรือ ท่ีจอดรถในรพ. อยา่งใดอยา่งหน่ึง 
- ศูนยอ์าหารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
- ศูนยอ์อกก าลงักายคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
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- ศูนยห์นงัสือมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
9.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดว้ย 

- ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล Hospital Information System (HIS) ซ่ึงเป็นระบบขอ้มูล
พ้ืนฐานของโรงพยาบาลเพ่ือใชใ้นการสั่งการรักษาพยาบาล การติดตามผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ เวชระเบียน
ผูป่้วยในและผูป่้วยนอก โดยผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของผูป่้วยได ้ผ่านทางระบบยืนยนัตวัตน 
ตลอด 24 ชัว่โมง 

- ระบบ PAC เพ่ือใชใ้นการดูภาพรังสีและผลการตรวจทางรังสีวิทยา 
- ระบบการจัดการสารสนเทศบุคลากร ของมหาวิทยาลยั ซ่ึงช่วยให้หัวหน้าสาขาวิชาฯ 

สามารถติดตามการปฏิบติังานของอาจารย ์และผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
- ระบบ Research management information system (RMIS) ใชใ้นการบริหารจดัการการวิจยั

ทุกขั้นตอน 
- เครือข่าย WiFi ความเร็วสูงของคณะแพทยศาสตร์ ท่ีครอบคลุมอาคารเรียน อาคาร

โรงพยาบาล ตลอด 24 ชัว่โมง 
- ระบบ Electronic journal, E-book และฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ทางการแพทย์ ของ

หอ้งสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถเขา้ถึง
ไดต้ลอด 24 ชัว่โมงผา่นทางเครือข่ายอินเทอร์เนตทั้งในมหาวิทยาลยั และนอกมหาวิทยาลยั 

9.3 ระบบ Patient care team (PCT) และ Clinical lead team (CLT) ซ่ึงเป็นทีมสาขาวิชาชีพ ตาม
มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล โดยแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดชั้นปีท่ี 2 จะมีบทบาทในการร่วมในการพฒันาและ
ปฏิบติังานเป็นทีมร่วมกบับุคลากรวิชาชีพอ่ืน  

9.4 ระบบรักษาความปลอดภยั คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มีระบบยืนยนั
บุคคลผ่านบตัรประจ าตวั หรือลายน้ิวมือ ในการผ่านเขา้ออกหอผูป่้วย ห้องพกัแพทย ์และหอพกันอกจากน้ียงัมี
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั ปฏิบติัหนา้ท่ีดูแลความปลอดภยัในพ้ืนท่ีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และหอพกั
ตลอด 24 ชัว่โมง 

9.5 ระบบการรักษาพยาบาลและการป้องกนัโรค ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะไดรั้บวคัซีนไขห้วดัใหญ่
ปีละ 1 คร้ัง นอกจากน้ีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ไดจ้ดัสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาลให้แก่
ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทุกคน 

9.6 การฝึกอบรมในสถาบนัอ่ืน ทั้งในและนอกประเทศตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตร 
10.    การประเมนิแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร 

 หน่วยวิชาฯ มีการประเมินและตามแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตรปีละ 1 คร้ัง โดยมีการประเมิน แผนการ
ฝึกอบรม/หลกัสูตรและกลไกในการน า แผนการฝึกอบรม/หลกัสูตรไปใชจ้ริงซ่ึงครอบคลุมหวัขอ้ต่าง ๆ คือ    

10.1   พนัธกิจของแผนฝึกอบรม/หลกัสูตร 
10.2   ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีพึงประสงค ์
10.3   แผนฝึกอบรม 
10.4   ขั้นตอนการด าเนินงานของแผนฝึกอบรม 
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10.5   การวดัและประเมินผล 
10.6   พฒันาการของผูรั้บการฝึกอบรม 
10.7   ทรัพยากรทางการศึกษา 
10.8   คุณสมบติัของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 
10.9   ความสมัพนัธ์ระหวา่งนโยบายการรับสมคัรผูรั้บการฝึกอบรมและความตอ้งการของระบบสุขภาพ 
10.10 สถาบนั/โครงการฝึกอบรมร่วม/ สมทบ 
10.11 ขอ้ควรปรับปรุง 

  สถาบนัฝึกอบรม ไดห้าขอ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัการฝึกอบรม/หลกัสูตร จากผูใ้หก้ารฝึกอบรม ผูเ้ขา้รับ
การฝึกอบรม นายจา้ง และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลกั รวมถึงการใชข้อ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัความสามารถในการ
ปฏิบติังานของแพทยผ์ูส้ าเร็จการฝึกอบรม ในการประเมินการฝึกอบรม/ หลกัสูตร 
11. การทบทวน / พฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม 

สถาบนัฝึกอบรมจดัใหมี้การทบทวนและพฒันาคุณภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมเป็นระยะๆ ดงัน้ี 
1. ด าเนินการตรวจรับรองโดยอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสมาคมรูมาติสซัม่แห่งประเทศไทย

เป็นประจ าทุก 5 ปี 
2. ทบทวน และปรับปรุงหลกัสูตรการฝึกอบรมใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ อยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 

12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 
- สถาบนัฝึกอบรมจดัใหมี้การบริหารจดัการหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบียบท่ีก าหนดไวใ้น

ด้านต่างๆ ได้แก่ การรับสมัครผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจ านวนท่ีรับ) 
กระบวนการฝึกอบรม การวดัและประเมินผล และผลลพัธ์ของการฝึกอบรมท่ีพึงประสงค ์การ
ออกเอกสารท่ีแสดงถึงการส าเร็จการฝึกอบรมในแต่ละระดบั หรือหลกัฐานอย่างเป็นทางการ
อ่ืนๆ ท่ีสามารถใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมในระดบันั้นไดท้ั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

- สถาบนัฝึกอบรมก าหนดให้มีคณาจารยรั์บผิดชอบหลกัสูตรชดัเจนและเพื่อให้การบริหารงาน
ดา้นการศึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สถาบนัฝึกอบรมไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแล
ฝึกอบรมเพื่อก ากบัดูแลงานทางดา้นการศึกษา  

- สถาบนัฝึกอบรมจดัให้มีบุคลากรท่ีปฏิบติังานและมีความเช่ียวชาญท่ีเหมาะสมเพื่อสนบัสนุน
การด าเนินการของการ ฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งการบริหารจดัการท่ีดีและใช้
ทรัพยากรไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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13. การประกนัคุณภาพการฝึกอบรม 
สถาบนัฝึกอบรมไดรั้บการประเมินความพร้อมในการเป็นสถาบนัฝึกอบรม อยา่งต่อเน่ืองโดยการ

ประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายในทุก 2 ปี และประกนัคุณภาพจากการฝึกอบรมภายนอกจากอนุกรรมการ
ฝึกอบรมฯ สมาคมรูมาติสซัม่แห่งประเทศไทยอยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 
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ภาคผนวก 1  
Bi-Weekly Program for Rheumatology Fellow training   

Allergy and Rheumatology unit, Internal Medicine division, Faculty of medicine, Prince of Songkla University 
1st year Fellow (2019) 

Topic Date 

Structure of bone and joint  02 Aug 2019 
Connective tissue (Structure, function, collagen biosynthesis) 16 Aug 2019 
Articular cartilage (Structure, function, ground substance) 30 Aug 2019 
Synovium and synovial fluid 06Sep 2019 
Inflammation and innate immunity 20Sep 2019 
Adaptive immunity  11 Oct 2019 
Inflammatory cytokine 25Oct 2019 
Proteinase 01 Nov 2019 
Prostaglandins, Nitric Oxide  15 Nov 2019 
Bone physiology 29 Nov 2019 
Immune complex 13 Dec 2019 
Rheumatoid factor, Anti-CCP and other auto Ab in RA  27 Dec 2019 
Antinuclear antibodies, ANCA  10 Jan 2020 
Investigation in rheumatic disease  24 Jan 2020 
Pathogenesis of bacterial bacterial arthritis and therapeutic implication 07 Feb 2020 
Clinical feature of infectious arthritis 1 
Bacterial septic arthritis (GC,non GC), pyogenic spondylitis 

21 Feb 2020 

Clinical feature of infectious arthritis 2 
( fungus,TB,others mycobacteria,Nocardia) 

06 Mar 2020 

Clinical feature of infectious arthritis 3 
( acute rheumatic fever, HIV, other viruses) 

20 Mar 2020 

Pathogenesis of hyperuricemia & MSU crystal induced arthritis and therapeutic 
implication 

03 Apr 2020 
 

Clinical feature of crystal induce arthropathy 1 (gout) 17 Apr 2020 
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Pathogenesis of crystal induced arthritis and therapeutic implication 
(CPPD,BCP,Others) 

01 May 2020 

Clinical feature of crystal induce arthropathy 2 (CPPD,Hydroxyapatite&Others) 15 May 2020 
F2:Pathogenesis of Rheumatoid arthritis and Therapeutic implication 29 May 2020 
F2:Clinical feature of RA and assessment 12 Jun 2020 
F2:Clinical feature of JIA and Still’s disease  26 Jun 2020 



22 

 

 

 

 
 
 

 
Bi-Weekly Program for Rheumatology Fellow training   

Allergy and Rheumatology unit, Internal Medicine division, Faculty of medicine, Prince of Songkla University 
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Topic Date 
Pathogenesis of Rheumatoid arthritis and Therapeutic implication 21 Jun 2019 
Clinical feature of RA and assessment 5 Jul 2019 
Clinical feature of JIA and Still’s disease  19 Jul 2019 
Pathogenesis of AS  and Therapeutic implication 02 Aug 2019 
DMARDs 09 Aug 2019 
Pathogenesis of ReA, PsA, IBD associated arthritis and Therapeutic implication 16 Aug 2019 
Clinical feature of SpA (AS, IBD associated arthritis, Reactive arthritis & SpA) 30 Aug 2019 
Pathogenesis of SLE and therapeutic implication  06Sep 2019 
Clinical feature of SLE, assessment and management 20Sep 2019 
Clinical feature of MCTD, UCTD, Overlap syndrome 27Sep 2019 
Juvenile systemic connective tissue disease  11 Oct 2019 
Immunosuppressive and IVIg 18 Oct 2019 
Pathogenesis and clinical feature of inflammatory myopathy and Therapeutic implication  25 Oct 2019 
Other myopathy (Metabolic , Drug , genetic myopathy)  01Nov 2019 
Pathogenesis of osteoarthritis and  Therapeutic implication 15Nov 2019 
Clinical feature of  osteoarthritis, degenerative joint disease of spine and assessment 29Nov 2019 
Corticosteroid and NSAIDs  06 Dec 2019 
Pathogenesis and clinical feature of SSc and  Therapeutic implication 13 Dec 2019 
Sjogren’s syndrome 20 Dec 2019 
Clinical feature of polychondritis and intermittent arthritis 27 Dec 2019 
Antiphospholipid syndrome  (approach large vessel vasculitis ) 03 Jan 2020 
Pathogenesis of vasculitis (small,medium,large vessel) 10 Jan 2020 
Clinical feature of vasculitis syndrome 1 
(small vessel hypersensitivity vasculitis, HSP, ANCA-vasculitis, cryoglubulinemia) 

24 Jan 2020 

Clinical feature of vasculitis syndrome 2(medium and large vessels/PMR) 31 Jan 2020 
Rheumatic disease associated with systemic disease (malignancy, amyloidosis, AVN, 
endocrine, hematologic, renal disease) 

7 Feb 2020 

Osteoporosis and  Therapeutic implication 21 Feb 2020 
Others  metabolic bone disease ( osteomalacia, Paget’s disease) 28 Feb 2020 
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2nd year Fellow (elective Mar, Apr, May 2019) 

 

 

ภาคผนวก 2  

 

Targeted therapy and new treatment in rheumatic disease  5 Jun 2020 
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ภาคผนวก 3 

โครงการกลุ่มสัมพนัธ์และจริยธรรมสัญจรฯ สาขาวชิาอายุรศาสตร์ 
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ภาคผนวก 4  
แบบประเมนิการท างานแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดโรคข้อและรูมาตสิซ่ัม  

 

  
Allergy and Rheumatology Unit  Resident/Fellow’ Name: …………...……….…… 
Division of Internal Medicine Evaluator’ Name: ...……………………………… 
Faculty of Medicine Rotation: ………………………………………… 
Prince of Songkhla University Rotation Period: …………………………………. 

Direction: in each item below, please check the column under description that best reflects this fellow’s erformance. 
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Effectively gather the essential information when taking 
a patient history 

      

 Performance needs attention 
Effectively perform the relevant physical examination 
of the patient 

      

 Performance needs attention 
Competently demonstrates technical/procedural skills of 
on the patient 

      

 Performance needs attention 
Use sound clinical reasoning and judgment in 
developing differential diagnosis and treatment plan 
based on patient’s information and scientific evidence 

      

 Performance needs attention 
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Identifies and responds appropriately to ethical 
situations in patient care 

 Performance needs attention 

Demonstrates sensitivity and responsiveness to patients' 
culture religion, age, gender and disabilities 

      

 Performance needs attention 
Demonstrates clear and effective communication in the 
role of consultant 

      

 Performance needs attention 
Demonstrates an understanding of relevant basic 
science and clinical knowledge 

      

 Performance needs attention 
Facilitates the education of students, residents and other 
health care professionals 

      

 Performance needs attention 
Uses effective listening skills, non-verbal, explanatory, 
questioning and writing skills 

      

 Performance needs attention 
Effectively use of information technology for patient 
care and self-improvement 

      

 Performance needs attention 
Demonstrates critical appraisal of literature and 
constructively participate in discussions 

      

 Performance needs attention 
Recognizes own limitation and gaps in knowledge, 
seeks appropriate consultation, demonstrates case-based 
reading, attempts to learn from mistake 

      

 Performance needs attention 

Demonstrates respect for other physicians and other 
members of the healthcare team 

      

 Performance needs attention 
Works effectively with other as a member of a 
healthcare team 

      

 Performance needs attention 
Regularly attend and actively participates in academic 
activities 

      

 Performance needs attention 
Demonstrates honesty, integrity, respect and 
compassion 

      

 Performance needs attention 
Be reliable, responsible and punctual for duty, provides 
the highest quality of care 

      

 Performance needs attention 
Sets realistic priorities and uses time effectively in order 
to optimize professional performance. Balances 
professional and personal commitments 

      

 Performance needs attention 
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Overall Rating:  Unsatisfactory      Marginal      Satisfactory      Very good      Outstanding 
Comments 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
                                                                                  Evaluator’s signature ……………………………… 

Date of Evaluation ………………………………… 
Feed back   Done Date……./…./……….. 
    Not done 

ภาคผนวก 5  
แบบประเมนิการสอนของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดหน่วยวชิาภูมแิพ้และโรคข้อโดยแพทย์ใช้ทุนหรือแพทย์ประจ าบ้าน  

 
ค าช้ีแจง  แบบประเมินจดัท าข้ึนเพื่อประเมินสมรรถนะดา้นการสอนของพจบ.ต่อยอด มี 4 ดา้น ประกอบดว้ย   
 1. การส่งเสริมใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีดี   2.  การจดักระบวนการเรียนรู้   
 3.  การประเมินผล      4.  ความเป็นครู  
 ผูเ้รียนกรุณาประเมินตามความเป็นจริงหรือใกลค้วามเป็นจริงมากท่ีสุด ตามระดบัค่าคะแนนและรายละเอียดของแต่ละระดบัค่าคะแนน โดยท า
เคร่ืองหมายลงใน  ของแต่ละหวัขอ้ 
หวัขอ้ท่ีสอน................................................................................................................................สอนโดย.............................................................Fellow ปี.......... 

_________________________________________________________________________ 
1.  การส่งเสริมใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีดี 

รายการ 4  
ดีมาก 

3 
ดี 

2  
พอใช ้

1 
ตอ้งปรับปรุง 

1.1  ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งพจบ.ต่อยอด
และผูเ้รียน 

ปฏิสมัพนัธ์อบอุ่น สม ่าเสมอ  
ใส่ใจผูเ้รียนอยา่งทัว่ถึง บรรยากาศไม่

เครียด ใหเ้กียรติผูเ้รียน มีความ
ยุติธรรม 

มีปฏิสมัพนัธ์เชิงบวก
ตลอดการสอน  ให้

เกียรติผูเ้รียนอยา่งทัว่ถึง  
มีความยุติธรรม 

 

มีปฏิสมัพนัธ์เชิงบวก
บา้ง  

ไม่มีปฏิสมัพนัธ์เชิงลบ 
ใหเ้กียรติผูเ้รียนส่วน
ใหญ่ มีความยุติธรรม 

ไม่มีปฏิสมัพนัธ์ /มี
ปฏิสมัพนัธ์เชิงลบ มี
พฤติกรรมท่ีแสดงถึง 
การไม่ใหเ้กียรติผูเ้รียน 
ล าเอียง ไม่ยุติธรรม 

     
 

2.  การจดักระบวนการเรียนรู้ 
รายการ 4 

ดีมาก 
3 
ดี 

2 
พอใช ้

1 
ตอ้งปรับปรุง 

2.1  การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้
การมีส่วนร่วมของผูเ้รียน 

 
 

สอนโดยเนน้กิจกรรมเชิงรุก (Active 
Learning)  ผูเ้รียนไดฝึ้กกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ แกปั้ญหาในสถานการณ์จริง
หรือกรณีศึกษา หรือปฏิบติัจริง  โดย
กิจกรรมดงักล่าวสอดคลอ้งกบัศกัยภาพ

ของผูเ้รียน  

สอนโดยเนน้กิจกรรม
เชิงรุก  

(Active Learning) 
ผูเ้รียนไดฝึ้ก

กระบวนการคิด 
วิเคราะห ์

สอนโดยใชว้ิธีบรรยาย
และมีกิจกรรมอ่ืน ๆ 

ประกอบท่ีผูเ้รียนมีส่วน
ร่วมบา้ง 

สอนโดยใชว้ิธีบรรยาย
เป็นหลกั  โดยผูเ้รียน
เป็นเพียงผูรั้บฟังแต่
เพียงอยา่งเดียว 
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2.2  การใชส่ื้อและทรัพยากรการ
เรียนรู้ 

  

ใชส่ื้อและทรัพยากรเพื่อส่งเสริมหรือ
กระตุน้การเรียนรู้ สอดคลอ้งกบั
กิจกรรมจดัการเรียนรู้ ยืดหยุน่ให้
ผูเ้รียนสามารถเลือกใชไ้ดต้ามความ
เหมาะสม เป็นตวัอยา่งท่ีดีในการ

อา้งอิงทรัพยากรการเรียนรู้ 

ใชส่ื้อและทรัพยากรการ
เรียนรู้  

เพื่อส่งเสริมหรือกระตุน้
การเรียนรู้สอดคลอ้งกบั

กิจกรรมจดั 
การเรียนรู้  

ใชส่ื้อและทรัพยากร 
การเรียนรู้ท่ีส่งเสริม

หรือกระตุน้ 
การเรียนรู้บา้ง 

 

ไม่ใชส่ื้อและทรัพยากร 
การเรียนรู้หรือใชไ้ม่

เหมาะสมต่อ
กระบวนการเรียนรู้ 

     
2.3  การจดักระบวนการเรียนรู้ ให้
สามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ด ้

 

แจง้เป้าหมายและวตัถุประสงคข์อง
หวัขอ้ท่ีสอน กิจกรรมการเรียนรู้
สามารถท าใหบ้รรลุเป้าหมายได ้ 

น าไปใชไ้ดจ้ริง 
 

แจง้เป้าหมายและ
วตัถุประสงคข์องหวัขอ้ท่ี
สอน กิจกรรมการเรียนรู้
สามารถท าใหบ้รรลุ

เป้าหมายได ้

แจง้เป้าหมายและ
วตัถุประสงคข์อง
หวัขอ้ท่ีสอน  

แต่กิจกรรมการเรียนรู้
ยงัไม่สามารถท าให้
บรรลุเป้าหมายได ้

ไม่ไดแ้จง้เป้าหมายและ
วตัถุประสงคข์อง
หวัขอ้ท่ีสอน  

 
 

     
 
 
3.  การประเมินผล 

รายการ 4 
ดีมาก 

3 
ดี 

2 
พอใช ้

1 
ตอ้งปรับปรุง 

3.1 การประเมินผล 
     ระหวา่งการสอน 

มีการประเมินผลระหวา่งการสอน 
ในชั้นเรียน สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องหวัขอ้ท่ีสอน ให้
ขอ้มูลป้อนกลบัแก่ผูเ้รียน  ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนมีการประเมินตนเองหรือ
สะทอ้นส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ 

มีการประเมินผลระหวา่ง
การสอนในชั้นเรียน 
สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์ของหวัขอ้
ท่ีสอนใหข้อ้มูลป้อนกลบั
แก่ผูเ้รียน 

มีการประเมินผล
ระหวา่งการสอน 
ในชั้นเรียน แต่ไม่
สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์อง
หวัขอ้ท่ีสอน 

ไม่มีการประเมินผล
ระหวา่งการสอนในชั้น
เรียน 

     
 
4.  ความเป็นครู 

 
รายการ 4 

ดีมาก 
3 
ดี 

2 
พอใช ้

1 
ตอ้งปรับปรุง 

4.1 การน าเสนอและ 
     บุคลิกภาพ 

มีความมัน่ใจมาก การน าเสนอและ
ค าอธิบายชดัเจน มีการยกตวัอยา่ง
ประกอบ การใชภ้าษาถูกตอ้งและ
เหมาะสม มีการใชภ้าษากายท่ี
เหมาะสม การพูดและน ้าเสียง
ชดัเจน กระชบั  ใชเ้วลาไดอ้ยา่ง

เหมาะสม มีการย  ้าบางประเด็นเม่ือ
จ าเป็น การแต่งกายและท่าทาง

เหมาะสม ถูกกาลเทศะ 

มีความมัน่ใจ การน าเสนอ
ชดัเจนเป็นส่วนใหญ่ 

ค าอธิบายเขา้ใจง่าย มีการ
ยกตวัอยา่งประกอบ การใช้
ภาษาถูกตอ้ง การพูดและ
ส าเนียงชดัเจน มีการ

ตรวจสอบความเขา้ใจของ
ผูเ้รียนเป็นระยะ การแต่ง
กายและท่าทางเหมาะสม 

ถูกกาละเทศะ 

มีความมัน่ใจพอควร การ
น าเสนอชดัเจน แต่อาจสั้น
หรือยาวเกินไป ใชเ้วลาไม่
เหมาะสม ใชภ้าษาเหมาะสม
เป็นส่วนใหญ่ ค าอธิบายมี
ความสบัสนบา้ง มีการ

ตรวจสอบความเขา้ใจของ
ผูเ้รียนเป็นบางคร้ัง การแต่ง
กายและท่าทางเหมาะสม ถูก

กาลเทศะ  
 

ไม่มัน่ใจ ท าใหเ้กิดความ
สบัสน การใชภ้าษาไม่

เหมาะสม การน าเสนอขาด
ประเด็นท่ีส าคญั การพูดและ
ส าเนียงไม่ชดัเจน การแต่ง
กายและท่าทางไม่เหมาะสม  

 
 

     
4.2  ความตรงต่อเวลา มาตรงตามเวลาท่ีก าหนด  

ใชเ้วลาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ไม่ตรงตามเวลาบา้งไม่เกิน 

5 นาที  
ไม่เป็นไปตามเวลาท่ีก าหนด 

แต่ไม่เกิน 10 นาที 
ไม่เป็นไปตามเวลาท่ีก าหนด

เกินกวา่ 10 นาที 
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4.2  การส่งเสริมใหผู้เ้รียน       
      มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม     
      รวมถึงการใหเ้กียรติ 

      ผูเ้รียน 

ส่งเสริม ช้ีแนะ ตกัเตือนใหผู้เ้รียนมี
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมอยา่ง

สร้างสรรคแ์ละเป็นมิตร เช่ือมโยง
หรือสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีสอน 
แสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและ

เป็นแบบอยา่งแก่ผูเ้รียน 

แนะน า ส่งเสริม ตกัเตือน  
อยา่งสม ่าเสมอ  

เพื่อใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรมท่ี
เหมาะสม 

แนะน า ส่งเสริม  
ใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรมท่ี

เหมาะสม 
เป็นบางโอกาส 

และยกตวัอยา่งพฤติกรรมท่ี
ไม่เหมาะสมประกอบ 

ไม่ไดแ้นะน าหรือส่งเสริมให้
ผูเ้รียนมีพฤติกรรมท่ี

เหมาะสม  ต าหนิผูเ้รียนอนั
ท าใหเ้กิดความ 

อบัอายต่อหนา้สาธารณะ 

     
 

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
.........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
วนัท่ี ............................................................................ 

ภาคผนวก 6 

งานวจิยั 
 
ขอบเขตความรับผดิชอบ 

เน่ืองจากการมีความสามารถในการท าวิจยัดว้ยตนเองเป็นสมรรถนะหน่ึงท่ีแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้ง
บรรลุ  และการพิจารณาผลการประเมินผลงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์เป็นองค์ประกอบหน่ึงของผูท่ี้จะไดรั้บวุฒิบตัรฯ 
เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรม  ดงันั้นสถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งรับผิดชอบการเตรียมความพร้อมใหก้บัแพทยป์ระจ าบา้นต่อ
ยอดของสถาบนัตนเองตั้งแต่การเตรียมโครงร่างการวิจยั ไปจนส้ินสุดการท างานวิจยัและจดัท ารายงานวิจยัฉบบั
สมบูรณ์เพ่ือน าส่งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สมาคมรูมาติสซัม่แห่งประเทศไทย  และส่งต่อไปยงัราช
วิทยาลยัฯ ทั้งน้ีสถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งรายงานช่ืองานวิจยั อาจารยท่ี์ปรึกษา  และความคืบหนา้ของงานวิจยั ตาม
กรอบเวลาท่ีก าหนดเพ่ือใหมี้การก ากบัดูแลอยา่งทัว่ถึง 

งานวิจยัดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ยหวัขอ้หลกัดงัน้ี 
(1) วตัถุประสงคข์องการวิจยั 
(2)  วิธีการวิจยั 
(3)  การวิเคราะห์ผล 
(4)  ผลการวิจยั 
(5)  การวจิารณ์ผลการวิจยั 
(6)  บทคดัยอ่ 
คุณลกัษณะของงานวจิัย 

1. เป็นผลงานท่ีริเร่ิมใหม่ หรือเป็นงานวิจยัท่ีใชแ้นวคิดท่ีมีการศึกษามาก่อนทั้งในและต่างประเทศ  แต่น ามา

ดดัแปลงหรือท าซ ้ าในบริบทของสถาบนั 
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2. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดและอาจารยผ์ูด้  าเนินงานวิจยัทุกคน ตอ้งผา่นการอบรมดา้นจริยธรรมการวิจยัใน

คน หรือ good clinical practice (GCP) ท่ียงัไม่หมดอาย ุ 

3. งานวิจยัทุกเร่ืองตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัของสถาบนั  

4. งานวิจยัทุกเร่ือง ตอ้งด าเนินงานวิจยัภายใตข้อ้ก าหนดของ GCP หรือระเบียบวิจยัท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม

กบัค าถามวิจยั  

5. ใชภ้าษาองักฤษหรือภาษาไทยในการน าเสนอผลงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์และเขียนบทคดัยอ่ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ ดว้ยรูปแบบภาษาท่ีเหมาะสมตามหลกัไวยากรณ์ 

ส่ิงที่ต้องปฏิบัตสิ าหรับการด าเนินการวิจยัที่เกีย่วข้องกบัผู้ป่วย/อาสาสมคัร    
1. เม่ือไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัแลว้  ตอ้งด าเนินการวิจยัตามแผนการวิจยัท่ี

ไดรั้บการอนุมติันั้นโดยเคร่งครัด หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆใหย้ื่นขอเปล่ียนแปลงแผนการวิจยัต่อ

คณะกรรมการฯก่อน 

2. เม่ือมีการลงนามในเอกสารช้ีแจงอาสาสมคัรหรือผูแ้ทนเพ่ือขอความยินยอมในการเขา้ร่วมวิจยัตอ้งให้

ส าเนาแก่อาสาสมคัรหรือผูแ้ทนเกบ็ไว ้1 ชุด 

3. มีการระบุในเวชระเบียนผูป่้วยนอกหรือผูป่้วยในถึงสถานะการเขา้ร่วมงานวิจยัของอาสาสมคัร                            

4. การตรวจหรือรักษาเพ่ิมเติมจากโครงการวิจยัท่ีผา่นการอนุมติัแลว้ โดยการกระท าดงักล่าวไม่ไดเ้ป็น

ส่วนหน่ึงของการดูแลรักษาผูป่้วยตามปกติ  ไม่สามารถท าไดไ้ม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  ยกเวน้ไดมี้การ

ระบุและอนุมติัในโครงการวิจยัแลว้ และผูวิ้จยัหรือคณะผูวิ้จยัตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายทั้ง

ทางตรงและทางออ้มท่ีเกิดข้ึนกบัผูป่้วยและผูดู้แลผูป่้วย 

5. กรณีท่ีโครงการวิจยัก าหนดใหท้ าการตรวจหรือรักษาท่ีเพ่ิมเติมจากการดูแลรักษาผูป่้วยตามปกติ หาก

มีผลลพัธ์ท่ีอาจส่งผลต่อประโยชนใ์หก้ารดูรักษาผูป่้วย ใหด้ าเนินการแจง้คณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจยั เพ่ือวางแผนแจง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งรับทราบต่อไป            

6. หากเกิดกรณีอ่ืนนอกเหนือการคาดการณ์  ใหป้รึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการวิจยั หรือ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัทนัที  กรณีท่ีไม่สามารถปรึกษาไดใ้นทนัทีใหใ้ชห้ลกัพ้ืนฐาน 3 ขอ้

ของจริยธรรมทางการแพทยใ์นการตดัสินใจ คือ   

6.1 การถือประโยชนสุ์ขของผูป่้วยเป็นหลกั และการไม่ก่อใหเ้กิดความทุกขท์รมานกบัผูป่้วย 

6.2 การเคารพสิทธิของผูป่้วย  

6.3 การยึดมัน่ในหลกัความเสมอภาคของทุกคนในสังคม ท่ีจะไดรั้บบริการทางการแพทยต์าม

มาตรฐาน  

กรอบการด าเนินงานวจิัยในเวลา 2 ปี  (24 เดือนของการฝึกอบรม) 
ทั้งน้ี เดือนท่ีก าหนดข้ึนเป็นระยะเวลาท่ีประมาณการ  อาจจะท าไดเ้ร็วกวา่หรือชา้กวา่น้ีไดบ้า้ง โดยใหแ้ต่ละสถาบนั
สามารถก าหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมไดเ้อง 
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     เดือนท่ี   ประเภทกิจกรรม 
       1-6  จดัเตรียมค าถามวิจยัติดต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา และจดัท าโครงร่างงานวิจยั 

6-9 สอบโครงร่างงานวิจยั ก าหนดโดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 
สมาคมฯ 

       6-12  ขออนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัของสถาบนั 
    ขอทุนสนบัสนุนงานวิจยัจากแหล่งทุนจากภายในและ/หรือนอกสถาบนั  
       6-18  เกบ็ขอ้มูลวิจยัหลงัไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั  

วิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลงานวิจยั 
       18-19  จดัท ารายงานวิจยัฉบบัร่างใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาใหข้อ้เสนอแนะเพ่ือปรับแกไ้ข 
       20-21                ส่งรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ใหก้บัคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  

สอบการน าเสนอผลโครงการวิจยั ก าหนดโดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ
สอบฯ ประเมินผลการสอบวิจยัและรายงานวิจยั 

ภาคผนวก 7 
ตารางการปฏิบัตงิานและกจิกรรมวชิาการของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด หน่วยวิชาภูมแิพ้และโรคข้อ สาขาวชิา

อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
 

 8.30-9.30 น. 9.00-10.30 น. 10.30-12.00 น.  12.00-13.00 น. 13.00-14.30 น. 14.30-16.00 น. 

วนัจนัทร์  Morning report # OPD อายรุกรรมพจบ.ต่อยอดปี 2  Consultation round / ward work 

วนัองัคาร Morning report # OPD อายรุกรรมโรคขอ้  Dead case/Ethic 
conference# 

OPD อายรุกรรมโรคขอ้ 

วนัพธุ  Grand round # OPD อายรุกรรม พจบ.ต่อยอดปี 1  Consultation round 
/ ward work 

Rheumatology- X-
ray conference 

วนั
พฤหสับดี 

Morning report# Journal club*/**  
 

OPD อายรุกรรม
โรคขอ้ 

 

Morbid/mortality 
conference, medical 

interesting case# 

Consultation round / ward work 

วนัศุกร์  Morning report# Topic review*/ 
rheumatology 

interesting 
case**  

Rheumatology 
grand round 

Research club# Consultation round / ward work 

การดูแลผูป่้วยในของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดจะอยูใ่นเวลาอ่ืนนอกจากกิจกรรมขา้งตน้ โดยอยูภ่ายใตก้ารปรึกษา
ของอาจารยห์น่วยวิชา  
# กิจกรรมสาขาวชิาอายรุศาสตร์  
*แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด  **แพทยป์ระจ าบา้น/แพทยใ์ชทุ้นภายใตก้ารควบคุมของอาจารยป์ระจ าหน่วยวชิาฯ 
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ภาคผนวก 8 
Entrustable Professional Activities (EPA) 

Entrustable Professional Activities (EPA) 
EPA คือ กิจกรรมท่ีมีความส าคญัมาก (critical activities) ท่ีผูจ้ะประกอบอาชีพเป็นแพทยส์าขาอายรุศาสตร์

โรคขอ้และรูมาติสซัม่ทุกคนตอ้งท าไดด้ว้ยตนเองอยา่งถูกตอ้งและมีความปลอดภยัต่อผูป่้วย 

สมาคมรูมาติสซัม่แห่งประเทศไทย ก าหนด EPA ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นสาขาอายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติส

ซัม่ทุกคนตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่สามารถท าไดด้ว้ยตนเองในระหวา่งการฝึกอบรมดงัน้ี 

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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แนวทางการเรียนรู้และการประเมนิ EPA 

1. Level of EPA 

Level 1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 

Level 2 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์

Level 3 = สามารถปฏิบติังานไดโ้ดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ 

Level 4 = สามารถปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งควบคุม 

Level 5 = สามารถปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเองและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ได ้

2.  โรค/ภาวะที่ส าคัญซ่ึงแพทย์ประจ าบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาตสิซ่ัม ต้องให้การดูแลรักษาได้ด้วย
ตนเอง (ประเมนิโดย 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) 

 
  



40 

 

 

 

EPA6 Procedures and interpretation of diagnostic tests in rheumatic diseases 
- กลุ่มที่ 1 สามารถปฏิบัตแิละแปลผลได้ด้วยตนเอง 

o Synovial fluid analysis and crystal identification 

- กลุ่มที่ 2 บอกหลกัการและแปลผลได้ 

o Musculoskeletal imaging study (x-ray, ultrasound, bone scan, computed CT scan, and magnetic 

resonance imaging) 

o Inflammatory biomarkers (acute phase reactants and serum complement) 

o Serologic tests in rheumatic diseases 

o Bone mineral density measurement  

o Tissue biopsy (skin, kidney, vessel, synovium, muscle) 

- กลุ่มที่ 3 หัตถการ 

o Arthrocentesis and injection of joints and soft tissue 

 

EPA 7 Consultation 
- Perioperative evaluation and management in patients with rheumatologic diseases 

- Rheumatologic manifestations of non-rheumatic disorders  

- Rheumatologic evaluation and management during periconceptual, postpartum, and lactation 

 

EPA 8 Life-long learning 
- สามารถก าหนดความตอ้งการในการเรียนรู้ของตนเอง 

- สามารถคน้ควา้หาความรู้ และประเมินความน่าเช่ือถือจากแหล่งเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

- สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ท่ีคน้ควา้ไดก้บัปัญหาของผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม 

- เขา้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการอยา่งสม ่าเสมอ 

- สามารถใชฐ้านขอ้มูลอิเลคโทรนิก และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ 

- สามารถถ่ายทอดความรู้แก่แพทย ์บุคลากรทางการแพทย ์นิสิต นกัศึกษา ผูป่้วยและญาติ 
 

EPA 9 Patient safety  

1. Interpersonal and communication skills 
o สามารถส่ือสาร และสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบุคลากรทางการแพทย ์ ผูป่้วย และญาติ 
o มีทกัษะในการดูแลผูป่้วย 
o มีทกัษะในการบอกข่าวร้าย 
o สามารถบริหารจดัการ difficult patient ได ้
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2. เขา้ใจและเคารพความเช่ือพ้ืนฐาน ทางสุขภาพท่ีต่างกนั  
3. Professionalism 

2.1 Patient centered care 

o ยึดถือประโยชนข์องผูป่้วยเป็นหลกั 

o สร้างและรักษาความน่าเช่ือถือของตนเองต่อผูป่้วย และสังคม 

 ใหก้ารรักษาผูป่้วยตามมาตรฐานอยา่งเหมาะสม ตามทรัพยากรทางการแพทยท่ี์

เอ้ืออ านวย 

 การใหเ้กียรติและยอมรับเพ่ือนร่วมวิชาชีพ เพ่ือนร่วมงาน ผูป่้วย และญาติ 

 ความสามารถปรับตนเองใหเ้ขา้กบัสภาวะหรือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดไวก่้อน 

2.2 พฤตนิิสัย 

o มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา 

o แต่งกายและใชว้าจาสุภาพ เหมาะสมกบักาลเทศะ 

o มีจิตใจแจ่มใส โอบออ้มอารี จิตอาสา และเอ้ืออาทร 

       2.3 Medical Ethics 

o สามารถรักษาความลบัผูป่้วย 

o สามารถใหข้อ้มูล และขอความยินยอมจากผูป่้วยในการดูแลรักษา และท าหตัถการ 

o เคารพการตดัสินใจการรับการรักษาของผูป่้วย ในกรณีท่ีผูป่้วยตดัสินใจไม่ได ้ตอ้งสามารถเลือกผู ้

ตดัสินใจแทนผูป่้วยได ้

o ไม่พึงรับการสนบัสนุนใดๆ เป็นการส่วนตวั ทั้งน้ีตอ้งยึดหลกัจริยธรรมตามเกณฑ ์ขอ้บงัคบัของ

แพทยสภา 

o รู้ขีดความสามารถ และยอมรับขอ้ผิดพลาดของตนเอง 
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3. เน้ือหาการเรียนรู้และการประเมิน  

EPA 1: Arthritic diseases 
Title of the EPA Management of arthritic diseases 
Specifications 1. Able to obtain relevant history/symptoms from patients 

/relatives/referral physicians 
2. Able to perform systemic physical examination correctly 
3. Able to identify clinical relevant problems, and make diagnosis 

and differential diagnosis 
4. Able to order appropriate and relevant investigations  
5. Able to provide proper and adequate management 
6. Able to provide proper and adequate information to patients, and 

relatives, and referral physicians  
7. Able to record proper and adequate clinical information 
8. Able to lead and communicate with the health-care team 

Context Ambulatory and inpatient setting  
Domains of competence Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning / 

Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based 
practice 

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

Knowledge: clinical management of common medical problems (Table 
1), rational use of drugs and investigations, understand the reimbursement 
of various health care systems.  
Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and 
decision making, communication with patients and family. 
Attitude and behavior: professionalism. 
Experience: 
- Demonstrate experience coping with patients with 7 cases; at least 4 

items (Table 1) within the 2 years of training 
- Completeness of OPD/ IPD records: 1 record/week/rotation 

Assessment information source 
to assess progress and ground 

- Direct observation 
- Information from colleagues (multisource feedback) 
- Medical records 
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for a summative entrustment 
decision 

- Bed-side discussion 
 

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 

 F1 F2 
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)   

ก. มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจร่างกายผูป่้วย ท าหตัถการ และการรวบรวมขอ้มูล   
ข. ใหก้ารวินิจฉยั บ าบดัรักษาภาวะผิดปกติทางโรคขอ้และรูมาติสซัม่ท่ีพบไดบ่้อยในประเทศไทย

ได ้   

ค. สามารถบนัทึกรายงานผูป่้วยไดอ้ยา่งสมบูรณ์และสม ่าเสมอ   
ง. สามารถใหค้ าแนะน าในการป้องกนัโรคและสร้างเสริมสุขภาพ   
ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical 
knowledge and skills) 

  

ก. เขา้ใจวิทยาศาสตร์การแพทยพ้ื์นฐานของร่างกายและจิตใจ   
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเช่ียวชาญในสาขาอายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่   
การเรียนรู้จากการปฏิบัต ิ(Practice-based learning)   
ก. มีความคิดสร้างสรรคต์ามหลกัวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และพฒันาระบบบริการ

สุขภาพ   

ข. เขา้ใจ และสามารถด าเนินการวิจยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้   
ค. สามารถการใชย้าอยา่งสมเหตุผล   
ง. สามารถเรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั   
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)   
ก. สามารถน าเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ   
ข. สามารถถ่ายทอดความรู้และทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์   
ค. สามารถส่ือสารใหข้อ้มูลแก่ผูป่้วยและญาติไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  และมีประสิทธิภาพ  โดยมีเมตตา 

เคารพการตดัสินใจ และศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์   

ง. มีมนุษยสมัพนัธ์ดี ท างานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ   
จ. เป็นท่ีปรึกษาและใหค้ าแนะน าแก่แพทยแ์ละบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์   
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 F1 F2 
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน เพ่ือนร่วมวิชาชีพ และชุมชน   
ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต (Continuous 

Professional Development)   

ค. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย   
ง. ค านึงถึงผลประโยชนส่์วนรวม   
การปฏิบัตงิานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)   
ก. มีความรู้เก่ียวกบัระบบสุขภาพและระบบสาธารณสุขของประเทศ   
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย   
ค. มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วย   
ง. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิของผูป่้วย   
จ. ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปล่ียน

การดูแลรักษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขไดต้ามมาตรฐานวิชาชีพ   

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

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

Knowledge: clinical management of common medical problems (Table 1), 
rational use of drugs and investigations, understand the reimbursement of 
various health care systems.  
Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and 
decision making, communication with patients and family. 
Attitude and behavior: professionalism. 
Experience: 
- Demonstrate experience coping with patients with 7 cases; at least 4 

items (Table 1) within the 2 years of training 
- Completeness of OPD/ IPD records: 1 record/week/rotation 

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

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

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 2: Management of immune mediated connective tissue diseases and vasculitides 

 F1 F2 
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)   

ก. มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจร่างกายผูป่้วย ท าหตัถการ และการรวบรวมขอ้มูล   
ข. ใหก้ารวินิจฉยั บ าบดัรักษาภาวะผิดปกติทางโรคขอ้และรูมาติสซัม่ท่ีพบไดบ่้อยใน

ประเทศไทยได ้   

ค. สามารถบนัทึกรายงานผูป่้วยไดอ้ยา่งสมบูรณ์และสม ่าเสมอ   
ง. สามารถใหค้ าแนะน าในการป้องกนัโรคและสร้างเสริมสุขภาพ   
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 F1 F2 
ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน 
(Medical knowledge and skills) 

  

ก. เขา้ใจวิทยาศาสตร์การแพทยพ้ื์นฐานของร่างกายและจิตใจ   
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเช่ียวชาญในสาขาอายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมา
ติสซัม่   

การเรียนรู้จากการปฏิบัต ิ(Practice-based learning)   
ก. มีความคิดสร้างสรรคต์ามหลกัวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และพฒันา
ระบบบริการสุขภาพ   

ข. เขา้ใจ และสามารถด าเนินการวิจยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้   
ค. สามารถการใชย้าอยา่งสมเหตุผล   
ง. สามารถเรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั   
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)   
ก. สามารถน าเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ   
ข. สามารถถ่ายทอดความรู้และทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากร
ทางการแพทย ์   

ค. สามารถส่ือสารใหข้อ้มูลแก่ผูป่้วยและญาติไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  และมีประสิทธิภาพ  
โดยมีเมตตา เคารพการตดัสินใจ และศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์   

ง. มีมนุษยสมัพนัธ์ดี ท างานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ   
จ. เป็นท่ีปรึกษาและใหค้ าแนะน าแก่แพทยแ์ละบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางอายรุ
ศาสตร์   

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน เพ่ือนร่วมวิชาชีพ 
และชุมชน   

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
(Continuous Professional Development)   

ค. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย   
ง. ค านึงถึงผลประโยชนส่์วนรวม   
การปฏิบัตงิานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)   
ก. มีความรู้เก่ียวกบัระบบสุขภาพและระบบสาธารณสุขของประเทศ   
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย   
ค. มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วย   
ง. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิของผูป่้วย   
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 F1 F2 
จ. ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ

ปรับเปล่ียนการดูแลรักษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขไดต้าม
มาตรฐานวิชาชีพ 

  

 
 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, 
attitude and behavior 
and required experience 
for entrustment 

Knowledge: clinical management of common medical problems (Table 1), 
rational use of drugs and investigations, understand the reimbursement of 
various health care systems.  
Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and 
decision making, communication with patients and family. 
Attitude and behavior: professionalism. 
Experience: 
- Demonstrate experience coping with patients  3 cases; at least 3 items 
(Table 1) within the 2 years of training 
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- Completeness of OPD/ IPD records: 1 record/week/rotation 
Assessment information 
source to assess 
progress and ground for 
a summative 
entrustment decision 

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

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 (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 

 F1 F2 
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)   

ก. มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจร่างกายผูป่้วย ท าหตัถการ และการรวบรวมขอ้มูล   
ข. ใหก้ารวินิจฉยั บ าบดัรักษาภาวะผิดปกติทางโรคขอ้และรูมาติสซัม่ท่ีพบไดบ่้อย
ในประเทศไทยได ้   

ก. สามารถบนัทึกรายงานผูป่้วยไดอ้ยา่งสมบูรณ์และสม ่าเสมอ   
ข. สามารถใหค้ าแนะน าในการป้องกนัโรคและสร้างเสริมสุขภาพ   
ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน 
(Medical knowledge and skills) 

  

ก. เขา้ใจวิทยาศาสตร์การแพทยพ้ื์นฐานของร่างกายและจิตใจ   
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเช่ียวชาญในสาขาอายรุศาสตร์โรคขอ้และรู
มาติสซัม่   

การเรียนรู้จากการปฏิบัต ิ(Practice-based learning)   
ก. มีความคิดสร้างสรรคต์ามหลกัวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และพฒันา
ระบบบริการสุขภาพ   

ข. เขา้ใจ และสามารถด าเนินการวิจยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้   
ค. สามารถการใชย้าอยา่งสมเหตุผล   
ง. สามารถเรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั   

ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)   
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 F1 F2 
ก. สามารถน าเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ   
ข. สามารถถ่ายทอดความรู้และทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากร
ทางการแพทย ์   

ค. สามารถส่ือสารใหข้อ้มูลแก่ผูป่้วยและญาติไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  และมีประสิทธิภาพ  
โดยมีเมตตา เคารพการตดัสินใจ และศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์   

ง. มีมนุษยสมัพนัธ์ดี ท างานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ   
จ. เป็นท่ีปรึกษาและใหค้ าแนะน าแก่แพทยแ์ละบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางอายรุ
ศาสตร์   

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน เพ่ือนร่วมวิชาชีพ 
และชุมชน   

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
(Continuous Professional Development)   

ค. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย   
ง. ค านึงถึงผลประโยชนส่์วนรวม   
การปฏิบัตงิานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)   
ก. มีความรู้เก่ียวกบัระบบสุขภาพและระบบสาธารณสุขของประเทศ   
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย   
ค. มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วย   
ง. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิของผูป่้วย   
จ. ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และ
สามารถปรับเปล่ียนการดูแลรักษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขได้
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

  

 

  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 
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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, 
attitude and behavior 
and required experience 
for entrustment 

Knowledge: clinical management of common medical problems (Table 1), 
rational use of drugs and investigations, understand the reimbursement of 
various health care systems.  
Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and 
decision making, communication with patients and family. 
Attitude and behavior: professionalism. 
Experience: 
- Demonstrate experience coping with patients 4 cases; at least 4 items 
(Table 1) within the 2 years of training 

- Completeness of OPD records: 1 record/week/rotation 
Assessment information 
source to assess 
progress and ground for 
a summative 
entrustment decision 

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

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 (3 cases in different diseases/problems) 

- Unsupervised at the end of second year – level 4 (3 cases in different 
diseases/problems) 
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   Milestone EPA 4: Management of diseases of cartilage, bone and connective tissue 

 F1 F2 
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)   

ก. มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจร่างกายผูป่้วย ท าหตัถการ และการรวบรวมขอ้มูล   
ข. ใหก้ารวินิจฉยั บ าบดัรักษาภาวะผิดปกติทางโรคขอ้และรูมาติสซัม่ท่ีพบไดบ่้อยใน

ประเทศไทยได ้   

ค. สามารถบนัทึกรายงานผูป่้วยไดอ้ยา่งสมบูรณ์และสม ่าเสมอ   
ง. สามารถใหค้ าแนะน าในการป้องกนัโรคและสร้างเสริมสุขภาพ   

ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบ
ด้าน (Medical knowledge and skills) 

  

ก. เขา้ใจวิทยาศาสตร์การแพทยพ้ื์นฐานของร่างกายและจิตใจ   
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเช่ียวชาญในสาขาอายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมา

ติสซัม่   

การเรียนรู้จากการปฏิบัต ิ(Practice-based learning)   
จ. มีความคิดสร้างสรรคต์ามหลกัวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และพฒันาระบบ

บริการสุขภาพ   

ฉ. เขา้ใจ และสามารถด าเนินการวิจยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้   
ช. สามารถการใชย้าอยา่งสมเหตุผล   
ซ. สามารถเรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั   

ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)   
ฉ. สามารถน าเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ   
ช. สามารถถ่ายทอดความรู้และทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากรทางการ

แพทย ์   

ซ. สามารถส่ือสารใหข้อ้มูลแก่ผูป่้วยและญาติไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  และมีประสิทธิภาพ  โดย
มีเมตตา เคารพการตดัสินใจ และศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์   

ฌ. มีมนุษยสมัพนัธ์ดี ท างานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ   
ญ. เป็นท่ีปรึกษาและใหค้ าแนะน าแก่แพทยแ์ละบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์   

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   
จ. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน เพ่ือนร่วมวิชาชีพ 

และชุมชน   

ฉ. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
(Continuous Professional Development)   
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 F1 F2 
ช. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย   
ซ. ค านึงถึงผลประโยชนส่์วนรวม   
การปฏิบัตงิานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)   
ฉ. มีความรู้เก่ียวกบัระบบสุขภาพและระบบสาธารณสุขของประเทศ   
ช. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย   
ซ. มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วย   
ฌ. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิของผูป่้วย   
ญ. ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ

ปรับเปล่ียนการดูแลรักษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขไดต้าม
มาตรฐานวิชาชีพ 

  

 

  EPA 5: Management of regional and diffuse musculoskeletal pain 

Title of the EPA Management of regional and diffuse musculoskeletal pain 

Specifications 1. Able to obtain relevant history/symptoms from patients 
/relatives/referral physicians 

2. Able to perform systemic physical examination correctly 
3. Able to identify clinical relevant problems, and make diagnosis 

and differential diagnosis 
4. Able to order appropriate and relevant investigations  
5. Able to provide proper and adequate management 
6. Able to provide proper and adequate information to patients, and 

relatives, and referral physicians  
7. Able to record proper and adequate clinical information 
8. Able to lead and communicate with the health-care team 

Context Ambulatory setting  
Domains of competence Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning / 

Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based 
practice 
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Knowledge, skills, 
attitude and behavior 
and required experience 
for entrustment 

Knowledge: clinical management of common medical problems (Table 1), 
rational use of drugs and investigations, understand the reimbursement of 
various health care systems.  
Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and 
decision making, communication with patients and family. 
Attitude and behavior: professionalism. 
Experience: 
- Demonstrate experience coping with patients 4 cases; at least 2 items 
(Table 1) within the 2 years of training 

- Completeness of OPD records: 1 record/week/rotation 
Assessment information 
source to assess 
progress and ground for 
a summative 
entrustment decision 

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

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 (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 
 F1 F2 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)   

ก. มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจร่างกายผูป่้วย ท าหตัถการ และการรวบรวมขอ้มูล   
ข. ใหก้ารวินิจฉยั บ าบดัรักษาภาวะผิดปกติทางโรคขอ้และรูมาติสซัม่ท่ีพบไดบ่้อย
ในประเทศไทยได ้   

ค. สามารถบนัทึกรายงานผูป่้วยไดอ้ยา่งสมบูรณ์และสม ่าเสมอ   
ง. สามารถใหค้ าแนะน าในการป้องกนัโรคและสร้างเสริมสุขภาพ   
ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน 
(Medical knowledge and skills) 

  

ก. เขา้ใจวิทยาศาสตร์การแพทยพ้ื์นฐานของร่างกายและจิตใจ   
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 F1 F2 
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเช่ียวชาญในสาขาอายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมา

ติสซัม่   

การเรียนรู้จากการปฏิบัต ิ(Practice-based learning)   
ก. มีความคิดสร้างสรรคต์ามหลกัวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และพฒันาระบบ

บริการสุขภาพ   

ข. เขา้ใจ และสามารถด าเนินการวิจยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้   
ค. สามารถการใชย้าอยา่งสมเหตุผล   
ง. สามารถเรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั   

ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)   
ก. สามารถน าเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ   
ข. สามารถถ่ายทอดความรู้และทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากรทางการ

แพทย ์   

ค. สามารถส่ือสารใหข้อ้มูลแก่ผูป่้วยและญาติไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  และมีประสิทธิภาพ  โดย
มีเมตตา เคารพการตดัสินใจ และศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์   

ง. มีมนุษยสมัพนัธ์ดี ท างานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ   
จ. เป็นท่ีปรึกษาและใหค้ าแนะน าแก่แพทยแ์ละบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์   

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน เพ่ือนร่วมวิชาชีพ 

และชุมชน   

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
(Continuous Professional Development)   

ค. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย   
ง. ค านึงถึงผลประโยชนส่์วนรวม   

การปฏิบัตงิานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)   
ก. มีความรู้เก่ียวกบัระบบสุขภาพและระบบสาธารณสุขของประเทศ   
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย   
ค. มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วย   
ง. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิของผูป่้วย   
จ. ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ

ปรับเปล่ียนการดูแลรักษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขไดต้าม
มาตรฐานวิชาชีพ 
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     EPA 6: Procedures and interpretation of diagnostic tests in rheumatic diseases 

Title of the EPA Procedures and interpretation of diagnostic tests in rheumatic diseases 
Specifications 1. Understanding principle of investigation, and able to determine 

the risk and benefit of the investigation 
2. Able to explain the indication/contraindication of the investigation 

to the patients and relatives 
3. Able to interpret the result of the investigation and able to explain 

the result to the patient and their relatives 
4. Able to perform arthrocentesis 

5. Able to perform synovial fluid examination, and interpretation of 

the results 

6.     Able to perform intra-articular and soft tissue injection 
 7.   Able to interpret:  

-  Muscle, bone and joint imaging (x-ray, ultrasonography, 
computed tomography, and magnetic resonance imaging)  

- inflammatory biomarkers 

- Serology tests in rheumatic diseases 
- bone density measurement 
- common and classical tissue histopathology (synovium, muscle) 
- neuromuscular testing 
8.     Able to record the results, and interpretation of the results in 
medical record  

Context Ambulatory and inpatient setting  
Domains of competence Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning / 

Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based 
practice 

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

Knowledge: clinical management of procedures, common laboratory 
investigations (Table 1), rational use of investigations, the reimbursement 
of various health care systems.  
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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 
- 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 
source to assess progress 
and ground for a 
summative entrustment 
decision 

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

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

- Execution with reactive supervision: 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) 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 
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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 F2 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)   

ก. มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจรางกายผูป่้วย ท าหตัถการ และการรวบรวมขอ้มูล   
ข. วินิจฉยั บ าบดัรักษาภาวะผิดปกติทางอายรุศาสตร์ท่ีพบโดยทัว่ไปในประเทศไทยได ้   
ค. บนัทึกรายงานผูป่้วยไดอ้ยา่งสมบูรณ์และสม ่าเสมอ   
ง. ป้องกนัโรคและสร้างเสริมสุขภาพ   

ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน 
(Medical knowledge and skills) 

  

ก. เขา้ใจวิทยาศาสตร์การแพทยพ้ื์นฐานของร่างกายและจิตใจ   
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเช่ียวชาญในสาขาอายรุศาสตร์   

การเรียนรู้จากการปฏิบัต ิ(Practice-based learning)   
ก. มีความคิดสร้างสรรคต์ามหลกัวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และพฒันาระบบ

บริการสุขภาพ 
  

ข. ด าเนินการวิจยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้   
ค. การใชย้าอยา่งสมเหตุผล   
ง. เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั   

ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)   
ก. น าเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ   
ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์   
ค. ส่ือสารใหข้อ้มูลแก่ญาติและผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา 

เคารพการตดัสินใจและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์   

ง. มีมนุษยสมัพนัธ์ดี ท างานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ   
จ. เป็นท่ีปรึกษาและใหค้ าแนะน าแก่แพทยแ์ละบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์   

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน เพ่ือนร่วมวิชาชีพ และ

ชุมชน   

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
(Continuous Professional Development)   
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 F1 F2 
ค. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย   
ง. ค านึงถึงผลประโยชนส่์วนรวม   
การปฏิบัตงิานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)   
ก. มีความรู้เก่ียวกบัระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ   
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย   
ค. มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วย   
ง. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิของผูป่้วย   
จ. ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ

ปรับเปล่ียนการดูแลรักษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขไดต้าม
มาตรฐานวิชาชีพ 

  

 

       EPA 7: Consultation 
Title of the EPA Consultation 
Specifications 1. Able to detect significant history/symptoms from patients/   

   relatives/consulting physicians 
2. Perform systemic physical examination correctly 
3. Able to identify clinical relevant problems and/or patient’s 
   risks to particular procedures / interventions 
4. Provide appropriate and relevant investigations  
5. Provide proper and adequate management including plan of  
   follow-up 
6. Effectively communicate with consulting physicians and  
    patients with proper and adequate information  
7. Record proper and adequate clinical information 

Context Ambulatory and inpatient setting 
Domains of competence Patient care/Medical knowledge and skills/Interpersonal and 

communication skills/Professionalism 
Knowledge, skills, 
attitude and behavior and 
required experience for 
entrustment 

Knowledge: clinical management of common rheumatic problems 
occurring in other specialties, clinical risks of particular patients 
undergoing interventions/procedures, rational use of drugs and 
investigations, the reimbursement of various health care systems.  
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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 
source to assess progress 
and ground for a 
summative entrustment 
decision 

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

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 (3 cases in different diseases/problems) 

- Unsupervised at the end of second year – level 4 (5 cases in different 
diseases/problems) 

 
 
       Milestone EPA 7: Consultation 

 F1 F2 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)   

ก. มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจรางกายผูป่้วย ท าหตัถการ และการรวบรวมขอ้มูล   
ข. วินิจฉยั บ าบดัรักษาภาวะผิดปกติทางอายรุศาสตร์ท่ีพบโดยทัว่ไปในประเทศไทย

ได ้   

ค. บนัทึกรายงานผูป่้วยไดอ้ยา่งสมบูรณ์และสม ่าเสมอ   
ง. ป้องกนัโรคและสร้างเสริมสุขภาพ   

ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบ
ด้าน (Medical knowledge and skills) 

  

ก. เขา้ใจวิทยาศาสตร์การแพทยพ้ื์นฐานของร่างกายและจิตใจ   
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเช่ียวชาญในสาขาอายรุศาสตร์   

การเรียนรู้จากการปฏิบัต ิ(Practice-based learning)   
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 F1 F2 
ก. มีความคิดสร้างสรรคต์ามหลกัวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และพฒันา
ระบบบริการสุขภาพ 

  

ข. ด าเนินการวิจยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้   
ค. การใชย้าอยา่งสมเหตุผล   
ง. เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั   
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)   
ก. น าเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ   
ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์   
ค. ส่ือสารใหข้อ้มูลแก่ญาติและผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา 
เคารพการตดัสินใจและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์   

ง. มีมนุษยสมัพนัธ์ดี ท างานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ   
จ. เป็นท่ีปรึกษาและใหค้ าแนะน าแก่แพทยแ์ละบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์   
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน เพ่ือนร่วมวิชาชีพ 
และชุมชน   

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
(Continuous Professional Development)   

ค. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย   
ง. ค านึงถึงผลประโยชนส่์วนรวม   
การปฏิบัตงิานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)   
ก. มีความรู้เก่ียวกบัระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ   
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย   
ค. มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วย   
ง. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิของผูป่้วย   
จ. ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ
ปรับเปล่ียนการดูแลรักษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขไดต้าม
มาตรฐานวิชาชีพ 

  

 

     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  
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   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, 
attitude and behavior and 
required experience for 
entrustment 

Knowledge: understanding the concept of continue professional 
development and the four domains of professionalism, namely, medical 
knowledge, patient safety, communication and maintaining trust 
Skills: reflective learning, critical thinking, clinical reasoning, basic ICT 
skills 
Attitude and behavior: commitment to life-long learning and self-
improvement.  
- Experience:Demonstrate submitting supporting information and PDP on 

the RCPT revalidation e-port folio  
Assessment information 
source to assess progress 
and ground for a 
summative entrustment 
decision 

- Facilitator’s opinion 

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

Unsupervised at the end of each year – level 4 (50 credits per year, as 
defined by the RCPT revalidation).  

 

 
Milestone EPA 8: Life-long learning 

 F1 F2 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)   

ก. มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจรางกายผูป่้วย ท าหตัถการ และการรวบรวมขอ้มูล   

ข. วินิจฉยั บ าบดัรักษาภาวะผิดปกติทางอายรุศาสตร์ท่ีพบโดยทัว่ไปในประเทศไทย
ได ้
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 F1 F2 
ค. บนัทึกรายงานผูป่้วยไดอ้ยา่งสมบูรณ์และสม ่าเสมอ   

ง. ป้องกนัโรคและสร้างเสริมสุขภาพ   

ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบ

ด้าน (Medical knowledge and skills) 
  

ก. เขา้ใจวิทยาศาสตร์การแพทยพ้ื์นฐานของร่างกายและจิตใจ   
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเช่ียวชาญในสาขาอายรุศาสตร์   
การเรียนรู้จากการปฏิบัต ิ(Practice-based learning)   

ก. มีความคิดสร้างสรรคต์ามหลกัวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และ
พฒันาระบบบริการสุขภาพ 

  

ข. ด าเนินการวิจยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้   
ค. การใชย้าอยา่งสมเหตุผล   

ง. เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั   
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)   

ก. น าเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ   

ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากรทางการ
แพทย ์

  

ค. ส่ือสารใหข้อ้มูลแก่ญาติและผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพโดยมี
เมตตา เคารพการตดัสินใจและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์

  

ง. มีมนุษยสมัพนัธ์ดี ท างานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ   

จ. เป็นท่ีปรึกษาและใหค้ าแนะน าแก่แพทยแ์ละบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางอายรุ
ศาสตร์ 

  

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน เพ่ือนร่วม
วิชาชีพ และชุมชน 

  

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเน่ืองตลอด
ชีวิต (Continuous Professional Development) 

  

ค. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย   

ง. ค านึงถึงผลประโยชนส่์วนรวม   

การปฏิบัตงิานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)   

ก. มีความรู้เก่ียวกบัระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ   
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย   
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 F1 F2 
ค. มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วย   

ง. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิของผูป่้วย   

จ. ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และ
สามารถปรับเปล่ียนการดูแลรักษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุข
ไดต้ามมาตรฐานวิชาชีพ 

  

 
EPA 9: Patient safety 

Title of the EPA Patient  safety 
Specifications 1. Understands and participates in the hospital system for patient safety  

2. Performs correctly common safety behaviors eg. handwashing, 
gown/mask wearing, medical reconciliation 

3. Reports patient safety errors (real or potential) when identified 
4. Works with team members to identify root causes of patient safety 

errors and implement solution 
5. Performs procedures according to hospital standards 

Context Ambulatory and inpatient setting 
Domains of competence Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning / 

Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based 
practice 

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

Knowledge: concepts of patient safety practice, common patient safety 
goals / hospital accreditation (HA) standards / rational drug use 
Skills: recognition of errors, root cause analysis (RCA) and plan-do-study-
act (PDSA) cycle 
Attitude and behavior: professional communication with team members 
and managers (both verbal and written); appreciate the blameless 
environment  
Experience: 
- Demonstrate correct handwashing at least 3 times 
- Perform medical reconciliation at least 10 times 
- Incorporate with the hospital risk reports, RCA and PDSA at least 3 

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

Direct observation 
Information from colleagues (multisource feedback) 
E-portfolio - Personal development plan 

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 (3 scenario), demonstrate correct handwashing at least 3 times, 
perform medical reconciliation at least 10 times 

- Unsupervised at the end of second year - level 4 (3 scenario), demonstrate 
correct handwashing at least 3 times, perform medical reconciliation at 
least 10 times 

 
Milestones EPA 9: Patient safety 

 F1 F2 
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)   
ก. มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจรางกายผูป่้วย ท าหตัถการ และการรวบรวมขอ้มูล   
ข. วินิจฉยั บ าบดัรักษาภาวะผิดปกติทางอายรุศาสตร์ท่ีพบโดยทัว่ไปในประเทศไทย

ได ้
  

ค. บนัทึกรายงานผูป่้วยไดอ้ยา่งสมบูรณ์และสม ่าเสมอ   
ง. ป้องกนัโรคและสร้างเสริมสุขภาพ   
ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน 
(Medical knowledge and skills) 

  

ก. เขา้ใจวิทยาศาสตร์การแพทยพ้ื์นฐานของร่างกายและจิตใจ   
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเช่ียวชาญในสาขาอายรุศาสตร์   
การเรียนรู้จากการปฏิบัต ิ(Practice-based learning)   
ก. ด าเนินการวิจยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้   
ข. การใชย้าและทรัพยากรอยา่งสมเหตุผล   
ค. เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั   
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)   
ก. น าเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ   
ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์   
ค. ส่ือสารใหข้อ้มูลแก่ญาติและผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา 

เคารพการตดัสินใจและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์   

ง. มีมนุษยสมัพนัธ์ดี ท างานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ   
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 F1 F2 
จ. เป็นท่ีปรึกษาและใหค้ าแนะน าแก่แพทยแ์ละบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางอายรุ

ศาสตร์ 
  

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน เพ่ือนร่วมวิชาชีพ 

และชุมชน   

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
(Continuous Professional Development) 

  

ค. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย   
ง. ค านึงถึงผลประโยชนส่์วนรวม   
การปฏิบัตงิานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)   
ก. มีความรู้เก่ียวกบัระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ   
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย   
ค. มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วย   
ง. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิของผูป่้วย   
จ. ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ

ปรับเปล่ียนการดูแลรักษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขไดต้าม
มาตรฐานวิชาชีพ 

  

 
 
EPA-competencies matrix 
 

 EPA 
1 

EPA 
2 

EPA 
3 

EPA 
4 

EPA 
5 

EPA 
6 

EPA 
7 

EPA 
8 

EPA 
9 

Patient care • • • •  • • •  • 
Medical knowledge and skills • • • • • • • • • 
Practice-based learning • • • • •    • 
Interpersonal and 
communication skills 

• • • • • • •  • 

Professionalism • • • • • • • • • 
System-based practice • • • • •   • • 
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เกณฑ์ประเมนิการเล่ือนช้ันปี   
1.  เม่ือผ่านการฝึกอบรม 12 เดือน  
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        (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/ ไมเ่กิน 3case/item) 

EPA 7    level 3 (3 different cases)  
EPA 8    level 4 (50 credits and >1 PDP)  
EPA 9    level 3  

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.  เม่ือผ่านการฝึกอบรม 24 เดือน  
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) 
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- 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     (15 different cases/ ไมเ่กิน 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 

 
*แพทยป์ระจ าบา้นสามารถท า EPA ใหไ้ดสู้งกวา่เกณฑข์ั้นต่าท่ีตั้งไวส้าหรับแต่ละระดบัของชั้นปี ทั้งจ านวนและ 
level และ เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรม 24 เดือน แพทยป์ระจ าบา้นทุกคนตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่สามารถท า EPA ไดด้ว้ย
ตนเองดงัน้ี:  
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)  
EPA 5    level 4 (4 different cases for each EPA)  
EPA 6    level 4  
- Perform Arthrocentesis       (7 different cases) 
- Synovial fluid interpretation include crystal identification   (7 different cases) 
- Perform injection of joints and soft tissue   (4 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    (20 different cases/ ไมเ่กิน 3case/item) 
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EPA 7    level 4 (7 different cases)  
EPA 8    level 4 (150 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 
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ภาคผนวก 9 
เน้ือหาของการฝึกอบรม/หลกัสูตร 

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน (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 

 ความรู้ทางหลกัการท าวิจยั 
-  Research ethic 
-  Critical appraisal of medical literatures 
-  Clinical research methodology in rheumatic disease 
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โรคข้อและรูมาตสิซ่ัมที่ส าคัญ 
โรคขอ้และรูมาติสซัม่ท่ีส าคญั แบ่งตามวิธีจดัการเรียนรู้ดงัน้ี 

ระดบั 1    โรคหรือภาวะท่ีพบบ่อย และมีความส าคญัซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสามารถเรียนรู้ไดจ้ากผูป่้วย 
โดยตรง 
ระดบั 2    โรคหรือภาวะท่ีพบนอ้ยกวา่ระดบั 1 และมีความส าคญัซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสามารถเรียนรู้จาก 
ผูป่้วยแต่ไม่ไดดู้แลผูป่้วยโดยตรง เช่น การร่วมดูแลในหอผูป่้วย  
ระดบั 3    โรคท่ีพบนอ้ยแต่มีความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาดว้ยตนเอง 
หรือฟังบรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัใหมี้การเรียนรู้โรคในกลุ่มน้ีอยา่งพอเพียง 
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โรคหรือภาวะ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

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

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

- 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 

2. 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  
- Single organ vasculitis 
- Cutaneous leukocytoclatic vasculitis 

- Relapsing polychondritis  
 
 
 
 
 
- Single organ vasculitis (primary angiitis of 
CNS, GI tract.) 

 
 
 
 
 
 
-Kawasaki’s diseases  
- Immune complex 
associated vasculitis (anti-
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โรคหรือภาวะ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

- 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 

glomerular basement 
membrane disease) 
- Cogan syndrome  
 

3. Rheumatic  
manifestations 
associated with systemic 
diseases/conditions 

- Hematologic diseases (hemophilia,) 
- Endocrine diseases (diabetes mellitus, 
thyroid and parathyroid diseases , 
pituitary and adrenal diseases) 
- Rheumatic  manifestations associated 
with 

Malignancies  

Pregnancy  

Drugs and chemical substances   

-Hemoglobinopathy 
-Hypertrophic osteoarthropathy (HOA) 
- Rheumatic  manifestations associated with 
IgG4-related disease  
 

- Hemochromatosis 
-Wilson’s disease 
- Ochronosis 
- Rheumatic  manifestations 
associated with  
      Sarcoidosis  
      Infiltrative/storage 
disease diseases (eg. 
amyloidosis) 



71 

 

โรคหรือภาวะ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

4. Diseases of cartilage, 
bone and connective 
tissue 
 

- Degenerative joint disease, 
degenerative disc disease  
- Diffuse idiopathic skeletal 
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 
musculoskeletal pain 

- Diffuse 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/หรือแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัตกิาร เพ่ือการวนิิจฉัยและรักษาโรคทางโรคข้อและรูมาติสซ่ัม 
ที่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดต้องรู้ข้อบ่งช้ี ประโยชน์และผลแทรกซ้อนของการท าหัตถการต่างๆ 

กลุ่มที่ 1 สามารถปฏิบัตแิละแปลผลได้ด้วยตนเอง 

o Synovial fluid analysis and crystal identification   

กลุ่มที่ 2 บอกหลกัการและแปลผลได้ 

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 
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 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) การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งแพทยแ์ละผูป่้วย 

2) การบอกข่าวร้าย 

3) ปัจจยัท่ีส่งเสริมความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งแพทยแ์ละผูป่้วย 

4) การบริหารจดัการ difficult patient ได ้

5) เขา้ใจพ้ืนฐานความเช่ือทางสุขภาพท่ีต่างกนั 

6) การส่ือสารกบัผูป่้วย ญาติ และผูร่้วมงาน 

7) การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งแพทยแ์ละผูร่้วมงาน 

2.Professionalism 

1) Patient-centered care 

(1) การยึดถือประโยชนข์องผูป่้วยเป็นหลกั 

(2) การรักษาความน่าเช่ือถือแก่ผูป่้วย สงัคม 

- การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผูป่้วยใหดี้ท่ีสุด 
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- การใหเ้กียรติและยอมรับเพ่ือนร่วมวิชาชีพ เพ่ือนร่วมงาน ผูป่้วย และญาติ 

- ความสามารถปรับตนเองใหเ้ขา้กบัสภาวะหรือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดไวก่้อน 

2) พฤตินิสัย 

(1) ความรับผิดชอบ และความตรงต่อเวลา 

(2) การแต่งกายใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 

3) Medical Ethics 

(1) การหลีกเล่ียงการรับผลประโยชนส่์วนตวั รวมถึงการรับของจากบริษทัภณัฑท์าง 

การแพทย ์

(2) การนบัถือใหเ้กียรติและสิทธิ รวมทั้งความเห็นของผูป่้วย ในกรณีผูป่้วยไม่เห็นดว้ย 

กบัการรักษาหรือปฏิเสธการรักษา กรณีญาติและผูป่้วยร้องขอตามสิทธิผูป่้วย 

(3)  การขอความยินยอมจากผูป่้วยในการดูแลรักษาและหตัถการ 

(4)  ในกรณีท่ีผูป่้วยตดัสินใจไม่ไดต้อ้งสามารถเลือกผูต้ดัสินใจแทนผูป่้วยได ้

(5)  การปฏิบติัในกรณท่ีผูป่้วยร้องขอการรักษาท่ีไม่มีประโยชนห์รือมีอนัตราย 

(6)  การรักษาความลบัและการเปิดเผยขอ้มูลผูป่้วย 

(7)  การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับขอ้ผิดพลาดของตนเอง 

4) Continue professional development 

(1) การก าหนดความตอ้งการในการเรียนรู้ของตนเอง 

(2)  การคน้ควา้ความรู้ และประเมินความน่าเช่ือถือไดด้ว้ยตนเอง 

(3)  การประยกุตค์วามรู้ท่ีคน้ควา้กบัปัญหาของผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(4)  การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ 

(5)  การเขา้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการอยา่งสม ่าเสมอ 

(6)  การใช ้electronic database  และการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ 

(7)  การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย ์บุคลากรทางการแพทย ์นิสิต นกัศึกษา ผูป่้วยและญาติ 

3.System-based practice 

1) ระบบสุขภาพและการพฒันาสาธารณสุขของชาติ 

2) ระบบประกนัสุขภาพ เช่น ระบบประกนัสุขภาพ ระบบประกนัสงัคม ระบบสวสัดิการการ

รักษาพยาบาลของขา้ราชการ ระบบประกนัชีวิต เป็นตน้ 

3) การมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพ ความปลอดภยัของผูป่้วย 

4) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา 
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5) เขา้ใจ หลกัการบริหารจดัการ และ cost consciousness medicine 

6) เขา้ใจความรู้กฎหมายทางการแพทย ์สิทธิผูป่้วย 

7) เขา้ใจนโยบายการใชย้าระดบัชาติ เช่น บญัชียาหลกัแห่งชาติ 

8) เขา้ใจในบทบาทของการรักษาทางเลือก 

9) เรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพของตนเอง 

10) การใชย้าและทรัพยากรแบบสมเหตุสมผล 

4.Practice-based learning and improvement 

1) ทกัษะและจริยธรรมในการวิจยั 

2) การดูแลรักษาผูป่้วยแบบทีมสหวิชาชีพ 

3) การใชก้ารส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการและยาอยา่งสมเหตุผล 

4) การบนัทึกเวชระเบียนครบถว้นถูกตอ้ง 

5) การลงรหสัโรค และรหสัหตัถการ 

6) การลงสาเหตุการตาย 

7) การจดักลุ่มโรคและค่าน ้าหนกัสมัพนัธ์ กลุ่มวินิจฉยัโรคร่วม Disease-related group (DRG) 

8) การสร้าง Clinical Practice Guideline (CPG) 

9) การป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

10) การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกนัโรค 

11) การดูแลผูป่้วยท่ีบา้น 

12) เขา้ใจการใชแ้ละแปลผลเคร่ืองมือพฒันาคุณภาพ เช่น flow chart, control chart เป็นตน้ 

13) การประเมินความพอใจของผูป่้วย 

14) การมีส่วนร่วมในองคก์ร เช่น ภาควิชา/แผนก/กลุ่มงาน โรงพยาบาล/สถาบนั 

ราชวิทยาลยั เป็นตน้ 
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ภาคผนวก 10 

การรับรอง วุฒิบัตร หรือ หนังสืออนุมตั ิสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาตสิซ่ัม 

ให้มคุีณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” 
การรับรองคุณวฒิุหรือวฒิุการศึกษา วฒิุบตัร (วว.) หรือหนงัสืออนุมติั (อว.)อายรุศาสตร์โรคขอ้

และรูมาติสซัม่ ให ้“เทียบเท่าปริญญาเอก” นั้น ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลและของแต่ละสถาบนัท่ีใหก้าร
ฝึกอบรม  โดยใหเ้ป็นไปตามความสมคัรใจของแต่ละสถาบนัท่ีใหก้ารฝึกอบรมฯ และความสมคัรใจของ
แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด หากแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด มีความประสงคด์งักล่าว  จะตอ้งแจง้ใหส้ถาบนั
ฝึกอบรมทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนว่า จะรับการฝึกอบรมท่ีมีโอกาสไดรั้บทั้ง วว. หรือ อว. และการ
รับรองคุณวฒิุดงักล่าวให ้“เทียบเท่าปริญญาเอก” 

 
ในกรณีท่ีสถาบนัฝึกอบรมฯ ไม่สามารถจดัการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด เพ่ือใหมี้การ

รับรองคุณวฒิุ วว. หรือ อว. “เทียบเท่าปริญญาเอก” ได ้  สถาบนันั้นมีสิทธ์ิท่ีจะไม่จดัการฝึกอบรมแบบท่ีมี
การรับรองคุณวฒิุ ให ้“เทียบเท่าปริญญาเอก” ได ้  สถาบนันั้นสามารถแจง้ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอด 
ทราบตั้งแต่วนัเร่ิมเปิดรับสมคัรการคดัเลือกเขา้เป็นแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ไปจนถึงวนัท่ีเร่ิมเปิดการ
ฝึกอบรม   ในกรณีท่ีสถาบนัฝึกอบรมใดตอ้งการใหมี้การรับรอง วว. หรือ อว. ใหมี้คุณวฒิุ ดงักล่าว แต่มี
ทรัพยากรจ ากดั  สถาบนันั้นสามารถติดต่อขอความร่วมมือจากอาจารยแ์ละทรัพยากรจากสถาบนัอ่ืนมาช่วย
ได ้

การท่ีแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสอบผา่นและมีสิทธ์ิไดรั้บ วฒิุบตัร หรือ หนงัสืออนุมติั สาขา
อายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่แลว้  หากมีความประสงคจ์ะใหร้าชวิทยาลยัอายรุแพทยฯ์ ด าเนินการออก
เอกสารเพ่ือรับรองวา่ วฒิุบตัร หรือ หนงัสืออนุมติั สาขาอายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่ มีคุณวฒิุ 
“เทียบเท่าปริญญาเอก” นั้น จะตอ้งท าใหผ้ลงานวิจยัหรือส่วนหน่ึงของผลงานวิจยัท่ีส่งมาใหร้าชวิทยาลยัฯ 
ประกอบการเขา้สอบ วว. หรือ อว. ในคร้ังนั้น  มีลกัษณะดงัน้ี 

1. ผลงานวิจยัหรือส่วนหน่ึงของผลงานวิจยัตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ยไดรั้บการยอมรับ
ใหตี้พิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ 

2. กรณีงานวิจยัวารสาร ในสาขาอายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่ ควรเป็นงานวิจยัแบบ 
systematic review และ meta-analysis โดยใหเ้พ่ิมวงเลบ็ดว้ยภาษาองักฤษวา่เป็น systematic 
review และ meta-analysis เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจน 
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3. ใหใ้ชภ้าษาองักฤษในการเขียนบทคดัยอ่ 
อน่ึง การตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพท่ีอยู่นอกเหนือประกาศของ TCI ให้

เป็นบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารท่ีถูกคดัเลือกใหอ้ยูใ่น PubMed, Scopus, Web of Science หรือ Google 
Scholar  หรือในวารสารนานาชาติท่ีใชภ้าษาองักฤษในบทความหรือในบทคดัย่อและมีการตีพิมพว์ารสาร
ฉบบัน้ีมานานเกิน 10 ปี (วารสารเร่ิมออกอยา่งชา้ในปี พ.ศ.2549 หรือ ค.ศ.2006) 

 

ในกรณีท่ี วว. หรือ อว. ไดรั้บการรับรองวา่  “เทียบเท่าปริญญาเอก” ไม่ใหใ้ชค้  าวา่ Ph.D. หรือ ปร.ด. 
ทา้ยช่ือในคุณวฒิุ หรือวฒิุการศึกษา รวมทั้งการใชค้  าวา่ ดร. น าหนา้ช่ือ  แต่สถาบนัการศึกษาสามารถใหผู้ท่ี้
ไดว้ว. หรือ อว. ท่ี “เทียบเท่าปริญญาเอก” น้ี เป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรการศึกษา  อาจารยรั์บผิดชอบ
หลกัสูตรการศึกษา อาจารยคุ์มวิทยานิพนธ์ หรือเป็นวฒิุการศึกษาประจ าสถานศึกษาได ้

 
ดงันั้น วฒิุบตัรฯ หรือ หนงัสืออนุมติัฯ ของท่านท่ีไดรั้บการรับรองวฒิุการศึกษาน้ี   อาจจะมีค าวา่ 

“เทียบเท่าปริญญาเอก”  ต่อทา้ยไดเ้ท่านั้น 
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ภาคผนวก 11 
 
สัดส่วนและเกณฑ์ของการประเมนิผลการสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ 
เกณฑ์การตดัสินผลการสอบ  
1. ทฤษฎี       ร้อยละ 50 
  ประกอบดว้ย  

MCQ    100 ขอ้ ร้อยละ 30 
Short assay       6 ขอ้   ร้อยละ 30 

2. ปฏิบติัและทกัษะทางคลินิก                          ร้อยละ 35  
ประกอบดว้ย  
Long case 1 case   ร้อยละ 10  
Spot diagnosis    ร้อยละ 10  
X-ray      ร้อยละ 10  
Oral examination    ร้อยละ 5  

3. วิจยัและทบทวนวรรณกรรม                        ร้อยละ 15 
             วิจยั                                                     ร้อยละ  10 
             ทบทวนวรรณกรรม                            ร้อยละ  5  
 
โดยคิดเกณฑ์ผ่านทีค่ะแนนรวมร้อยละ 60 
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ภาคผนวก 12 
 

ราชวิทยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย ก าหนดใหส้ถาบนัฝึกอบรมรับผูเ้ขา้ฝึกอบรมไดใ้นสดัส่วนชั้นปีละ 1 
คน ต่ออาจารยผ์ูฝึ้กอบรม 2 คน รวมทั้งตอ้งมีงานบริการในสถาบนัตามท่ีก าหนดในตารางต่อไปน้ี 

 
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละช้ัน ปีละ  1 2 3 4 5 

จ านวนแพทย์ผู้ให้การฝึกอบรม  2 3 4 5 6 
จ านวนผูป่้วยนอกเฉพาะสาขาอายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่ 
(คร้ัง/ปี) 

2,000 
 

2,500 
 

3,000 
 

3,500 
 

4,000 
 

จ านวนผูป่้วยในเฉพาะสาขาอายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่ทั้ง
ในแผนกและนอกแผนก  (คร้ัง/ปี) 

200 250 300 350 400 

จ านวนหตัถการท่ีส าคญั    การเจาะขอ้   100 150 200 250 300 
 

 หากสถาบันฝึกอบรมใดมีสถานภาพเป็นสถาบันร่วมฝึกอบรม หรือสถาบันฝึกอบรมสมทบให้กับหลาย
หลกัสูตรในสาขาเดียวกนั จ านวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีจะปฏิบติังานในสถาบนัฝึกอบรมแห่งนั้นในเวลาหน่ึงๆจะตอ้ง
ไม่เกินศกัยภาพของสถาบนัฝึกอบรมนั้น 
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ภาคผนวก 13 

 
รายนามคณะกรรมการก ากบัดูแลการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวชิาชีพเวชกรรม อนุสาขาโรคข้อและรูมาติสซ่ัม ภาควชิาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 

1 แพทยห์ญิง บุญจริง ศิริไพฑูรย ์   ประธานกรรมการ 
2 แพทยห์ญิงปริฉตัร เอ้ืออารีวงศา        กรรมการ 
3 
4 
5 

แพทยห์ญิงสิริพร จุทอง 
แพทยห์ญิงดวงกมล เอ่ียวเรืองสุรัติ 
แพทยห์ญิงพรทิพย ์อินทร์พิบูลย ์
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
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ภาคผนวก 14 
หลกัสูตรอบรมอาจารย์ใหม่  
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ภาคผนวก 15 
จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัตงิานในมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก 16 

รายชือ่คณาจารยห์นว่ยวชิาภมูแิพแ้ละโรคขอ้ สาขาวชิาอายรุศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

ก.  ประเภทเตม็เวลา 

ล าดั
บที ่

ช่ือ นามสกลุ วุฒิบัตรหรือ
หนังสืออนุมตัิ

สาขา
อายุรศาสตร์ 

วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมตั ิ
สาขาต่อยอด (ระบุสาขา) 

สมาชิกราชวทิยาลยั 
และสมาคมรูมาตสิซ่ัมแห่งประเทศไทย 

(เป็นสมาชิก/ไม่เป็น) 

1 แพทยห์ญิงบุญจริง ศิริไพฑูรย ์  วว.อายุรศาสตร์ วว.อายุรศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่, เป็นสมาชิก 

2 แพทยห์ญิงปริฉตัร เอ้ืออารีวงศา วว.อายุรศาสตร์ วว.อายุรศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่ เป็นสมาชิก 
3 แพทยห์ญิงสิริพร จุทอง วว.อายุรศาสตร์ วว.อายุรศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่ เป็นสมาชิก 
4 แพทยห์ญิงดวงกมล เอ่ียวเรืองสุรัติ วว.อายุรศาสตร์ วว.อายุรศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่ เป็นสมาชิก 
5 แพทยห์ญิงพรทิพย ์อินทร์พิบูลย ์ วว.อายุรศาสตร์ วว.อายุรศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่, 

วว.อายุรศาสตร์โรคภูมิแพแ้ละอิมมูโนวิทยาคลินิก 
เป็นสมาชิก 

 

ข.  ประเภทไม่เตม็เวลา  

ล าดั
บที ่

ช่ือ นามสกลุ วุฒิบัตรหรือ
หนังสืออนุมัติ 

สาขา
อายุรศาสตร์ 

วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ 
สาขาต่อยอด (ระบุสาขา) 

การปฏิบัติงาน 

จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

1 ไม่มี    

 
อาจารย์ประจ าช้ันปี 

ชั้นปีท่ี 1  
1. ผูช่้วยศาสตราจารยแ์พทยห์ญิง บุญจริง ศิริไพฑูรย ์   
2. อาจารยแ์พทยห์ญิงปริฉตัร เอ้ืออารีวงศา 
ชั้นปีท่ี 2  
1. อาจารยแ์พทยห์ญิงดวงกมล เอ่ียวเรืองสุรัติ  
2. อาจารยแ์พทยห์ญิงสิริพร จุทอง  
3. อาจารยแ์พทยห์ญิงพรทิพย ์อินทร์พิบูลย ์ 

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ  
1) ก ากบัการฝึกอบรม การปฏิบติังาน ใหค้  าปรึกษา และแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติังาน  
2) ประสานงาน และแจง้ขอ้มูลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัสาขาวชิาอายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่  
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ภาคผนวก 17 
                                                  แบบข้อตกลงและแบบประเมนิผลการปฏบิัตริาชการเพ่ือการพฒันาบุคลากรและการเล่ือนเงนิเดือน/เพิม่ค่าจ้าง                                แบบ ป.1 

ส าหรับข้าราชการ/พนักงานมหาวทิยาลยัสายวชิาการมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
ตอนที ่1    ประวตัส่ิวนตวั  
1.1 ช่ือผูรั้บการประเมิน ………………..………………ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร………………………………คณะ/หน่วยงาน………………………..ภาควชิา………………… 
รอบประเมินตั้งแต่   [   ]    วนัท่ี   1 สิงหาคม …….  ถึงวนัท่ี  31 มกราคม   .......... [   ]    วนัท่ี   1 กุมภาพนัธ์. ........... ถึงวนัท่ี  31 กรกฎาคม  ……....... 
1.2   ต าแหน่งวชิาการ                 [  ]  อาจารย ์                  [  ]  ผูช่้วยศาสตราจารย ์               [  ]  รองศาสตราจารย ์                 [  ]  ศาสตราจารย ์    
1.3   ประเภทภาระงาน                [  ]  อายงุานไม่เกิน 5 ปี                     [  ]  อายงุานมากกวา่ 5 ปี เนน้สอน                    [  ]  อายงุานมากกวา่ 5 ปี เนน้วจิยั 
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ตอนที ่2   ข้อตกลงภาระงานตามมาตรฐาน และการรายงานผลการปฏิบัตงิาน (ผู้รับการประเมนิกรอก)  

2.1 ภาระงานตามข้อตกลง  (กรอกเม่ือเร่ิมรอบการประเมนิในแต่ละคร้ัง) 2.2 การรายงานผลการปฎบิัตงิานตามข้อตกลง(กรอกเม่ือส้ินสุดรอบ 

       การประเมนิ) 

ภาระงาน ขอ้ตกลง ผลการปฏิบติังาน ผลท่ีได ้
สอน 
1 วชิาสอน 
- จ านวน LU การสอน รวมการเป็นท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ระดบั
บณัฑิตศึกษา (ต่อปี) 
2 ทีป่รึกษาหลกัคุมวทิยานิพนธ์ (จ านวน
นกัศึกษาต่อปี) 
2.1 ระดบัปริญญาเอก 
2.2 ระดบัปริญญาโท 
3 นวตักรรมการสอน (จ านวนนวตักรรม
ต่อปี) 

 

 
 

…………….LU/ปี 
 
 
 
 

                                        .................คน 
...............คน 

 
………….รายการ 

 

สอน 
1 วชิาสอน 
- จ านวน LU การสอน รวมการเป็นท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ระดบับณัฑิตศึกษา (ต่อปี) 
2 ทีป่รึกษาหลกัคุมวทิยานิพนธ์ (จ านวนนกัศึกษา
ต่อปี) 
2.1 ระดบัปริญญาเอก 
2.2 ระดบัปริญญาโท 
3 นวตักรรมการสอน (จ านวนนวตักรรมต่อปี) 

 

 
 

…………….LU/ปี 
 
 
 
 

                              ..................คน 
...............คน 

 
………….รายการ 

 

วจิยัและผลงานวชิาการอ่ืนๆ 
1 ทุนวจิัย 
1.1จ านวนทุนภายในมหาวิทยาลยั 
1.2 จ านวนทุนภายนอกมหาวิทยาลยั 
2.ผลงานวชิาการ (ต่อปี) 
2.1บทความวิจยั หรือ 
2.2อนุสิทธิบตัรหรือ 
2.3การใชป้ระโยชน ์หรือ 
2.4 หนงัสือ/ต าราหรือ 
2.5 งานสร้างสรรค ์

 
 

…………….ทุน  
…………….ทุน  

 
..................รายการ 
..................รายการ 
..................รายการ 
..................รายการ 
..................รายการ 

วจิยัและผลงานวชิาการอ่ืนๆ 
1 ทุนวจิัย 
1.1จ านวนทุนภายในมหาวิทยาลยั 
1.2 จ านวนทุนภายนอกมหาวิทยาลยั 
2.ผลงานวชิาการ (ต่อปี) 
2.1บทความวิจยั หรือ 
2.2อนุสิทธิบตัรหรือ 
2.3การใชป้ระโยชน ์หรือ 
2.4 หนงัสือ/ต าราหรือ 
2.5 งานสร้างสรรค ์

 
 

…………….ทุน  
                               …………….ทุน 

 
..................รายการ 
..................รายการ 
..................รายการ 
..................รายการ 

.                            .................รายการ 
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บริการวชิาการ ท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมและภาระงานอ่ืน  
1 ภาระงานอ่ืนทีค่ณะ/หน่วยงานก าหนด 

- จ านวน LU ต่อปี และ 
 

 
2. ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและกจิกรรม
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเพ่ือนมนุษย์ 
- จ านวนLUต่อปี หรือ 
 
 
3.การรักษาด้านการแพทย์ 
- จ านวน LU ต่อปี เฉพาะคณะท่ีเก่ียวขอ้ง 
หรือ 
 
 
4.โครงการบริการวชิาการทีล่งทะเบียนกบั
มหาวทิยาลยั/วทิยากร/กรรมการภายใน/
ภายนอกทีไ่ม่มค่ีาตอบแทน/การท างานเชิง
เครือข่ายกบัหน่วยงานภายนอก 
- จ านวน LU ต่อปี 

 
 
 

 
หน่วยงานก าหนด............ 

 
 
 
 

หน่วยงานก าหนด............ 
 
 
 

หน่วยงานก าหนด............ 
 
 

 
 
 
 

2  LU 

บริการวชิาการ ท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมและภาระงานอ่ืน  
1 ภาระงานอ่ืนทีค่ณะ/หน่วยงาน 
ก าหนด 

- จ านวน LU ต่อปี และ 

 
2. ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและกจิกรรมทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อเพ่ือนมนุษย์ 
- จ านวนLUต่อปี หรือ 
 

 
3.การรักษาด้านการแพทย์ 
- จ านวน LU ต่อปี เฉพาะคณะท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ 
 
 
4.โครงการบริการวชิาการทีล่งทะเบียนกบั 
มหาวทิยาลยั/วทิยากร/กรรมการภายใน/ภายนอกที่
ไม่มค่ีาตอบแทน/การท างานเชิงเครือข่ายกบั
หน่วยงานภายนอก 
- จ านวน LU ต่อปี 

 
 
 

หน่วยงานก าหนด............ 

 
 
 

หน่วยงานก าหนด............ 
 
 
 

หน่วยงานก าหนด............ 

 
 
                     
 
                     
 
                             2  LU 

2.3.   การพฒันาตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ/ความก้าวหน้าในวชิาชีพ (เฉพาะผู้ทีไ่ม่จบวุฒ ิ

ป.เอก) 
[  ]   (1)  จบปริญญาตรี  วนัท่ีบรรจุ(จา้ง)……………………………………….. 
        [ ] จะไปเรียนต่อระดบั………………………………………………………. 
        ประมาณเดือน…………….พ.ศ………………………………                   
อธิบายการวางแผนหรือการเตรียมตวัไปเรียนต่อ……………………………………… 

2.3.   รายงานการพฒันาตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ/ความก้าวหน้าในวชิาชีพ (เฉพาะผู้ที่
ไม่จบวุฒิป.เอก) 
[  ]   (1)  จบปริญญาตรีไปเรียนตอ่ระดบั…………………………………………… 
        [ ] ไปเรียนต่อแลว้เม่ือ……………………………………………………………. 
        [ ]  กรณียงัไม่ไดไ้ปเรียนตอ่ท่านไดมี้การเตรียมตวัอยา่งไร 
ใหค้  าอธิบายการเตรียมตวัไปเรียนต่อ…………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………….. 
(หมายเหตุ    ส าหรับข้าราชการหรือพนักงานมหาวทิยาลยั  วุฒิป.ตรีให้ไปศึกษาต่อป.โทภายใน
ระยะเวลา 2 ปีหรือยืน่ขอต าแหน่ง ผศ.ภายใน 11 ปี) 

…………………………………………………………………………………………. 

 [  ]   (2)  จบปริญญาโท  วนัท่ีบรรจุ(จา้ง)……………………………………………. 
               [ ] จะไปเรียนต่อระดบั……………………………………………………… 
                    ประมาณเดือน………………………………พ.ศ………………………. 
อธิบายการวางแผนหรือการเตรียมตวัไปเรียนต่อ……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 
(หมายเหตุ  วฒิุป.โทให้ไปศึกษาต่อป.เอกภายในระยะเวลา 3 ปี หรือยืน่ขอต าแหน่ง ผศ.ภายใน 5 ปี) 

[  ]   (2) จบปริญญาโทไปเรียนตอ่ระดบั……………………………………………. 
        [ ]  ไปเรียนต่อแลว้เม่ือ…………………………………………………………. 
        [ ]  กรณียงัไม่ไดไ้ปเรียนตอ่ท่านไดมี้การเตรียมตวัท่ีผา่นมา        
ใหค้  าอธิบายการเตรียมตวัไปเรียนต่อ………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 

2..4   ความก้าวหน้าการขอต าแหน่งวชิาการ ยกเว้นต าแหน่งศาสตราจารย์ไม่ต้องกรอก  
[  ]   (1) ด ารงต าแหน่งอาจารยต์ั้งแต…่………………………และจะยืน่ขอต าแหน่ง 
              ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ประมาณ พ.ศ……………………… 

 
(หมายเหตุ     วุฒิป.ตรียืน่ขอต าแหน่ง ผศ.ภายใน 11 ปี  / วฒิุป.โทยืน่ขอต าแหน่ง ผศ.ภายใน 5 ปี   /
วฒิุป.เอกยืน่ขอต าแหน่ง ผศ.ภายใน 4 ปี 

2.4  รายงานความก้าวหน้าการขอต าแหน่งวชิาการ ยกเว้นต าแหน่งศาสตราจารย์ไม่
ต้องกรอก  
[  ]    ยืน่ขอผูช่้วยศาสตราจารยเ์ม่ือ………………………………………………….. 
[  ]    กรณียงัไม่ยืน่ขอผูช่้วยศาสตราจารยเ์พราะ……………………………………… 
[  ]   มีผลงานวชิาการเตรียมขอ ดงัน้ี   1……………………………………… 
                                                        2…………………………………….. 
                                                        3………………………………………  
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[  ]   (2) ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยต์ั้งแต…่………………………..จะยืน่ขอ           
             รองศาสตราจารย ์   ประมาณ พ.ศ……………………….. 
 
(หมายเหตุ  ยืน่ขอต าแหน่ง รศ.ภายใน 5 ปี) 

 
 
[  ]   (3) ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารยต์ั้งแต…่…………………………..จะยืน่ ขอ
ศาสตราจารย ์   ประมาณ พ.ศ……………………………………………. 
 

[  ]   ยืน่ขอรองศาสตราจารยเ์ม่ือ……………………………………………………… 
[  ]   กรณียงัไม่ยืน่ขอรองศาสตราจารยเ์พราะ………………………………………. 
[  ]   มีผลงานวชิาการเตรียมขอ ดงัน้ี   1………………………………………………. 
                                                        2………………………………………………. 
                                                        3……………………………………………… 
[  ]    ยืน่ขอศาสตราจารยเ์ม่ือ…….…………………………………………………… 
[  ]    กรณียงัไม่ยืน่ขอศาสตราจารยเ์พราะ……………………………………………. 
[  ]   มีผลงานวชิาการเตรียมขอ ดงัน้ี   1……………………………………………….                                                                                                           
                                                        2………………………………………………. 
                                                        3………………………………………………. 

 
 
 

2.5   ผู้ทีด่ ารงต าแหน่งวชิาการกรุณาช้ีแจงรายละเอยีดเกีย่วกบัการท าผลงาน ดงันี ้
[  ]   (1)  ผูช่้วยศาสตราจารย ์   
1. คาดวา่จะมีบทความผลงานวจิยั ตีพิมพ ์   จ านวน .....……… เร่ือง 
ระบุรายละเอียด
..........................................………………………………………….………..………
………………………………………………………………………………………….. 
 2. คาดวา่จะมีบทความวชิาการ                  จ านวน .........…… เร่ือง 
ระบุรายละเอียด
..........................................………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………... 
3. การเขียนต าราและหรืออ่ืน ๆ ...........................จ านวน .........……เร่ือง 

 

2.5 ผู้ทีด่ ารงต าแหน่งวชิาการรายงานการท าผลงาน/ระบุคุณภาพของผลงาน    ดงันี ้
[  ]  (1)  ผูช่้วยศาสตราจารย ์   
   1.บทความผลงานวจิยั ตีพิมพ ์   จ านวน ....…... .. เร่ือง 
ระบุรายละเอียด
........................................………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………. 
  2. บทความวชิาการ                      จ านวน ........... เร่ือง 
ระบุรายละเอียด
.......................................…………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………. 
 3. การเขียนต าราและหรืออ่ืน ๆ ............................จ านวน ........... เร่ือง 
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ระบุรายละเอียด..........................................………………………………………… 
(มาตรฐานภาระงานต าแหน่งผศ.  ปฏิบติัตามมาตรฐานขั้นต ่าในฐานะอาจารยผ์ูส้อนฯ ตามท่ี ก.พ.อ.
และคณะกรรมการก าหนด) 
 

ระบุรายละเอียด........................................………………………………………            
              

 ปริมาณ/คุณภาพของผลงาน            [  ]    สูงกวา่เกณฑ ์
                                                      [  ]    เป็นไปตามเกณฑ ์    
                                            [  ]    ต ่ากวา่เกณฑ ์

 [  ]   (2)  รองศาสตราจารย ์   
1. คาดวา่จะมีบทความผลงานวจิยั ตีพิมพ ์   จ านวน .....……… เร่ือง 
ระบุรายละเอียด
..........................................………………………………………….………..………
………………………………………………………………………… 
2. คาดวา่จะมีบทความวชิาการ                  จ านวน .........…… เร่ือง 
ระบุรายละเอียด
..........................................………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………... 
3. การเขียนต าราและหรืออ่ืน ๆ .............................จ านวน .........……เร่ือง 
ระบุรายละเอียด
..........................................……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
(มาตรฐานภาระงานต าแหน่ง รศ.  ปฏิบติัตามมาตรฐานขั้นต ่าในฐานะอาจารยผ์ูส้อนฯ ตามท่ี ก.พ.อ.
และคณะกรรมการก าหนด) 
 

[  ]   (2)  รองศาสตราจารย ์   
   1.บทความผลงานวจิยั ตีพิมพ ์   จ านวน ....…... .. เร่ือง 
ระบุรายละเอียด
........................................……………………………….……………………………
……………………………………………………………………… 
2. บทความวชิาการ                      จ านวน ........... เร่ือง 
ระบุรายละเอียด
.......................................…………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………. 
  3. การเขียนต าราและหรืออ่ืน ๆ ...........................จ านวน ........... เร่ือง 
ระบุรายละเอียด
........................................……………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………. 

    ปริมาณ/คุณภาพของผลงาน         [  ]    สูงกวา่เกณฑ ์
                                                      [  ]    เป็นไปตามเกณฑ ์    
                                            [  ]    ต ่ากวา่เกณฑ ์
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[  ]   (3)  ศาสตราจารย ์   
   1. คาดวา่จะมีบทความผลงานวจิยั ตีพิมพ ์จ านวน ....... .. เร่ือง 
ระบุรายละเอียด
..........................................………………………………………………………….…
……………………………………………………………………… 
  2. คาดวา่จะมีบทความวชิาการ                จ านวน ........... เร่ือง 
ระบุรายละเอียด...........................................………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 
3. การเขียนต าราและหรืออ่ืน ๆ ................................จ านวน ........... เร่ือง 
ระบุรายละเอียด
..........................................…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………. 
(มาตรฐานภาระงานต าแหน่ง ศ.  ปฏิบติัตามมาตรฐานขั้นต ่าในฐานะอาจารยผ์ูส้อนฯ ตามท่ี ก.พ.อ.
และคณะกรรมการก าหนด) 
 

[  ]   (3)  ศาสตราจารย ์   
   1.บทความผลงานวจิยั ตีพิมพ ์   จ านวน ....…... .. เร่ือง 
ระบุรายละเอียด
........................................………………………………………….…………………
……………………………………………………………………… 
  2. บทความวชิาการ                      จ านวน ........... เร่ือง 
ระบุรายละเอียด.......................................………………………………….……… 
……………………………………………………………………………………….. 
  3. การเขียนต าราและหรืออ่ืน ๆ ............................จ านวน ........... เร่ือง 
ระบุรายละเอียด
........................................……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 ปริมาณ/ คุณภาพของผลงาน       [  ]    สูงกวา่เกณฑ ์
                                                  [  ]    เป็นไปตามเกณฑ ์    
                                                  [  ]    ต ่ากวา่เกณฑ ์
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2.6  ความรู้ความสามารถ/การทดสอบด้านภาษา 
[  ]  องักฤษ    [  ]  ฝร่ังเศส    [  ]  เยอรมนั  [  ]  จีน    [  ]  ญ่ีปุ่น  [  ]  อ่ืน ๆ…………  
[  ]  TOEFL    [  ]  IELTS       [  ]  ยงัไม่ผา่นการทดสอบ 

2.6  รายงานความรู้ความสามารถ/การทดสอบด้านภาษา 
[  ]  องักฤษ    [  ]  ฝร่ังเศส    [  ]  เยอรมนั  [  ]  จีน    [  ]  ญ่ีปุ่น    [  ]  อ่ืน ๆ……….. 
[  ]  TOEFL    [  ]  IELTS       [  ]  ยงัไม่ผา่นการทดสอบ 
 

ขอรับรองวา่ขอ้ความ 2.1 เป็นความจริง 
 
 

ลงช่ือ……………………………………………ผูรั้บการประเมิน 
                            (………………………………………….) 

 
                    ลงช่ือ……..……………………………………..ผูป้ระเมิน 
                             (…………………………………….….) 

ขอรับรองวา่ขอ้ความ 2.2 เป็นความจริงและไดแ้นบ 
เอกสารเพื่อประกอบการประเมินแลว้ 

 
                    ลงช่ือ……………………………………………ผูรั้บการประเมิน 
                             (………………………………………….) 

 
                  ลงช่ือ……..……………………………………..ผูป้ระเมิน 
                               (………………………………….…….) 

 
หมายเหตุ    1. ภาระงานเป็นขอ้ตกลงตอ้งสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัและคณะ 
     2. ภาระงานเป็นขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งผูรั้บการประเมินกบัผูป้ระเมินท่ีใชป้ระกอบการประเมินผลการปฏิบติังาน 
                  3. ตอนท่ี 2 ใหผู้รั้บการประเมินกรอกรายละเอียดในส่วน 2.1 ก่อนเร่ิมตน้ประเมิน และใหก้รอกผลการปฏิบติังานในส่วนท่ี 2.2 ก่อนส้ินสุดรอบการประเมิน 
     4. ภาระงานขั้นต ่าใหป้ฏิบติัตามประกาศ ฯ เร่ืองการก าหนดภาระงานบุคลากรต าแหน่งวชิาการ ฯ พ.ศ.2559 ส าหรับผูบ้ริหารใหป้ฏิบติัตามประกาศ ฯ เร่ืองภาระงาน 
         ท่ีเป็นผลงานทางวชิาการของผูบ้ริหาร      
                  5. การกรอกรายละเอียดภาระงานใหก้รอกรายละเอียดลงในระบบ Tor Online  
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ตอนที ่3  ข้อมูลการปฏบิัตงิาน 
3.1  ขอ้มูลการพฒันาตนเอง 
  3.1.1   การเขา้ร่วมประชุมสมัมนา /ประชุมวชิาการเม่ือวนัท่ี…………………………………………………………………………………….. 
               3.1.2   การดูงานท่ี……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
               3.1.3   อ่ืน ๆ  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.2 การมีส่วนร่วมงานดา้นประกนัคุณภาพ/5 ส…………………………………………………………………………………………………………….. 
3.3 ความตอ้งการพฒันาตนเอง……………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.4 ขอ้เสนอแนะส าหรับหน่วยงาน…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                                                                    การรับรองของผู้รับการประเมิน/ผู้ประเมิน 
 
 

                                      ขอรับรองว่าเป็นความจริง                                                                                       ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริง 
 
                   (ลงช่ือ) ………………………………………..ผูรั้บการประเมิน                                                             (ลงช่ือ) ………………………………………..ผูป้ระเมิน                                    
                           (………………………………………..)                                                     (…………………………………………) 
               ………../………………../…………                                         ..…………./………………./………… 
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ตอนที ่ 4      แบบประเมนิพฤตกิรรมการปฏิบตังิาน (20 คะแนน) 

ส าหรับ   □   ผู้ปฏิบัตงิาน   =  สมรรถนะของบุคคลในต าแหน่ง 

               □   ผู้บริหาร   =  สมรรถนะคาดหวงัของต าแหน่ง 

ช่ือ…………………………………………………………………………..ต าแหน่ง/ระดบั……………………………………………………………………..   

สังกดั…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   

สมรรถนะ (Competencies) 
ความจ าเป็น ระดบัสมรรถนะ ค่าคาดหวงั สมรรถนะ ช่องว่าง 

1 2 3 1 2 3 4 5 ต าแหน่ง บุคคล สมรรถนะ 

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12) 

□ สมรรถนะหลกั (Core Competencies)                       

1. ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ                       
2. ความรับผิดชอบต่อสงัคม                       
3. รู้รักสามคัคี                       

 

□  สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competencies)   □  สมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงาน  (Functional Competencies) 

1.                        

2.            
3.            
 รวมคะแนน    
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สรุป คะแนนพฤตกิรรมการปฏบิตังิานร้อยละ       = ผลรวมคะแนนใน (11) X ค่าถ่วงน ้ าหนกั(20คะแนน)        =   

                     ผลรวมค่าคาดหวงัของต าแหน่งใน (10)   
 

แผนพฒันารายบุคคล 

ช่องว่าง

สมรรถนะ วิธกีารพัฒนา ระยะเวลา 

        

         

        

 
ลงชื่อ.................................................ผู้รับการประเมนิ        ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมนิ 

   (……………..……………)    
                                                      

(…………..…………………)    

   วนัที่ .....................................                วันที่ ...................................... 
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ตอนที่  5    การประเมินผลสมัฤทธ์ิของงานตามข้อตกลงในการปฏิบตัิงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  
                 (80 คะแนน)  
       

    ระดบัคะแนน (ผูป้ระเมินกรอกคะแนนไดต้ามช่วงที่ก  าหนด) 

ภาระงานตามขอ้ตกลง 
สดัสว่น
คะแนน 

ระดบั 0  
ต ่ากวา่เกณฑ ์

ระดบั 1  
เกินกวา่ระดบัทีต่กลง

<1.33 เทา่ 

ระดบั 2  
เกินกวา่ระดบัทีต่กลง 

<1.67 เทา่ 

ระดบั 3  
เกินกวา่ระดบัทีต่กลง

<2.00 เทา่ 

ระดบั 4  
เกินกวา่ระดบัทีต่ก
ลง>2.00 เทา่ 

  รอ้ยละ (รอ้ยละ 0-69.99) (รอ้ยละ70.00-76.70) (รอ้ยละ76.71-83.33) (83.34-90.00) (90.01-100) 

              

1. ผลงานประจ า......... คะแนน             

ภาระงานสอน       

ภาระงานวจิยัและผลงานวชิาการอ่ืน ๆ       

ภาระบริการวชิาการ ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและ
ภาระงานอ่ืน ๆ        

รวม 100      

สรุปคะแนนผลสัมฤทธ์ิของงานร้อยละ 80           

หมายเหต ุ    ชว่งคะแนนตามที่คณะ/หน่วยงานก าหนด       

       
ลงช่ือ.....................................................ผูรั้บการประเมิน                                                                                                        ลงช่ือ............................................................  ผูป้ระเมิน  
    (……………………………………….)                   (…………………………………………..) 
    วนัท่ี.......................................................                    วนัท่ี........................................................... 
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ภาคผนวก 18 
รายนามคณะกรรมการร่างหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญใน

การประกอบวชิาชีพเวชกรรม อนุสาขาโรคข้อและรูมาตสิซ่ัม สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

1.  รองศาสตราจารยน์ายแพทยอ์านุภาพ เลขะกลุ                           ท่ีปรึกษาดา้นแพทยศาสตร์ศึกษา 
2. ผูช่้วยศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงบุญจริง ศิริไพฑูรย ์                     ประธานกรรมการ  
3. อาจารยแ์พทยห์ญิงปริฉตัร เอ้ืออารีวงศา                                     กรรมการ 
4. อาจารยแ์พทยห์ญิงดวงกมล เอ่ียวเรืองสุรัติ                                 กรรมการ 
5. อาจารยแ์พทยห์ญิงสิริพร จุทอง                                                  กรรมการ 
6. อาจารยแ์พทยห์ญิงพรทิพย ์อินทร์พิบูลย ์                                    กรรมการ 
7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์นายแพทยว์ชิรพรรณ ปริญญาคุปต ์              กรรมการ  
8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ทิพชาติโยธิน                กรรมการ  
9. แพทยห์ญิงสุจินต ์เลิศวิเศษ                                                          กรรมการ  
10. นายแพทยธ์นาวิน แซ่ว่อง                                                          กรรมการ (ตวัแทนแพทยป์ระจ าบา้นอายรุศาสตร์)  
11.  นางศศิร์ธา มีลาภโชติพงศ ์                                                       เลขานุการ  
12. นางสาวอนงคน์าถ รัตติโชติ                    ผูช่้วยเลขานุการ 

หน้าที่และความรับผดิชอบ  
1) จดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด เพ่ือวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาโรคขอ้และรูมาติสซัม่ สาขาอายรุศาสตร์  
2) น าเสนอหลกัสูตรต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ สมาคมรูมาติสซัม่แห่งประเทศไทย 
3) ทบทวน และปรับปรุงหลกัสูตรตามขอ้เสนอแนะของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ สมาคมรูมา

ติสซัม่แห่งประเทศไทย 
4) ทบทวน และปรับปรุงหลกัสูตรตามขอ้เสนอแนะของกรรมการประกนัคุณภาพการฝึกอบรมทั้งภายใน

และภายนอก 
5) จดัท าแบบประเมินตนเอง (self assessment report) เพื่อรับการประเมินตามแนวทางของ WFME 
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ภาคผนวก 19 
คณะกรรมการประกนัคุณภาพการฝึกอบรมและการประเมนิหลกัสูตร 

1) ผศ.นพ.พงศศ์กัด์ิ ด่านเดชา  ประธาน 
2) รศ.นพ.บดินทร์ ขวญันิมิตร  รองประธาน 
3) รศ.พญ.ภทัรพิมพ ์สรรพวีรวงศ ์ กรรมการ 
4) รศ.พญ.รัตนา ลีลาวฒันา  กรรมการ 
5) นายเจริญพร แกว้ละเอียด  เลขานุการ 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
1) ประเมินหลกัสูตรการฝึกอบรมเพ่ือวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา

อายรุศาสตร์ ทุก 2 ปี 
2) ใหข้อ้มูลป้อนกลบั และค าแนะน าแก่คณะกรรมการจดัท าและบริหารหลกัสูตร เพ่ือพฒันาและปรับปรุง

หลกัสูตร 
 


