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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 
  หน่วยโรคภูมิแพอิ้มมูโนวิทยาและโรคขอ้ 
  ภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 
  สมาคมรูมาติสซัม่แห่งประเทศไทย 
 
4. พนัธกจิของการฝึกอบรม/หลกัสูตร (Mission) 
  หน่วยโรคภูมิแพอิ้มมูโนวิทยาและโรคขอ้ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลยัมหิดล ก าหนดพนัธกิจดา้นการศึกษาของหลกัสูตร  

พันธกิจหลกั “ผลิตอายุรแพทย์โรคข้อฯ ที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ ป่วยในระดับสากล มี
คุณธรรม และจริยธรรมที่ด ีและสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิม่เตมิด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง” 

 



3 

 

 
 
โดยมีแนวทางใหไ้ดม้าซ่ึงพนัธกิจหลกัไดแ้ก่ 
 ฝึกอบรมแพทยส์าขาอายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่  เพ่ือใหมี้ความรู้ความสามารถ มีความเขา้ใจ

โรคขอ้และรูมาติสซัม่  ใหก้ารวินิจฉยัไดถู้กตอ้ง เลือกการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ และใหก้ารรักษา
ท่ีถูกตอ้ง คุม้ค่า เหมาะสมกบั เศรษฐกิจของประเทศ เศรษฐานะหรือสิทธิการรักษาของผูป่้วย   

 ฝึกอบรมแพทยส์าขาอายุรศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่ ให้มีความรู้ทั้งขั้นพ้ืนฐานและขั้นสูงในการ

รักษาผูป่้วยโรคขอ้และรูมาติสซัม่  สามารถใหก้ารดูแลผูป่้วยทางโรคขอ้และรูมาติสซัม่ไดเ้ป็นอย่าง

ถูกตอ้ง เหมาะสม และ คุม้ค่าดว้ยตนเอง รวมทั้งมีความสามารถให้ค าแนะน าปรึกษาแก่แพทยใ์น

สาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีร่วมดูแลรักษา  

 ฝึกอบรมแพทยส์าขาอายุรศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่  ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในระบบสาธารณสุข
ของประเทศเพ่ือท่ีจะสามารถให้บริการสุขภาพแก่ชุมชนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน  โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งการดูแลปัญหาของผูป่้วยของประเทศไทย 

 ฝึกอบรมแพทยส์าขาอายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่  ใหส้ามารถใหค้ าปรึกษาแก่ผูป่้วย ญาติ และ
ประชาชนทัว่ไป  เก่ียวกบัการป้องกนัโรคขอ้และรูมาติสซัม่ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ฝึกอบรมแพทยส์าขาอายุรศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซั่ม  ส่งเสริมและกระตุน้ให้ผลิตงานวิจยัเพ่ือ
สร้างองคค์วามรู้ดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพทางดา้นโรคขอ้และรูมาติสซัม่ของประเทศ และรวมทั้งการ
น าไปประยกุตใ์ช ้

 ฝึกอบรมแพทยส์าขาอายุรศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซั่ม ให้มีคุณธรรมและจริยธรรม สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของสงัคมในปัจจุบนัและอนาคต 

 ประกนัและพฒันาคุณภาพ  การฝึกอบรมใหไ้ดม้าตรฐานวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง 
 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้แพทยส์าขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่มมีการศึกษาอย่าง

ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
 ส่งเสริมในเร่ือง การส่ือสารและปฏิสัมพนัธ์ระหว่างแพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทย ์รวมทั้งกบั

ผูป่้วยและญาติ   การท างานเป็นทีม การปฏิบติังานแบบสหวิชาชีพ  มีความเขา้ใจในระบบสุขภาพของ
ประเทศ  และสามารถปรับตวัตามความหลากหลายทางวฒันธรรม การบริหารจดัการ 

 ฝึกอบรมเป็นแพทยเ์ฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซั่ม  ให้มีสามารถปฏิบติังานได้
ดว้ยตนเอง  มีผลของการฝึกอบรมท่ีพึงประสงค ์(intended learning outcomes) ท่ีชดัเจน มีคุณสมบติั 
และความรู้ความสามารถขั้นต ่าครอบคลุมสมรรถนะหลกัทั้ง 6 ดา้น 

 มีความเอ้ืออาทรและใส่ใจในความปลอดภยัเพ่ือการแกไ้ขปัญหาและการส่งเสริมสุขภาพ โดยยึดถือ
ผูป่้วยเป็นศูนยก์ลางบนพ้ืนฐานของการดูแลแบบองคร์วม 

 มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมต่อเพ่ือนร่วมงานทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอ่ืนๆ รวมทั้งผูป่้วยและ
ญาติ 
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5. ผลลพัธ์ของการฝึกอบรม/หลกัสูตร 
แพทย์ท่ีจบการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่มต้องสามารถ

ปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเองมีผลของการฝึกอบรมท่ีพึงประสงค์ท่ีชดัเจน มีคุณสมบติั และความรู้ความสามารถขั้นต ่า
ครอบคลุมสมรรถนะหลกัทั้ง 6 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 

I. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 

ก. มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจร่างกายผูป่้วย ท าหตัถการ  วางแผนการส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ 
และสามารถรวบรวมข้อมูลส าหรับน ามาคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล  เพ่ือน าไปสู่การ
ตดัสินใจใหก้ารดูแลรักษาผูป่้วยอยา่งเหมาะสม 

ข. ให้การวินิจฉัย และวางแผนการรักษาภาวะผิดปกติทางโรคขอ้และรูมาติสซั่มท่ีพบได้บ่อย 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 าหน้าท่ีหัวหน้ารับผิดชอบดูแลผู ้ป่วยในหอผูป่้วยทางโรคขอ้

และรูมาติสซัม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ง. สามารถใหก้ารดูแล  รักษา และใหค้ าปรึกษา ผูป่้วยท่ีมีภาวะฉุกเฉินทางโรคขอ้และรูมาติซัม่ 

III. การพฒันาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัต ิ(Practice-Based Learning and Improvement) 
ก.  มีความคิดสร้างสรรคต์ามหลกัวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่และพฒันา ระบบบริการ

สุขภาพ 
ข.  มีความสามารถด าเนินการวิจยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้
ค.  สามารถเรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั 

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 
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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 
6. แผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร: 

  มีคณะกรรมการการศึกษาหลงัปริญญาดูแล ก ากบั ประเมินผลแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตรให ้
ด าเนินไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

6.1 วธีิการให้การฝึกอบรม 
6.1.1 สมรรถนะการดูแลผู้ป่วย (Patient Care) 

แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดจะตอ้งมีความสามารถในการใหก้ารรักษาผูป่้วยอยา่งเหมาะสม ดว้ย
ความเห็นอกเห็นใจ รักษาปัญหาทางดา้นสุขภาพ และมีความสามารถดา้นส่งเสริมสุขภาพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

    การดแูลผู้ป่วยใน 
ก. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 และ 2 ปฏิบติังานรับผิดชอบผูป่้วยทางอายรุศาสตร์และ

อายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่ทั้งผูป่้วยในและผูป่้วยนอกรวมทั้งหอ้งฉุกเฉินและหอ
ผูป่้วยวิกฤติในความควบคุมของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

ข. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี  1 และ 2  ปฏิบติังานเป็นท่ีปรึกษาในการดูแลผูป่้วยนอก
แผนกอายรุกรรม  ทั้งผูป่้วยในและผูป่้วยนอก  ท่ีมีปัญหาทางดา้นโรคขอ้และรูมาติสซัม่  
ในความควบคุมของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม  

ค. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 และ 2 ตอ้งบนัทึกขอ้มูลในเวชระเบียนผูป่้วยไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและสมบูรณ์ 

การดแูลผู้ป่วยนอก 
ก. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 และ 2  ปฏิบติังานดูแลผูป่้วยนอกอยา่งต่อเน่ืองอยา่งนอ้ย

สปัดาห์ละ 1 คร้ังคร้ังละ 3 ชัว่โมง 
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ข. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 และ 2 ปฏิบติังานดูแลผูป่้วยนอกโรคขอ้และรูมาติสซัม่  
อยา่งต่อเน่ืองอยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 1 คร้ัง คร้ังละ 3 ชัว่โมง 

ค. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 และ 2 ตอ้งบนัทึกขอ้มูลในเวชระเบียนผูป่้วยไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและสมบูรณ์ 

6.1.2 สมรรถนะด้านความรู้และทักษะต่างๆทางการแพทย์ (Medical Knowledge and Skills)  
แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดจะตอ้งมีความสามารถในการแสดงใหเ้ห็นวา่มีความรู้ความสามารถ 

เก่ียวกบั   biomedical, clinical, epidemiological และ social-behavioral sciences และสามารถประยกุตค์วามรู้เหล่าน้ี
ไปใชใ้นการดูแลผูป่้วย 

ก. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 และ 2 ปฏิบติังานในสาขาโรคขอ้และรูมาติสซัม่   
ข. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 และ 2   ตอ้งเขา้ร่วมในกิจกรรมทางวิชาการเช่น การสอน

ขา้งเตียง การประชุมวิชาการ และวารสารสโมสร เป็นตน้ 
ค. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 และ 2  ตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัหตัถการการตรวจ

ทางหอ้งปฏิบติัการและการตรวจพิเศษต่าง ๆ ท่ีใชใ้นสาขาวิชาโรคขอ้และรูมาติสซัม่   
6.1.3 สมรรถนะด้านการพฒันาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัต ิ(Practice-Based Learning 

and Improvement) 
แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดจะตอ้งมีความสามารถในการพฒันาตนเอง  โดยเรียนรู้จากการปฏิบติั

และการสืบคน้ โดยใชห้ลกัฐานทางวิทยาศาสตร์มาพฒันาการดูแลผูป่้วย 
ก. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 และ 2  ตอ้งมีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลผูป่้วย

แบบองคร์วม และสหวิชาชีพ 
ข. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 และ 2  ตอ้งปฏิบติังานสอนนกัศึกษาแพทย ์แพทยเ์พ่ิมพูน

ทกัษะ และแพทยป์ระจ าบา้นรุ่นนอ้ง 
ค. แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดปีท่ี 1 และ 2 ต้องสามารถเขียนบทความทางวิชาการชนิด

ทบทวนวารสาร (review article) และท างานวิจยัได้ดว้ยตนเอง ภายใต้การแนะน าของ
อาจารยผ์ูฝึ้กอบรม 

ง. แพทยป์ระจ าบ้านต่อยอดปีท่ี 1 และ 2  ตอ้งบนัทึกข้อมูลในเวชระเบียนผูป่้วยไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งสมบูรณ์ 

จ. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 และ 2  สามารถให้การประเมินและวางแผนการรักษาแก่
ผูป่้วยต่างแผนกไดท้ั้งผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน 
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6.1.4 สมรรถนะด้านทักษะปฏิสัมพันธ์และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication 
Skills) 

แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดจะตอ้งมีความสามารถในการแสดงใหเ้ห็นวา่มีความสามารถใน 
การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากรทางการแพทยแ์ละทกัษะการส่ือสารซ่ึงเป็นผลใหเ้กิดการแลกเปล่ียนขอ้มูล ท างาน
เป็นทีมร่วมกบัผูป่้วย ญาติผูป่้วย และ บุคลากรทางการแพทยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ก. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 และ 2  สามารถเรียนรู้เก่ียวกบัทกัษะการปฏิสัมพนัธ์ และ
การส่ือสาร 

ข. แพทยป์ระจ าบ้านต่อยอดปีท่ี1 และ 2  สามารถปฏิบัติงานสอนนักศึกษาแพทย ์แพทย์
เพ่ิมพูนทกัษะ และแพทยป์ระจ าบา้นรุ่นนอ้ง 

ค. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 และ 2  สามารถน าเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหา
ในกิจกรรมวิชาการ เช่น consultation round และ case discussion เป็นตน้ 

6.1.5   สมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
    แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดจะตอ้งมีความสามารถในการแสดงให้เห็นว่ามีความรับผิดชอบ มี

จริยธรรมในการดูแลผูป่้วย 
ก. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 และ 2 ตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางดา้นบูรณา

การทางการแพทย ์
ข. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 และ 2  ตอ้งไดรั้บการพฒันาให้มีเจตคติท่ีดีระหว่างการ

ปฏิบติังานดูแลผูป่้วย 
6.1.6 สมรรถนะด้านการปฏิบัตงิานให้เข้ากบัระบบ (Systems-Based Practice)  

    แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดจะตอ้งมีความสามารถในการแสดงให้เห็นว่ามีความตระหนกัและ
ตอบสนองต่อระบบสุขภาพ ระบบสาธารณสุขของประเทศเพ่ือใหก้ารดูแลผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสมท่ีสุด 

ก. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 และ 2 มีประสบการณ์การเรียนรู้เก่ียวกบัระบบคุณภาพ
ของโรงพยาบาล ระบบความปลอดภยัของผูป่้วยรวมทั้งสิทธิของผูป่้วย 

ข. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 และ 2 มีประสบการณ์การเรียนรู้เก่ียวกบัประสิทธิภาพ
และ ประสิทธิผลของการดูแลรักษา , cost consciousness medicine, หลักการบริหาร
จดัการ ระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ 

ค. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 และ 2 มีประสบการณ์การเรียนรู้เก่ียวกบัความตอ้งการ
ดา้น สุขภาพของชุมชน ความตอ้งการของระบบสุขภาพ การตอบสนองของระบบสุขภาพ
ระดบั ทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค และระดบัชาติ 

 
  การจดัการฝึกอบรมตลอดระยะเวลาฝึกอบรม 2  ปี การศึกษานั้นใหจ้ดัการฝึกอบรมดงัน้ี 

1. ปฏิบติังานโรคขอ้และโรคแพภู้มิตนเอง ดูแลและรับปรึกษาผูป่้วยอายรุศาสตร์โรคขอ้และ
รูมาติสซัม่ทั้งผูป่้วยในและผูป่้วยนอก ปีละ 50 สปัดาห์ 
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2. เลือกฝึกอบรมท่ีสาขาวิชาโรคขอ้และโรคแพภู้มิตนเองของสถาบนัอ่ืนท่ีเปิดการฝึกอบรม
แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่ เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 4 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 2 
เดือน โดยใหเ้ลือกได ้1-2 สถาบนั (รวมระยะเวลา 2 เดือน) 

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

การฝึกอบรมดงักล่าวขา้งตน้น้ี  สถาบนัท่ีฝึกอบรมอาจพิจารณาใหแ้พทยป์ระจ าบา้นไปรับการ
ฝึกอบรมในสถาบนัฝึกอบรมกิจกรรมเลือกท่ีแพทยสภารับรองไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จากอาจารยผ์ูค้วบคุมการฝึกอบรม 

4.  ผูรั้บการฝึกอบรม ตอ้งเขียนบทความทบทวนวารสาร (review article) อยา่งนอ้ย 1  เร่ือง  
 โดยก าหนดหวัขอ้ท่ีน่าสนใจร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา บทความควรแสดงถึงการทบทวน

เน้ือหาทางวิชาการอยา่งเขม้ขน้และทนัสมยัรวมทั้งใหค้วามคิดเห็นจากการทบทวนวารสาร และใหบ้ทสรุปไดอ้ย่าง
เหมาะสมและถูกตอ้ง โดยจดัส่งเม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมในปีท่ี 1 เพ่ือรับการประเมินผลโดยคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ และพิจารณาตีพิมพใ์นวารสารโรคขอ้และโรคแพภู้มิตนเองอย่างเหมาะสม แสดงให้เห็นการ
ทบทวนเน้ือหาอย่างเขม้ขน้และทนัสมยั รวมถึงสามารถใหค้วามคิดเห็นจากการทบทวนวารสารและใหบ้ทสรุปได้
อย่างเหมาะสมถูกตอ้ง หากไม่ผ่านการประเมิน ให้ท าการแกไ้ขตามค าแนะน าของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ
สอบฯ ใหเ้สร็จส้ินก่อนจบการฝึกอบรมปีท่ี 2 

5.    ผูรั้บการฝึกอบรม ตอ้งท าการวิจยัอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง และส่งผลงานวิจยัและรายงานการวิจยั
ฉบบัสมบูรณ์ โดยจะตอ้งผ่านความเห็นชอบของอนุกรรมการฝึกอบรมฯ  โดยงานวิจยัตอ้งเป็นงานวิจยัแบบศึกษา
ยอ้นหลงั แบบศึกษาไปข้างหน้า หรือ แบบศึกษา ณ จุดเวลาใดเวลาหน่ึงแบบตดัขวาง  เท่านั้น ในระหว่างการ
ปฏิบติังาน 2 ปี โดยเป็นผูว้ิจยัหลกัหรือผูนิ้พนธ์หลกั  (ภาคผนวก 1) 

6.    การร่วมกิจกรรมในการฝึกอบรม 
 - ประชุมวิชาการ ของภาควิชา/คณะ/สมาคมฯ  
 - ประชุมปรึกษาผูป่้วย (เช่น admission report, grand round หรือ unit round ) 
 - ประชุมวารสารสโมสร 
 - การบรรยายพิเศษ 
 - สอน  ให้ค าปรึกษา  และให้ค าแนะน าแก่แพทยป์ระจ าบา้น นิสิต/นักศึกษาแพทยใ์น

ปัญหา หรือการดูแลผูป่้วยโรคขอ้และโรคแพภู้มิตนเอง 
 - การประชุมร่วมระหวา่งโรงพยาบาล (interhospital conference) 
7.  จดัใหมี้อาจารยท่ี์ปรึกษา (advisor / mentor) ในอตัราส่วนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรม  
8.   จดัการฝึกอบรมภายใตส้ภาวะการท่ีเหมาะสมไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผูเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรม 
9.  จดัใหมี้การเรียนรู้ตาม entrustable professional activities (EPA) ท่ีก าหนดใน ภาคผนวก 

2 
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          10.   จดัใหมี้ประสบการณ์การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ในระบบ Electronic portfolio (ต่อ
เน่ืองมาจากราชวิทยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย) 

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

 6.2   เน้ือหาของการฝึกอบรม/หลกัสูตร (ภาคผนวก 3) 
 เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะตอ้งมีความรู้ความสามารถในเน้ือหา
ต่อไปน้ี 

(1) ความรู้พ้ืนฐานของอายรุศาสตร์และโรคขอ้และรูมาติสซัม่   
(2) โรคขอ้และรูมาติสซัม่  ท่ีส าคญั 
(3) หตัถการและ/หรือแปลผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการเพ่ือการวินิจฉยัและรักษาโรคขอ้และ 

รูมาติสซัม่ 
(4) การเรียนรู้ทางดา้นบูรณาการ โดยรวมถึง การเรียนรู้เร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วยและบุคลากร

ทางการแพทย ์สิทธิผูป่้วย การใชย้าและทรัพยากรอยา่งสมเหตุผล หลกัการของการบริหาร
จดัการ บทบาทของการแพทยท์างเลือก และการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง  

6.3   การรับรองวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมตัิสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาตสิซ่ัม ใหมี้คุณวฒิุ “เทียบเท่า
ปริญญาเอก”  (ภาคผนวก 4) 
  6.4   จ านวนปีของการฝึกอบรม 
  สถาบนัฯ จดัการฝึกอบรมเป็นเวลาทั้งส้ิน 2 ปี โดยแต่ละชั้นปีจะมีเกณฑป์ระเมินในการเล่ือนชั้นปี 
(ภาคผนวก 2) 

6.5   การบริหารจดัการฝึกอบรมและสภาพการปฏิบัตงิาน 
          สถาบนัฝึกอบรม ไดจ้ดัสภาวะการปฏิบติังานดงัต่อไปน้ี 

- การปฏิบัติงานในเวลาราชการ 
o ในขณะท่ีปฏิบติังานในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ี

ปฏิบติังานประจ าหอผูป่้วยควรเร่ิมข้ึนปฏิบติังานดูแลผูป่้วยในตั้งแต่เวลา 8.00 น. จนถึงเวลา 
16.30 น.  

o ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมออกตรวจผูป่้วยนอกอายรุศาสตร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น. สปัดาห์ละ 1 
วนั คลินิกโรคขอ้ ทุกวนัองัคารและวนัพฤหสับดี เวลา 13.00 น. – 16.30 น.  

- การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
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o ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมจะอยู่เวรนอกเวลาราชการ ขณะท่ีปฎิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี เพ่ือดูแลผูป่้วยทางอายุรศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซั่ม หรือผูป่้วยรับ
ปรึกษา ภายใต้การดูแลของอาจารยท่ี์ดูแลผูป่้วย ทั้ งน้ีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจะ
ก าหนดไม่เกิน 40 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ และไม่เกิน 10 คร้ังต่อเดือน  

- การปฏิบัติงานนอกสถาบัน/วิชาเลือก 
o ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถเลือกฝึกอบรมท่ีสาขาวิชาโรคขอ้และรูมาติสซัม่ของสถาบนัอ่ืน

ท่ีเปิดการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขาอายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่ และ
วิชาเลือกได ้ตามท่ีก าหนด 

- ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน 
o ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติังานตามหลกัเกณฑข์องโรงพยาบาล 

(ภาคผนวก 5) 

- การลา 
o ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีสิทธ์ิในการลากิจหรือลาพกัผอ่น รวมกนัไม่เกิน 10 วนัท าการต่อปี 

โดยไม่มีการสะสมสิทธิวนัลา ในกรณีท่ีลาเกินความจ าเป็นแลว้ สถาบนัอาจพิจารณาให้

ท างานชดเชยตามความเหมาะสม โดยการลากิจและการลาพกัผอ่นจะตอ้งส่งใบลาท่ีอาจารยท่ี์

ปรึกษาและหวัหนา้สาขาวิชาฯ อยา่งนอ้ย 1  สปัดาห์ ทั้งน้ีระหว่างการลาทั้งในวนัท าการและ

วนัหยดุราชการจะตอ้งมีการมอบหมายแพทยผ์ูดู้แลผูป่้วยแทนอยา่งชดัเจน 

o การลาพกัผอ่นสามารถท าไดใ้นช่วงเวลาท่ีก าหนด 

o การลาป่วยใหแ้จง้อาจารยท่ี์ปรึกษาและหวัหนา้สาขาวิชาฯ ทั้งน้ีหากลาป่วยเกิน 2  วนัท าการ

จะตอ้งมีใบรับรองแพทยรั์บรองดว้ย 

o การลาอ่ืนๆ เช่น การลาคลอดบุตร การเกณฑท์หาร การถูกเรียกฝึกก าลงัส ารอง เป็นตน้ 

สถาบนัจะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป แต่ทั้งน้ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะตอ้งมีเวลาการฝึกอบรมไม่

นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิไดรั้บการพิจารณาเล่ือนชั้นปี  

o ในกรณีท่ีมีเวลาการฝึกอบรมนอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ทางสถาบนัจดัใหมี้การฝึกอบรมทดแทนจน

ครบตามเกณฑ ์

6.6  การวดัและประเมนิผล 
    มีการแจง้กระบวนการวดัและประเมินผลใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดรั้บทราบโดยสามารถตรวจสอบ

และอุทธรณ์ไดเ้ม่ือตอ้งการ 
6.7  การวดัและประเมนิผลระหว่างการฝึกอบรม การเล่ือนช้ันปี การยุตกิารฝึกอบรม 

(1) การประเมินระหวา่งการฝึกอบรม 
(ก) สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหมี้การประเมินผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมระหวา่งการฝึกอบรม ท่ี

ครอบคลุมทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย ์ในมิติต่าง ๆ ดงัน้ี 
มิติท่ี 1  ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย ์(EPA) 
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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  ผ่านระบบสารสนเทศ 

เพ่ือรายงานผลมายงัคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตามท่ีก าหนด 
 (ข)   Achievable milestones/entrustable professional activities (EPA) ในแต่ละชั้นปี 
(ภาคผนวก 2) 
 ผลการประเมินน าไปใชใ้นกรณีต่อไปน้ี 

1. เพ่ือเล่ือนระดบัชั้นปีโดยเกณฑผ์า่นตามท่ีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศ 
ก าหนดก่อนการเขา้ฝึกอบรม 

 2.    เพ่ือใชพิ้จารณาประกอบการตดัสินผลสอบภาคปฏิบติั (การสอบเม่ือจบการฝึกอบรมปีท่ี   
     2)  ใหมี้การประเมินระหวา่งการฝึกอบรมโดยสม ่าเสมอและแจง้ผลใหผู้เ้ขา้รับการ 
     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 เครดิตต่อปี 

    5.  ปฏิบติังานไดส้อดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของสถาบนัฝึกอบรมไม่ก่อใหเ้กิดความเส่ือมเสียแก่  
          สถาบนัฝึกอบรม 
  6.  ผา่นการประเมินการสอบ Formative evaluation และใหข้อ้มูลป้อนกลบัโดยมีการจดัสอบ 
          ขอ้เขียนหรือภาคทฤษฎีหลงัจบการปฏิบติังานชั้นปีท่ี 1 และ 2 โดยมีคะแนนรวมไม่นอ้ยกวา่  
          ร้อยละ 60  

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

จึงสามารถเล่ือนชั้นปีได ้
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2.  ไม่ผ่านการประเมินเพ่ือเล่ือนชั้นปีซ ้ าตามขอ้ท่ี 1 หรือไม่ผ่านการประเมินเพ่ือรับการเสนอช่ือ
เขา้สอบวฒิุบตัรฯ ตอ้งปฏิบติังานในระยะชั้นปีเดิมอีก 1 ปี 

3.  หลงัจากปฏิบติังานซ ้ าในชั้นปีเดิมอีก 1 ปี แลว้ยงัไม่ผ่านการประเมินเพ่ือเล่ือนชั้นปีใหยุ้ติการ
ฝึกอบรม 

 ทั้งน้ีให้สถาบนัส่งผลการประเมินแพทยป์ระจ 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 าบ้านต่อยอดท่ีประสงค์จะท าการลาออกหรือยุติการฝึกอบรม  ต้องท าเร่ืองช้ีแจง
เหตุผลก่อนพกัการปฏิบติังานล่วงหน้าอย่างนอ้ย 2 สัปดาห์ เม่ือสถาบนัฝึกอบรมอนุมติัให้พกัการปฏิบติังานแลว้  จึง
แจง้ต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  เพ่ือเห็นชอบและแจง้ต่อแพทยสภาพร้อมความเห็นประกอบวา่ สมควร
ให้พักสิทธ์ิการสมัครเป็นแพทย์ประจ าบ้านเป็นเวลา 1 ปีในปีการศึกษา ถัดไปหรือไม่ โดยพิจารณาจากเหตุผล
ประกอบการลาออกและค าช้ีแจงจากสถาบนัฝึกอบรม การลาออกจะถือวา่สมบูรณ์เม่ือไดรั้บอนุมติัจากแพทยสภา 
  2.  การให้ออก 

       2.1   ปฏิบติังานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเส่ือมเสียร้ายแรงจนก่อ ใหเ้กิดผลเสีย  
           ต่อผูป่้วยหรือต่อช่ือเสียงของสถาบนัฝึกอบรม 
   2.2  ปฏิบติังานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเส่ือมเสีย ไม่มีการปรับปรุง   
          พฤติกรรมหลงัการตกัเตือน และกระท าซ ้ าภายหลงัการภาคทณัฑ ์

เม่ือสถาบนัฝึกอบรมเห็นสมควรให้ออก ให้ท าการแจง้แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดรับทราบพร้อมให้พกัการ
ปฏิบติังาน แลว้ท าเร่ืองแจง้ต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  ภายในเวลา 15 วนั ซ่ึงคณะอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบฯ  จะตอ้งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจ านวน 5 คน ประกอบดว้ยหัวหนา้สถาบนัฝึกอบรมอ่ืนจ านวน 3 คน 
และกรรมการภายในสถาบนัจ านวน 2  คน เพ่ือด าเนินการให้เสร็จส้ินภายใน 30 วนั ภายหลงัจากไดรั้บเร่ือง ผลการ
สอบสวนจะถูกน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพ่ือลงความเห็น ถา้สมควรใหอ้อกจึงแจง้
ต่อแพทยสภา  จนเม่ือไดรั้บการอนุมติัจึงถือว่าการใหอ้อกสมบูรณ์ ถา้เห็นว่ายงัไม่สมควรให้ออกจึงส่งเร่ืองคืนให้
สถาบนัฝึกอบรมพร้อมค าแนะน า 

6.8   การวดัและประเมนิผลเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม  สาขา
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาตสิซ่ัม (ภาคผนวก 6) 
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ก. ผูส้มคัรสอบเพ่ือวุฒิบตัรฯ สาขาอายุรศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซั่มจะตอ้งเป็นผูท่ี้ได้ผ่านการ
อบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซั่ม ครบตามหลกัสูตรของ
แพทยสภาและสถาบนัท่ีใหก้ารฝึกอบรมเห็นสมควรใหเ้ขา้สอบได ้

ข. ผูส้มคัรสอบจะตอ้งส่งผลงานการทบทวนวารสารและงานวิจยัท่ีเสร็จส้ินตามขอ้ก าหนด 
ค. สอบ summative evaluation  (ภาคผนวกที่ 6) 

วิธีการประเมินผลประกอบดว้ย 
1. การสอบขอ้เขียนหรือภาคทฤษฎี และการสอบทกัษะปฏิบติัและทกัษะทางคลินิก  
2. การประเมินผลงานทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั และการน าเสนอผลงานวิจยั  

ง. การตดัสินผลการสอบ 
เกณฑก์ารผ่านจะใชวิ้ธีอิงเกณฑ์ โดยตอ้งมีคะแนนรวมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 โดยใชห้ลกัเกณฑ์

ตามท่ีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯก าหนด และประกาศใหท้ราบล่วงหนา้ก่อนวนัสอบอยา่งนอ้ย 6 เดือน 
ในกรณีท่ีสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมจะต้องสอบแก้ตัวในปีถดัไป (ยกเวน้

งานวิจยั) ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามมติของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 
ทั้งน้ีชนิดและจ านวนคร้ังการสอบภาคปฏิบติัและการสอบทกัษะทางคลินิกอาจมีการเปล่ียนแปลง

ตามท่ีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เห็นเหมาะสม 
 6.9   การสอบเพ่ือหนังสืออนุมัต ิสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาตสิซ่ัม  

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

2.  ส่งผลงานทบทวนวรรณกรรม 1 เร่ืองและงานวิจยั 1 เร่ือง เช่นเดียวกบัผูส้อบวุฒิบัตรฯ โดยมี
ผูบ้งัคบับญัชารับรอง 

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

ต่างประเทศท่ีแพทยสภารับรอง ภายใน 5 ปี ใหส้อบเช่นเดียวกบัการสอบเพ่ือวฒิุบตัรฯ ยกเวน้ใน
ส่วนผลงานทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยั 

7.  การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 สถาบันฝึกอบรม ตอ้งระบุคุณสมบติัของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมให้ชัดเจน และเป็นไปตามขอ้บงัคบัและ
ประกาศของแพทยสภา 

7.1 คุณสมบัตขิองผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
    7.1.1   เป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบญัญติัวิชาชีพเวชกรรม 2525   
               และผา่นโครงการแพทยเ์พ่ิมพูนทกัษะของแพทยสภา 
    7.1.2   เป็นผูไ้ดรั้บวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือหนงัสือ 
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               อนุมติัแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายรุศาสตร์ของแพทย   
       สภา  

7.2 การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  สาขาวิชาโรคภูมิแพ้ อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี แจง้รายละเอียดหลกัสูตรการฝึกอบรม รายช่ือคณะกรรมการและเกณฑ์การ
คดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมผา่น Website ของภาควิชาอายรุศาสตร์ ซ่ึงเกณฑก์ารคดัเลือกพิจารณาจาก 
1. ผลการศึกษาระดบัแพทยศาสตร์บณัฑิต 
2. ประสบการณ์การท างาน รวมทั้ง recommendation 
3. ตน้สงักดั โดยเฉพาะผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือแพทยป์ฏิบติัหนา้ท่ีในโรงพยาบาลในภาครัฐบาล 
4. บุคลิกภาพโดยรวม และทศันคติในการสมัภาษณ์ 
การคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมยึดหลกั ความเสมอภาคโปร่งใสและตรวจสอบได ้

7.3 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
    ราชวิทยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย ก าหนดใหส้ถาบนัฝึกอบรมรับผูเ้ขา้ฝึกอบรมไดใ้น
สดัส่วน  ชั้นปีละ 1 คน ต่ออาจารยแ์พทยผ์ูฝึ้กอบรม 2 คน ในต าแหน่งแรก ต าแหน่งต่อไปใชส้ดัส่วนปี
ละชั้นละ 1 คน ต่ออาจารยแ์พทยผ์ูฝึ้กอบรม 1 คน ไปอีก 5 ต าแหน่ง หลงัจากนั้น ใชส้ดัส่วน ปีละชั้นละ 
1 คน ต่ออาจารยผ์ูฝึ้กอบรม 2 คน รวมทั้งตอ้งมีงานบริการขั้นต ่าตามท่ีก าหนด (ภาคผนวก 7) 

8.  อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
 8.1   คุณสมบัติของคณะกรรมการก ากับดูแลการฝึกอบรม มีอาจารยแ์พทย ์ซ่ึงไดรั้บหนังสืออนุมติัหรือ
วุฒิบตัรสาขาอายุรศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซั่มจากแพทยสภา และเป็นสมาชิกของราชวิทยาลยัอายุรแพทยแ์ห่ง
ประเทศไทย และสมาชิกตลอดชีพของสมาคมรูมาติสซัม่แห่งประเทศไทย ผูท่ี้รับผิดชอบเป็นประธานการฝึกอบรม
ของสถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งปฏิบติังานทางดา้นโรคขอ้และรูมาติสซัม่มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 5 ปีภายหลงัไดรั้บวุฒิบตัร
ฯ หรือหนงัสืออนุมติัฯ 

8.2 คุณสมบัตแิละจ านวนของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
8.2.1 คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

สาขาวิชาโรคภูมิแพ้ อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีแพทยซ่ึ์งไดรั้บหนงัสืออนุมติัหรือวฒิุบตัรสาขาอายุรศาสตร์โรคขอ้
และรูมาติสซัม่ของแพทยสภาและเป็นสมาชิกราชวิทยาลยัอายุรแพทยฯ์ และสมาชิกตลอดชีพของสมาคม
โรคข้อและรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย จ านวนอย่างน้อย 2 คน ก าหนดให้สถาบันฝึกอบรมรับผูเ้ข้า
ฝึกอบรมไดใ้นสัดส่วนชั้นปีละ 1 คน ต่ออาจารยแ์พทยผ์ูฝึ้กอบรม 2 คน ในต าแหน่งแรก ต าแหน่งต่อไป
ใชส้ัดส่วนปีละชั้นละ 1 คน ต่ออาจารยแ์พทยผ์ูฝึ้กอบรม 1 คน ไปอีก 5 ต าแหน่ง หลงัจากนั้น ใชส้ัดส่วน 
ปีละชั้นละ 1 คน ต่ออาจารยผ์ูฝึ้กอบรม 2 คน และอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบการฝึกอบรมอย่างน้อย 1 คน 
ปฏิบติังานทางดา้นโรคขอ้และรูมาติสซัม่  มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี   

8.2.2   จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
  สาขาวิชาโรคภูมิแพ้ อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี จดัอาจารยแ์พทยผ์ูฝึ้กอบรมแบบเต็มเวลาอยา่งนอ้ย 2 คน หากจ านวนอาจารยแ์พทยผ์ูใ้หก้าร
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ฝึกอบรมเตม็เวลาไม่พอ สามารถจดัใหมี้อาจารยแ์พทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมแบบไม่เต็มเวลา แต่จะตอ้งมีอาจารยแ์พทย์
ผูใ้ห้การฝึกอบรมเต็มเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนอาจารยแ์พทยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรมทั้งหมด (จ านวน
อาจารยแ์พทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมแบบไม่เต็มเวลาจะตอ้งไม่มากกว่าจ านวนอาจารยแ์พทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมแบบเต็ม
เวลาท่ีมีอยู)่ 

พนกังานมหาวิทยาลยัหรือลูกจา้งประเภทบางเวลาอย่างนอ้ยคร่ึงเวลา และไดรั้บเงินเดือนตามสัดส่วนงาน ให้
นบัเวลาปฏิบติังานตามสญัญาจา้ง 

ข.  ผูท่ี้ปฏิบติังานอยู่ท่ีสถาบนัอ่ืน แผนกอ่ืน หรืออาจารยแ์พทยเ์กษียณอายุมาช่วยสอนบางเวลา โดยไม่ได ้ มี
สัญญาจา้งจากหน่วยงาน หรือปฏิบติังานน้อยกว่าคร่ึงเวลา ให้คิดเวลาปฏิบติังานเฉพาะท่ีมาปฏิบติังาน
ส าหรับการเรียนการสอนแพทยป์ระจ าบา้นสาขาอายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่ ไม่นบัเวลาท่ีมาท างาน
วิจัย งานบริการ เช่นตรวจผูป่้วย หรือท าหัตถการ โดยไม่เก่ียวขอ้งกบัแพทยป์ระจ าบ้านต่อยอดสาขา
อายุรศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซั่ม รวมทั้ งไม่นับเวลาท่ีมาสอนนักศึกษาแพทยแ์ละแพทยป์ระจ าบ้าน
อายรุศาสตร์ 

ในกรณีท่ีหลกัสูตรการฝึกอบรมเป็นแบบท่ีมีสถาบนัร่วมฝึกอบรม หรือมีสถาบนัฝึกอบรม
สมทบ  ให้อนุโลมใช้หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดดังกล่าว ส าหรับการก าหนดจ านวนอาจารยแ์พทยใ์นแต่ละสถาบัน
ฝึกอบรม โดยทอนเป็นสดัส่วนตามเวลาท่ีสถาบนัฝึกอบรมนั้นมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม 
ผู้ฝึกอบรมแบบเต็มเวลา   หมายถึง ขา้ราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั ลูกจา้งประจ ารวมทั้งอาจารยแ์พทยเ์กษียณอายุ

ราชการปฏิบติังานในโรงพยาบาล คณะแพทยศ์าสตร์หรือหน่วยงานท่ีปฏิบติังานเตม็เวลา 
ผู้ฝึกอบรมแบบบางเวลา   แบ่งเป็น 2 ประเภท 

ก. ผูฝึ้กอบรมวฒิุบตัรฯในระดบัเดียวกนัใชศ้กัยภาพได ้35 ชัว่โมง ต่อสปัดาห์ใน 1 สาขาวิชา  แต่ถา้ฝึกอบรม
มากกวา่ 2 สาขาวิชา ตอ้งแบ่งศกัยภาพเป็น 2 สาขาวิชา โดยคิดสาขาวิชาหลกัไม่นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึง 
การก าหนดนโยบายสรรหาและด าเนินการคดัเลือกอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของ

หลกัสูตรโดยระบุคุณสมบติัของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมท่ีชดัเจน และครอบคลุมความช านาญท่ีตอ้งการ ไดแ้ก่ 
คุณสมบติัทางวิชาการ ความเป็นครู และความช านาญทางคลินิก รวมทั้งระบุหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ภาระงานของ
อาจารย ์ใหส้มดุลระหวา่งงานดา้นการศึกษา การวิจยั เพ่ือใหอ้าจารยมี์เวลาเพียงพอส าหรับการฝึกอบรม ให้
ค าปรึกษา และก ากบัดูแลแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด นอกจากนั้นเพ่ือใหอ้าจารยส์ามารถพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง
และเป็นระบบทั้งทางดา้นการแพทยแ์ละดา้นแพทยศาสตร์ศึกษา ร่วมกบัการประเมินศกัยภาพการสอนของอาจารย์
เป็นระยะ 
9.  ทรัพยากรทางการศึกษา 
 สาขาวิชาโรคภูมิแพ ้อิมมูโนวิทยาและโรคขอ้ ภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี ก าหนดและด าเนินนโยบายเกีย่วกบัทรัพยากรการศึกษาครอบคลุมประเดน็ส าคัญต่อไปนี ้

9.1   สถานท่ีและโอกาสในการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั  การเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลทางวิชาการท่ี
ทนัสมยั ส่ืออิเล็กทรอกนิกส์ส าหรับการเรียนรู้ท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถเขา้ถึงได ้สามารถ
ใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรมไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมตามหลกัจริยธรรม มีอุปกรณ์ส าหรับการฝึกอบรม ภาคปฏิบติั และมี
ส่ิงแวดลอ้มทางการศึกษาท่ีปลอดภยั 
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โดยประกอบดว้ย 
1. ส านกังานสาขาวชิาและภาควชิาฯ ซ่ึงเป็นห้องพกัอาจารย ์และเจา้หนา้ท่ีสนบัสนุน อยูท่ี่

ชั้น 7 อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
2. หอ้งบรรยายและอภิปรายกลุ่มยอ่ย 

- ห้องบรรยายภาควิชาอายุรศาสตร์ ชั้น 7 อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี 
3. หอผูป่้วย 

- หอผูป่้วยอายุรศาสตร์ทัว่ไป ไดแ้ก่ หอผูป่้วย 7SE หอผูป่้วย 7SW หอผูป่้วย 
observe  

- หอผูป่้วยพิเศษ ไดแ้ก่ หอผูป่้วยตึกสิริกิต์ิ และหอผูป่้วย 7NW 
- หอผูป่้วยวกิฤติและก่ึงวกิฤติ ไดแ้ก่ หอผูป่้วย ICU9 หอผูป่้วย 8IKและหอผูป่้วย 

intermediate 
4. แผนกผูป่้วยนอก ไดแ้ก่ ห้องตรวจอายรุกรรมชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี 
5. แผนกผูป่้วยนอกฉุกเฉิน  
6. หอ้งสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซ่ึงมีต ารา วารสารทางการแพทย ์และ

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
7. หอ้งพกัแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ซ่ึงมีคอมพิวเตอร์และเคร่ืองใชส้ านกังานอ านวยความ

สะดวก  
8. ระบบ wireless internet ซ่ึงสามารถใชค้น้ควา้และศึกษา ณ ทุกหน่วยงานในคณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
9. หอ้งปฏิบติัการ skill lab ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

9.2   จ านวนผูป่้วยเพียงพอและชนิดของผูป่้วยหลากหลายสอดคลอ้งกบัผลลพัธ์ของการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
ทั้งผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน โดยครอบคลุมทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ  

9.3   จดัประสบการณ์ในการปฏิบติังานเป็นทีมร่วมกบัผูร่้วมงานและบุคลากรวิชาชีพอ่ืน 
9.4   บูรณาการความรู้ทางคลินิกและประยกุตค์วามรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาท่ีฝึกอบรม เพ่ือ

พฒันาศกัยภาพในการดูแลผูป่้วย  การฝึกอบรมและการวิจยั 
9.5   น าความเช่ียวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใชใ้นการจดัท าแผนฝึกอบรม การด าเนินการฝึกอบรม

และการประเมินการฝึกอบรม 
9.6   จดัการฝึกอบรมในสถาบนัอ่ืนทั้งในและนอกประเทศ ตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตร เพ่ือใหมี้

ประสบการณ์เพ่ิมเติมในการดูแลผูป่้วย  
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10.    การประเมนิแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร 
 สาขาวิชาโรคภูมิแพ ้อิมมูโนวิทยาและโรคขอ้ ภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี ก ากบัดูแลการฝึกอบรมใหเ้ป็นไปตามหลกัสูตร มีกลไกส าหรับการประเมินหลกัสูตรและน าไปใชจ้ริง 
การประเมินหลกัสูตรตอ้งครอบคลุม 

10.1   พนัธกิจของหลกัสูตร 
10.2   ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีพึงประสงค ์
10.3   แผนฝึกอบรม 
10.4   ขั้นตอนการด าเนินงานของแผนฝึกอบรม 
10.5   การวดัและประเมินผล 
10.6   พฒันาการของผูรั้บการฝึกอบรม 
10.7   ทรัพยากรทางการศึกษา 
10.8   คุณสมบติัของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 
10.9   ความสมัพนัธ์ระหวา่งนโยบายการรับสมคัรผูรั้บการฝึกอบรมและความตอ้งการของระบบสุขภาพ 
10.10 ขอ้ควรปรับปรุง 

สาขาวิชาโรคภูมิแพ ้อิมมูโนวิทยาและโรคขอ้ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี แสวงหาขอ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัการฝึกอบรม/หลกัสูตร จากผูใ้ห้การฝึกอบรม ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
นายจา้ง และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลกั รวมถึงการใชข้อ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัความสามารถในการปฏิบติังานของ
แพทยผ์ูส้ าเร็จการฝึกอบรม ในการประเมินการฝึกอบรม/ หลกัสูตร 
11. การทบทวน / พฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม 

สถาบนัฝึกอบรมจดัใหมี้การทบทวนและพฒันาคุณภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมเป็นระยะๆ ดงัน้ี 
1. ด าเนินการตรวจรับรองโดยอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสมาคมรูมาติสซัม่แห่งประเทศไทยเป็น

ประจ าทุก 5 ปี 
2. ทบทวน และปรับปรุงหลกัสูตรการฝึกอบรมใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ อยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 

12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการ 
- สถาบนัฝึกอบรมจดัให้มีการบริหารจดัการหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบักฎระเบียบท่ีก าหนดไวใ้นดา้น

ต่างๆ ได้แก่ การรับสมคัรผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจ านวนท่ีรับ) กระบวนการ
ฝึกอบรม การวดัและประเมินผล และผลลพัธ์ของการฝึกอบรมท่ีพึงประสงค ์การออกเอกสารท่ีแสดง
ถึงการส าเร็จการฝึกอบรมในแต่ละระดบั หรือหลกัฐานอย่างเป็นทางการอ่ืนๆ ท่ีสามารถใช้เป็น
หลกัฐานแสดงการผา่นการฝึกอบรมในระดบันั้นไดท้ั้งในประเทศและต่างประเทศ 

- สถาบนัฝึกอบรมก าหนดให้มีคณาจารยรั์บผิดชอบหลกัสูตรชัดเจนและเพ่ือให้การบริหารงานดา้น
การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบนัฝึกอบรมไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลฝึกอบรม
เพ่ือก ากบัดูแลงานทางดา้นการศึกษา  

- สถาบนัฝึกอบรมจดัให้มีบุคลากรท่ีปฏิบติังานและมีความเช่ียวชาญท่ีเหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินการของการ ฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งการบริหารจดัการท่ีดีและใชท้รัพยากรได้
อยา่งเหมาะสม 
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13. การประกนัคุณภาพการฝึกอบรม 
สถาบันฝึกอบรมได้รับการประเมินความพร้อมในการเป็นสถาบันฝึกอบรม อย่างต่อเน่ืองโดยการ

ประกนัคุณภาพจากการฝึกอบรมภายนอก สถาบนัฝึกอบรมไดรั้บการประเมินคุณภาพจากอนุกรรมการฝึกอบรมฯ 
สมาคมรูมาติสซัม่แห่งประเทศไทยอยา่งนอ้ยทุก 5 ปี แ ละมีการประเมินคุณภาพภายในอยา่งนอ้ยทุก 2  ปี 
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ภาคผนวก 1 

 

งานวจิยั 
 
ขอบเขตความรับผดิชอบ 

เน่ืองจากการมีความสามารถในการท าวิจยัดว้ยตนเองเป็นสมรรถนะหน่ึงท่ีแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้ง
บรรลุ  และการพิจารณาผลการประเมินผลงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์เป็นองค์ประกอบหน่ึงของผูท่ี้จะไดรั้บวุฒิบตัรฯ 
เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรม  ดงันั้นสถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งรับผิดชอบการเตรียมความพร้อมใหก้บัแพทยป์ระจ าบา้นต่อ
ยอดของสถาบนัตนเองตั้งแต่การเตรียมโครงร่างการวิจยั ไปจนส้ินสุดการท างานวิจยัและจดัท ารายงานวิจยัฉบบั
สมบูรณ์เพ่ือน าส่งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย  และส่งต่อไปยงัราช
วิทยาลยัฯ ทั้งน้ีสถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งรายงานช่ืองานวิจยั อาจารยท่ี์ปรึกษา  และความคืบหนา้ของงานวิจยั ตาม
กรอบเวลาท่ีก าหนดเพ่ือใหมี้การก ากบัดูแลอยา่งทัว่ถึง 
งานวิจยัดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ยหวัขอ้หลกัดงัน้ี 
 (1) วตัถุประสงคข์องการวิจยั 
 (2)  วิธีการวิจยั 
 (3)  การวิเคราะห์ผล 
 (4)  ผลการวิจยั 
 (5)  การวิจารณ์ผลการวิจยั 
 (6)  บทคดัยอ่ 
คุณลกัษณะของงานวจิัย 

1. เป็นผลงานท่ีริเร่ิมใหม่ หรือเป็นงานวิจยัท่ีใชแ้นวคิดท่ีมีการศึกษามาก่อนทั้งในและต่างประเทศ  แต่น ามา

ดดัแปลงหรือท าซ ้ าในบริบทของสถาบนั 

2. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดและอาจารยผ์ูด้  าเนินงานวิจยัทุกคน ตอ้งผ่านการอบรมดา้นจริยธรรมการวิจยัใน

คน หรือ good clinical practice (GCP) ท่ียงัไม่หมดอาย ุ 

3. งานวิจยัทุกเร่ืองตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัของสถาบนั  

4. งานวิจยัทุกเร่ือง ตอ้งด าเนินงานวิจยัภายใตข้อ้ก าหนดของ GCP หรือระเบียบวิจยัท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม

กบัค าถามวิจยั  

5. ใชภ้าษาองักฤษหรือภาษาไทยในการน าเสนอผลงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์และเขียนบทคดัย่อทั้งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ ดว้ยรูปแบบภาษาท่ีเหมาะสมตามหลกัไวยากรณ์ 
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ส่ิงที่ต้องปฏิบัตสิ าหรับการด าเนินการวิจยัที่เกีย่วข้องกบัผู้ป่วย/อาสาสมคัร    
1. เม่ือไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัแลว้  ตอ้งด าเนินการวิจยัตามแผนการวิจยัท่ี

ไดรั้บการอนุมติันั้นโดยเคร่งครัด หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆให้ยื่นขอเปล่ียนแปลงแผนการวิจยัต่อ
คณะกรรมการฯก่อน 

2. เม่ือมีการลงนามในเอกสารช้ีแจงอาสาสมคัรหรือผูแ้ทนเพ่ือขอความยินยอมในการเขา้ร่วมวิจยัตอ้งให้
ส าเนาแก่อาสาสมคัรหรือผูแ้ทนเกบ็ไว ้1 ชุด 

3. มีการระบุในเวชระเบียนผูป่้วยนอกหรือผูป่้วยในถึงสถานะการเขา้ร่วมงานวิจยัของอาสาสมคัร                            
4. การตรวจหรือรักษาเพ่ิมเติมจากโครงการวิจยัท่ีผ่านการอนุมติัแลว้ โดยการกระท าดงักล่าวไม่ไดเ้ป็น

ส่วนหน่ึงของการดูแลรักษาผูป่้วยตามปกติ  ไม่สามารถท าไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  ยกเวน้ไดมี้การ
ระบุและอนุมติัในโครงการวิจัยแลว้ และผูว้ิจัยหรือคณะผูวิ้จัยต้องเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้ ง
ทางตรงและทางออ้มท่ีเกิดข้ึนกบัผูป่้วยและผูดู้แลผูป่้วย 

5. กรณีท่ีโครงการวิจยัก าหนดใหท้ าการตรวจหรือรักษาท่ีเพ่ิมเติมจากการดูแลรักษาผูป่้วยตามปกติ หาก
มีผลลพัธ์ท่ีอาจส่งผลต่อประโยชนใ์หก้ารดูรักษาผูป่้วย ใหด้ าเนินการแจง้คณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจยั เพ่ือวางแผนแจง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งรับทราบต่อไป            

6. หากเกิดกรณี อ่ืนนอกเหนือการคาดการณ์   ให้ปรึกษาอาจารย์ท่ีป รึกษาโครงการวิจัย ห รือ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัทนัที  กรณีท่ีไม่สามารถปรึกษาไดใ้นทนัทีให้ใชห้ลกัพ้ืนฐาน 3 ขอ้
ของจริยธรรมทางการแพทยใ์นการตดัสินใจ คือ   
6.1 การถือประโยชนสุ์ขของผูป่้วยเป็นหลกั และการไม่ก่อใหเ้กิดความทุกขท์รมานกบัผูป่้วย 
6.2 การเคารพสิทธิของผูป่้วย  
6.3 การยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคม ท่ีจะได้รับบริการทางการแพทย์ตาม

มาตรฐาน  

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

6-9 สอบโครงร่างงานวิจัย 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 
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ภาคผนวก 2 
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) 

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 
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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 ้

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 
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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. เน้ือหาการเรียนรู้และการประเมนิ  

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 for 
a summative 

- Direct observation 
- Information from colleagues (multisource feedback) 
- Medical records 
- Bed-side discussion 
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entrustment decision  
Entrustment for which 
level of supervision is 
to be reached at which 
stage of training? 

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

diseases/problems) 
 
Milestone EPA 1: Management of Arthritic diseases 

 
F1 F2 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care) 
  

ก. มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจร่างกายผูป่้วย ท าหตัถการ และการรวบรวมขอ้มูล   
ข. ใหก้ารวินิจฉยั บ าบดัรักษาภาวะผิดปกติทางโรคขอ้และรูมาติสซัม่  ะท่ีพบไดบ่้อยใน

ประเทศไทยได ้   

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

  

ก. เขา้ใจวิทยาศาสตร์การแพทยพ้ื์นฐานของร่างกายและจิตใจ   
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเช่ียวชาญในสาขาอายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติส

ซัม่   

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  โดยมี
เมตตา เคารพการตดัสินใจ และศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์   

ง. มีมนุษยสมัพนัธ์ดี ท างานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ   
จ. เป็นท่ีปรึกษาและใหค้ าแนะน าแก่แพทยแ์ละบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์   
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   
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F1 F2 

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน เพ่ือนร่วมวิชาชีพ และ
ชุมชน   

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 

  

 
 
EPA 2: Management of immune mediated connective tissue diseases and vasculitides 

Title of the EPA Management of immune mediated connective tissue diseases and 
vasculitides 

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

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

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

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

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

Knowledge, skills, 
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 าบดัรักษาภาวะผิดปกติทางโรคขอ้และรูมาติสซัม่  ท่ีพบไดบ่้อยใน

ประเทศไทยได ้   

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

  

ก. เขา้ใจวิทยาศาสตร์การแพทยพ้ื์นฐานของร่างกายและจิตใจ   
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F1 F2 

ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเช่ียวชาญในสาขาอายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติส
ซัม่   

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 ์และบุคลากรทางการ

แพทย ์   

ค. สามารถส่ือสารใหข้อ้มูลแก่ผูป่้วยและญาติไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  และมีประสิทธิภาพ  โดยมี
เมตตา 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 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 
- Completeness of OPD/ IPD records: 1 record/week/rotation 

Assessment information 
source to assess 
progress and ground for 

- Direct observation 
- Information from colleagues (multisource feedback) 
- Medical records 
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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 (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 าบดัรักษาภาวะผิดปกติทางโรคขอ้และรูมาติสซัม่  ท่ีพบไดบ่้อยใน

ประเทศไทยได ้   

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

  

ก. เขา้ใจวิทยาศาสตร์การแพทยพ้ื์นฐานของร่างกายและจิตใจ   
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเช่ียวชาญในสาขาอายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติส

ซัม่   

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 ์และบุคลากรทางการ

แพทย ์   

ค. สามารถส่ือสารใหข้อ้มูลแก่ผูป่้วยและญาติไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  และมีประสิทธิภาพ  โดยมี
เมตตา เคารพการตดัสินใจ และศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์   

ง. มีมนุษยสมัพนัธ์ดี ท างานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ   
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F1 F2 

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 

  

 

EPA 4: Management of diseases of cartilage, bone and connective tissue 
Title of the EPA Management of diseases of cartilage, bone and connective tissue 
Specifications 1. Able to obtain relevant history/symptoms from patients 

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

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

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

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

Knowledge, skills, 
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) 
 
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 าไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน 
(Medical knowledge and skills) 

  

ก. เขา้ใจวิทยาศาสตร์การแพทยพ้ื์นฐานของร่างกายและจิตใจ   
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F1 F2 

ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเช่ียวชาญในสาขาอายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติส
ซัม่   

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  โดยมี
เมตตา เคารพการตดัสินใจ และศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์   

ฌ. มีมนุษยสมัพนัธ์ดี ท างานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ   
ญ. เป็นท่ีปรึกษาและใหค้ าแนะน าแก่แพทยแ์ละบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์   
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   
จ. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน เพ่ือนร่วมวิชาชีพ และ

ชุมชน   

ฉ. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
(Continuous Professional Development)   

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 
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Title of the EPA Management of regional and diffuse musculoskeletal pain 
Specifications 1. Able to obtain relevant history/symptoms from patients 

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

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

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

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

Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based 
practice 

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



39 

 

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

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

 

Milestone EPA 5: Management of regional and diffuse musculoskeletal pain 

 
F1 F2 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care) 
  

ก. มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจร่างกายผูป่้วย ท าหตัถการ และการรวบรวมขอ้มูล   
ข. ใหก้ารวินิจฉยั บ าบดัรักษาภาวะผิดปกติทางโรคขอ้และรูมาติสซัม่  ท่ีพบไดบ่้อยใน

ประเทศไทยได ้   

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

  

ก. เขา้ใจวิทยาศาสตร์การแพทยพ้ื์นฐานของร่างกายและจิตใจ   
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเช่ียวชาญในสาขาอายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติส

ซัม่   

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 ์และบุคลากรทางการ

แพทย ์   

ค. สามารถส่ือสารใหข้อ้มูลแก่ผูป่้วยและญาติไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  และมีประสิทธิภาพ  โดยมี
เมตตา เคารพการตดัสินใจ และศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์   

ง. มีมนุษยสมัพนัธ์ดี ท างานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ   
จ. เป็นท่ีปรึกษาและใหค้ าแนะน าแก่แพทยแ์ละบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์   
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน เพ่ือนร่วมวิชาชีพ 
และชุมชน   
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F1 F2 

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 

  

 

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 
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- 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.  
Skills: Perform arthrocentesis, synovial fluid interpretation, and 
injection of joints and soft tissue, clinical reasoning and decision 
making, communication with patients and family. 
            Interpret:  

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

- inflammatory biomarkers 

- Serology tests in rheumatic diseases 
- bone density measurement 
- common and classical tissue histopathology (synovium, 

muscle) 
- neuromuscular testing 

 
Attitude and behavior: professionalism. 
Experience: 
- Demonstrate experience to perform 7 arthrocentesis,  interpretation 
of the results include crystal identification 7 cases, and intra-articular 
and soft tissue injection 4 cases/item (Table 1) within the 2 years of 
training 
- Completeness of OPD/IPD records: 1 record/week/rotation 
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- Demonstrate experience coping with patients with laboratory 
investigation 20 cases/item (Table 1) within the 2 years of training 
- Completeness of OPD/IPD records: 1 record/week/rotation 

Assessment information 
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 
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 และการรวบรวม
ขอ้มูล 

  

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

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

Context Ambulatory and inpatient setting 
Domains of 
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.  
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) 
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Milestone EPA 7: Consultation 

 
F1 F2 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care) 
  

ก. มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจรางกายผูป่้วย ท าหตัถการ และการรวบรวม
ขอ้มูล   

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 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 เพ่ือนร่วม
วิชาชีพ และชุมชน   

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
(Continuous Professional Development)   

ค. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย   
ง. ค านึงถึงผลประโยชนส่์วนรวม   
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F1 F2 

การปฏิบัตงิานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)   
ก. มีความรู้เก่ียวกบัระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ   

ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย   
ค. มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วย   
ง. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิของผูป่้วย   
จ. ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ

ปรับเปล่ียนการดูแลรักษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขไดต้าม
มาตรฐานวิชาชีพ 
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     EPA 8: Life-long learning 

Title of the EPA Life-long learning 

Specifications 1. Able to reflect what have been learned from internal, external 
   or personal academic activities as defined on the RCPT  
   revalidation e-port folio 
2. Able to reflect what are the impacts to one’s practice from  
   those learning activities 
3. Able to propose a personal development plan (PDP) 
4. Effectively imply with RCPT revalidation e-port folio 

Context Personal learning activities on e-port folio 
Domains of competence Medical knowledge and skills/  /Practice-based learning/ System-based 

practice 
Knowledge, Skills, 
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).  
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Milestone EPA 8: Life-long learning 

 
F1 F2 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care) 
  

ก. มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจรางกายผูป่้วย ท าหตัถการ และการรวบรวม
ขอ้มูล 

  

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. มีความคิดสร้างสรรคต์ามหลกัวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และ
พฒันาระบบบริการสุขภาพ 

  

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 โดยเฉพาะทางอายรุ
ศาสตร์ 

  

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน เพ่ือนร่วม
วิชาชีพ และชุมชน 

  

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
(Continuous Professional Development) 

  

ค. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย   
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F1 F2 

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

events 
Assessment information 
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   
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F1 F2 

ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์   
ค. ส่ือสารใหข้อ้มูลแก่ญาติและผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา 

เคารพการตดัสินใจและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์   

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. มีความรู้เก่ียวกบัระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ   
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย   
ค. มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วย   
ง. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิของผูป่้วย   
จ. ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ

ปรับเปล่ียนการดูแลรักษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขไดต้าม
มาตรฐานวิชาชีพ 
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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 • • • • •   • • 

 
 

เกณฑ์ประเมนิการเล่ือนช้ันปี   
1.  เม่ือผ่านการฝึกอบรม 12 เดือน (โดยเลือกจากโรคหรือภาวะระดบั 1 ) 
EPA 1   level 3 (5 different cases)  
EPA 2   level 3 (4 different cases)  
EPA 3   level 3 (2 different cases)  
EPA 4   level 3 (3 different cases)  
EPA 5   level 3 (2 different cases)  
EPA 6   level 3  
- Perform Arthrocentesis        (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  
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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 (โดยเลือกจากโรคหรือภาวะระดบั 1 หรือ 2) 
EPA 1   level 4 (5 different cases)  
EPA 2   level 4 (4 different cases)  
EPA 3    level 4 (2 different cases)  
EPA 4   level 4 (3 different cases)  
EPA 5   level 4 (2 different cases)  
EPA 6   level 4   
- Perform Arthrocentesis        (5 different cases) 
- Synovial fluid interpretation include crystal identification    (5 different cases) 
- Perform injection of joints and soft tissue    (3 different cases) 
- Interpretation of  
  - imaging of bone and joint 

- inflammatory biomarkers 
  - serology tests in rheumatic diseases 
  - bone density measurement 

-  tissue biopsy (synovium, muscle) 
-  neuromuscular testing     (15different cases/ 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)  
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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) 

 
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 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 3 
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 
 

โรคข้อและรูมาตสิซ่ัม  ที่ส าคัญ 

โรคขอ้และรูมาติสซัม่  ท่ีส 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

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  

- Relapsing polychondritis  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

โรคหรือภาวะ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

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

- Single organ vasculitis (primary angiitis of 
CNS, GI tract.) 
- Immune complex associated vasculitis 
(cryoglobulinemic vasculitis, urticarial 
vasculitis) 
- Thromboangiitis obliteran 

-Kawasaki’s diseases  
- Immune complex 
associated vasculitis (anti-
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 

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

- Hemochromatosis 
-Wilson’s disease 
- Ochronosis 
- Rheumatic  manifestations 
associated with  



 

 

 

 

 

 

โรคหรือภาวะ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

with 
Malignancies  

Pregnancy  

Drugs and chemical substances   

      Sarcoidosis  
      Infiltrative/storage 
disease diseases (eg. 
amyloidosis) 

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 

 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 

- 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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 4 

การรับรอง วุฒิบัตร หรือ หนังสืออนุมตั ิสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาตสิซ่ัม 

ให้มคุีณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” 
การรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบตัร (วว.) หรือหนงัสืออนุมติั (อว.)อายุรศาสตร์โรคขอ้

และรูมาติสซั่ม ให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นั้น ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลและของแต่ละสถาบนัท่ีให้การ
ฝึกอบรม  โดยให้เป็นไปตามความสมคัรใจของแต่ละสถาบนัท่ีให้การฝึกอบรมฯ และความสมคัรใจของ
แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด หากแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด มีความประสงคด์งักล่าว  จะตอ้งแจง้ให้สถาบนั
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 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

                                             ภาคผนวก 5 
 

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติังานตามหลกัเกณฑข์องโรงพยาบาล 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 6 
 
สัดส่วนและเกณฑ์ของการประเมนิผลการสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ 
เกณฑ์การตดัสินผลการสอบ  
1. ทฤษฎี          ร้อยละ 50 
  ประกอบด้วย  

MCQ    100 ข้อ   ร้อยละ 30 
Short assay       6 ข้อ    ร้อยละ 30 

2. ปฏิบติัและทกัษะทางคลินิก   ร้อยละ 35  
ประกอบด้วย  
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 
 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 7 

 
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 
 

 หากสถาบนัฝึกอบรมใดมีสถานภาพเป็นสถาบนัร่วมฝึกอบรม หรือสถาบนัฝึกอบรมสมทบใหก้บัหลาย
หลกัสูตรในสาขาเดียวกนั จ านวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีจะปฏิบติังานในสถาบนัฝึกอบรมแห่งนั้นในเวลาหน่ึงๆจะตอ้ง
ไม่เกินศกัยภาพของสถาบนัฝึกอบรมนั้น 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 8 

 

รายนามคณะกรรมการก ากบัดูแลหลกัสูตรและการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด เพ่ือวุฒิบตัรแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่ คณแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี 

 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์นายแพทยกิ์ตติ  โตเตม็โชคชยัการ  ประธานอนุกรรมการ  
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ แพทยห์ญิงกนกรัตน ์นนัทิรุจ     อนุกรรมการ   
3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ แพทยห์ญิงปารวี  ชีวะอิสระกลุ          อนุกรรมการ 
4. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงประภาพร  พิสิษฐก์ลุ     อนุกรรมการ 
5. อาจารย ์แพทยห์ญิงพิชญา  โอเจริญ    อนุกรรมการ/เลขานุการ 
6. พ.ญ.นนัทกานต ์พงศธ์รกลุพานิช    อนุกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 9 

รายช่ือแพทย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
ก. ประเภทเต็มเวลา 

ช่ือ/ อายุ  วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัตอินุสาขา สมาชิกราชวทิยาลยั 

1. ผศ.นพ.กิตติ  โตเตม็โชคชยัการ วท.บ., พ.บ., วว (อายรุศาสตร์, 
อายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่, 
อายรุศาสตร์โรคภูมิแพแ้ละภูมิคุม้กนั 
ทางคลินิก FACR) 

 

2. ผศ.พญ.ปารวี  ชีวะอิสระกลุ พ.บ., ปรด., วว (อายรุศาสตร์, 
อายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่) 

 

3. รศ.พญ.ประภาพร  พิสิษฐก์ลุ พ.บ., วว (อายรุศาสตร์, 
อายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่) 

 
 
 

4. อ.พญ.พิชญา  โอเจริญ พ.บ., วว (อายรุศาสตร์, 
อายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่) 
 

 
 

           ข.  ประเภทไม่เต็มเวลา  

ช่ือ/ อายุ วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ 
อนุสาขา 

สมาชิก 
ราชวทิยาลยั 

การปฏิบัตงิาน 
ในด้านการเรียนการสอน 
จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

1. ผศ.พญ.กนกรัตน ์ นนัทิรุจ วท.บ., พ.บ., วว (อายรุศาสตร์, 
อายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่, 
อายรุศาสตร์โรคภูมิแพแ้ละภูมิคุม้กนั
ทางคลินิก) 

 21 

2. นพ.สุพฒัน ์ ทองภู่สวรรค ์ พ.บ., วว (อายรุศาสตร์, 
อายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่) 

 6 

2. 3. พญ.นนัทกานต ์
3.      พงศธ์รกลุพานิช 

พ.บ., วว (อายรุศาสตร์, 
อายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่) 

 10 

4. 4. นพ.ธเนศ ปิติธรรมภรณ์ พ.บ., ปรด., วว (อายรุศาสตร์, 
อายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่) 

 4 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 10 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 11 
ใบประเมนิ PA ของอาจารย์ 

 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานต าแหน่งประเภทวชิาการ 

มหาวทิยาลัยมหิดล 
ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

 
ช่ือผู้รับการประเมนิ...............................................................................................  ต าแหน่ง

......................................................................................................... 
สังกดั  ภาควชิา................................................................................................  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
ช่วงเวลาการประเมนิ    O  คร้ังที ่1 ( 1 ก.ค.25.......... – 31 ธ.ค.25............)  O คร้ังที ่2 ( 1 ม.ค.25.......... – 30 ม.ิย.25..........) 
ผู้ประเมนิ (ผู้บังคบับัญชาช้ันต้น) ....................................................................                     ต าแหน่ง........................................................................................................... 
 

 
ส่วนที ่2 การประเมนิผลงาน ( Performance)  :  ใหผู้บ้งัคบับญัชาชั้นตน้เป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบติังานตามขอ้ตกลงการปฏิบติังานท่ีก าหนดร่วมกนัไวล่้วงหนา้ โดยพิจารณาตามขอ้มูล
ตวัช้ีวดัท่ีก าหนดไว ้

ข้อตกลงการปฏบิัตงิาน ร้อยละ 
(ค่าน า้หนัก) 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
 

รอบ 1  
(คะแนนเตม็ 10) 

คะแนน X  ค่าน า้หนัก 

รอบ 2 
(คะแนนเตม็ 10) 

คะแนน X ค่าน า้หนัก 
ปริมาณ คุณภาพ ความคุม้ค่า เวลา ความพึงพอใจ 
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ข้อตกลงการปฏิบัตงิาน 
ร้อยละ 
(ค่า

น า้หนัก) 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
 รอบ 1  

(คะแนนเต็ม 10) 
คะแนน X  ค่า

น า้หนัก 

รอบ 2 
(คะแนน
เตม็ 10) 
คะแนน 

X ค่า
น า้หนัก 

ปริมาณ 
คุณภาพ ความคุม้ค่า เวลา ความพึงพอใจ 

 
 

        

 
 

        

 
 

        

รวมคะแนนที่ประเมนิได้   
คิดคะแนนตามค่าน ้าหนัก  =  คะแนนรวมทั้งปี x 80                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                         1000   

คะแนนรวมทั้งปี =  รอบ1 + รอบ2 
                                                                                                                              2   

     การลงนามท าข้อตกลงการปฏิบัตงิาน 
 
 
                  ลงช่ือ...............................................................ผูบ้งัคบับญัชา             ลงช่ือ...............................................................ผูรั้บการ
ประเมิน 
                       (.....................................................................)         (.....................................................................) 
                      ต าแหน่ง..........................................................       ต าแหน่ง.......................................................... 
                              วนัท่ี ......./............................../ ...............                         วนัท่ี ......./............................../ ............... 
 
หมายเหตุ ** ผูบ้งัคบับญัชาและผูรั้บการประเมินตอ้งท าขอ้ตกลงการปฏิบติังานร่วมกนัโดยก าหนดภาระงาน ค่าน ้าหนกัและตวัช้ีวดั และลงนามในการท าขอ้ตกลงให้
ครบถว้น 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

-3- 
ส่วนที ่3 การประเมินค่านิยมของมหาวิทยาลยัมหิดล (Core Value ค าว่า  M-A-H-I-D-O-L )  
ค าอธิบาย  :   กรุณาตอบค าถามแต่ละข้อโดยพจิารณาว่า เม่ือมโีอกาสบุคคลทีท่่านประเมนิได้แสดงพฤตกิรรมทีร่ะบุไว้บ่อยคร้ังเพยีงใด   โดยต้องประเมนิทุกข้อ แต่ละข้อมคีะแนน
เตม็ 10 คะแนน      
(0-2 คะแนน = ไม่เคย/แทบจะไม่แสดง 0-30%    ,   3-5 คะแนน = แสดงเป็นบางคร้ัง 31-60%    ,   6-8 คะแนน =  แสดงบ่อยคร้ัง / เกือบสม ่าเสมอ 61-80%   ,   9-10 คะแนน =  แสดงแทบทุกคร้ัง/สม ่าเสมอ 
81-100% ) 

สมรรถนะหลกั รอบที่ 1 
(คะแนนเตม็ 

ขอ้ละ 10 คะแนน) 

รอบที่ 2 
(คะแนนเตม็ 
ขอ้ละ 10 
คะแนน) 

1.รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล ( Mastery) / มุ่งเรียนรู้   :    มีสติ ควบคุมอารมณ์และการแสดงออกของตนเองได ้มีความกระตือรือร้น ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นระบบ มีหลกัการ  
มีเหตุมีผล รักการเรียนรู้ ศึกษาหาความรู้เพ่ือพฒันาตนเองและปรับปรุงการท างานอยา่งต่อเน่ือง 
1.1 Self-Directed  = มีสติ ควบคุมอารมณ์และการแสดงออกของตนเองไดเ้ม่ืออยูภ่ายใตค้วามขดัแยง้หรือความกดดนั   
1.2 Agility  =  มีความกระตือรือร้น วอ่งไว กระฉบักระเฉงในการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ    
1.3 System Perspective  =  สามารถอธิบายกระบวนการท างานของตนเองไดอ้ยา่งเป็นระบบ และสามารถคิดวิเคราะห์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานได ้   
1.4 Personal Learning = ใฝ่หาความรู้เพ่ือพฒันางานของตนเองอยา่งสม ่าเสมอ สามารถแสดงความรู้ ความคิด ขอ้มูลท่ีศึกษาจากรอบดา้นเพ่ือบรรลุผลสมัฤทธ์ิของงานและ
พร้อมแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทั้งความรู้ ประสบการณ์ทั้งความส าเร็จและขอ้ผิดพลาดเพ่ือประโยชน์ในการพฒันาปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ือง 

  

รวมคะแนนในแต่ละรอบ  =    ( คะแนนทุกข้อบวกกนั × 100 ) ÷  40                                                                                                                                                                                                                           
2.มุ่งผลเพ่ือผู้อ่ืน (Altruism) / รับผดิชอบสังคม   :     มีความเสียสละ อุทิศตวัเพ่ือส่วนรวม ปกป้องช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั และสถาบนัฯ รวมถึงไม่ท  าลายช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและ
ส่วนรวม  
ให้บริการผูใ้ชบ้ริการ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ด าเนินการให้อยา่งรวดเร็ว ให้บริการดว้ยความเตม็ใจ 
2.1  Organization First  =  ปกป้องภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัมหิดลและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 โดยมุ่งประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคญั แมอ้าจตอ้งใชเ้วลาและความสุขส่วนตวัเพ่ือปฏิบติังานให้ส าเร็จ 

  

2.2  Customer Focus Driven  =  ใส่ใจความตอ้งการของผูรั้บบริการ และใหบ้ริการ/ใหค้วามช่วยเหลือดว้ยความสุภาพ เตม็ใจ รวดเร็วและเสมอ
ภาค  

  

2.3  Societal Responsibility  =  ดูแลรักษาทรัพยากรและผลประโยชน์ของหน่วยงานและใชอ้ยา่งคุม้ค่าเสมือนประโยชน์ของตน   
รวมคะแนนในแต่ละรอบ   =    (คะแนนทุกข้อบวกกนั × 100) ÷  30                                                                                                                                                                                                                                                   



 

 

 

 

 

 

3. กลมกลืมกบัสรรพส่ิง (Harmony)/ร่วมสานภารกจิ  : ส่งเสริมความสามคัคีในหมู่คณะ ท างานเป็นทีม (Teamwork) ในทุกพนัธกิจ ร่วมมือร่วมใจสู่เป้าหมายเดียวกนั เพ่ือใหเ้กิด
ผลลพัธ์ 
ท่ีดีต่อผูรั้บผลงาน 
3.1 Valuing Workforce Member  =  ใหเ้กียรติเพ่ือนร่วมงานไม่วา่ต าแหน่งใด  เปิดใจรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากตนเองอยา่งไม่มีอคติ   
3.2 Empathy  =  ใส่ใจความรู้สึกของผูอ่ื้น พยายามปรับปรุงพฒันาความสมัพนัธ์ระหวา่งผูร่้วมงาน โดยร่วมยนิดีหรือใหก้ าลงัใจ ยกยอ่ง ชมเชย
รวมถึงแนะน าอยา่งสร้างสรรคจ์ริงใจ 

  

3.3  Unity  =  ใหค้วามช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานดว้ยความเตม็ใจ ยดืหยุน่ผอ่นปรน ร่วมแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคเพ่ือท าใหภ้ารกิจส าเร็จลุล่วงไป
ดว้ยดี  

  

3.4  Synergy  =  สามารถท างานร่วมกนับนความแตกต่าง (ความคิด เพศ วยั ความรู้ฯ) เช่ือมโยงงานของตนกบัภารกิจอ่ืนเพ่ือบรรลุเป้าหมายคณะฯ 
ร่วมกนัส่งเสริมความสามคัคีใชพ้ลงัของความแตกต่างอยา่งสร้างสรรคเ์พ่ือเอาชนะความทา้ทายหรืออุปสรรค และสร้างผลลพัธ์ร่วมกนั 

  

รวมคะแนนในแต่ละรอบ   =    (คะแนนทุกข้อบวกกนั × 100) ÷ 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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สมรรถนะหลกั รอบที ่1 
(คะแนนเตม็ขอ้ละ 

10 คะแนน) 

รอบที ่2 
(คะแนน
เตม็ขอ้ละ 

 10 
คะแนน) 

4. มัน่คงยิง่ในคุณธรรม (Integrity) / คู่คุณธรรม    :    ซ่ือตรง ไม่หลอกลวงตนเองและผูอ่ื้น ท าไดอ้ยา่งท่ีพดู พยายามด าเนินการต่างๆ โดยใชข้อ้มูลจริง ลดการคาดคะเนจากความเช่ือ
เดิมลง       
มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ ตั้งมัน่ในความซ่ือสตัย ์ถูกตอ้ง และโปร่งใส ไม่บิดเบือนเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผูห้น่ึงผูใ้ด 
4.1 Truthfulness =  คิดไตร่ตรองก่อนพดู ท าตามค าพดู/ขอ้ตกลงท่ีใหก้บัผูอ่ื้นอยา่งเสมอตน้เสมอปลาย เป็นแบบอยา่งท่ีดีใหส้งัคมทั้งภายในและภายนอก ไม่
ท าใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน 

  

4.2  Moral & Ethic  =  ปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ขอ้ตกลงของหน่วยงาน/สถาบนั/มหาวทิยาลยั และกรอบของจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ ไม่
บิดเบือนเพื่อประโยชนข์องตนเองหรือผูห้น่ึงผูใ้ด 

  

4.3  Management by Fact = รวบรวม ตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้นของขอ้มูล/ขอ้เทจ็จริง ก่อนคิดวเิคราะห์และลงมือด าเนินการ โดยหลีกเล่ียงการคาด
เดา ตีความไปเอง 

  

รวมคะแนนในแต่ละรอบ  =     (คะแนนทุกข้อบวกกนั × 100)  ÷  30                                                                                                                                                                                                                                   
5. แน่วแน่ท า กล้าตดัสินใจ (Determination) / ใฝ่คุณภาพ    :    ทุ่มเทท างานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ มีความรักและศรัทธาในงานและอาชีพ สามารถด าเนินงานใหเ้กิด
ความส าเร็จลุล่วงไดต้ามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน มีการพฒันากระบวนการท างานหรือผลงาน เพ่ือเสริมสร้างคุณค่าเพ่ิมจากเป้าหมาย มีความตั้งใจ มานะ อดทน 
 ขยนัขนัแขง็ใน 
5.1  Commitment & Faith = รักและศรัทธาในงานและอาชีพ ทุ่มเทท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย อยา่งเตม็ก าลงัความสามารถท าใหเ้กิดความส าเร็จตามก าหนด
ทุกคร้ัง โดยไม่ตอ้งติดตามทวงถาม 

  



 

 

 

 

 

 

5.2  Perseverance = ตั้งใจท างานท่ีไดรั้บมอบหมายจนส าเร็จ แมพ้บปัญหา อุปสรรค และความยากล าบาก   
5.3 Achievement Oriented & Creating Value = ท างานอยา่งมีเป้าหมายและสร้างสรรคคุ์ณค่าของงานเพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จของมหาวทิยาลยั    

รวมคะแนนในแต่ละรอบ   =    (คะแนนทุกข้อบวกกนั × 100)  ÷  30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
6. สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ (Originality)/คดินอกกรอบ  :   กลา้คิด กลา้ท าในส่ิงใหม่ๆ ท่ีแตกต่างเพ่ือการพฒันาและปรับปรุงงาน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคอ์นัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
และ 
ปรับปรุงงาน สามารถสร้างผลงานท่ีแตกต่างและโดดเด่นเกิดนวตักรรมท่ี ช่วยใหก้ารท างานดีข้ึน หรือช้ีน าสงัคม สามารถผลกัดนั หรือพฒันางาน จนบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งเป้าไวไ้ด ้
6.1 Courageous to be the Best =  กลา้คิด ริเร่ิม กลา้ท าในส่ิงใหม่ๆ เพ่ือการพฒันาและปรับปรุงงานสู่ความเป็นเลิศเกินมาตรฐาน   
6.2 Driving into the Future =  ยอมรับการเปล่ียนแปลงและเป้าหมายในอนาคตท่ีทา้ทาย และร่วมมือแกไ้ข ปรับปรุง พฒันางานปัจจุบนัอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายท่ีมุ่งหวงัหรือท่ีก าหนดไว ้

  

6.3 Novelty & Innovation =  คิด ริเร่ิม สร้างสรรค ์วธีิการใหม่ๆ และ/หรือ สร้างผลงานวจิยัท่ีมีความแตกต่างโดดเด่น หรือช้ีน าการเปล่ียนแปลงของสงัคม   
รวมคะแนนในแต่ละรอบ  =    (คะแนนทุกข้อบวกกนั × 100)  ÷  30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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สมรรถนะหลกั รอบที ่1 

(คะแนนเตม็ขอ้ละ 
10 คะแนน) 

รอบที ่2 
(คะแนนเตม็

ขอ้ละ  
10 คะแนน) 

7. ใฝ่ใจเป็นผู้น ำ (Leadership)  :   มีความหนกัแนน่ มั่นคง ไมเ่ช่ือง่ายๆ โดยไมม่ีการพิสจูนข์อ้มลูมีความละเอยีด  รอบคอบมเีหตมุีผล  มองการณไ์กล  สือ่สาร จงูใจใหผู้้อื่นใหย้ดึมั่นใน
คา่นิยม 
ของมหาวิทยาลยั และหลกัการท่ีถกูตอ้ง ปฏิบตัิตวัใหเ้ป็นตวัอยา่งที่ดีตอ่ผูอ้ื่น และสามารถก าหนดเปา้หมายในอนาคตที่ทา้ทาย ตลอดจนวิธีการ การปอ้งกนัหรอืการเตรยีมความพรอ้ม 
7.1  Calm & Certain  =  หนกัแน่น มัน่คง ทั้งในภาวะปกติและวกิฤติยากล าบาก ไม่เช่ือง่ายๆ โดยไม่มีการพิสูจน์ขอ้มูล คิดไตร่ตรองดว้ยความรอบคอบ 
หนกัแน่น ก่อนพดูหรือด าเนินการใดใด 

- - 

7.2  Influencing People = สามารถใชเ้หตุผลประกอบกบัวาทศิลป์ในการโนม้นา้ว จูงใจ ส่ือสาร ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งยอมรับ เขา้ใจ และปฏิบติัตามดว้ยความเตม็ใจ  - - 
7.3  Visioning  =  สามารถก าหนดภาพอนาคตหรือเป้าหมายท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งมีเหตุผลน่าเช่ือถือ และส่ือสารใหผู้อ่ื้นเห็นภาพรวมต่อการเปล่ียนแปลง 
ผลกระทบไดอ้ยา่งชดัเจน  

- - 

รวมคะแนนในแต่ละรอบ  =     (คะแนนทุกข้อบวกกนั × 100)  ÷  30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - - 
คะแนนรวมแต่ละรอบการประเมิน   =   (คะแนนทั้ง 6 ข้อบวกกนั × 10 )  ÷  600        (คะแนนเต็ม 10 )   

 
ส่วนที ่4 การประเมนิสมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน (Functional Competency)  : ให้ประเมนิ CFC ทุกข้อ และต้องเลือกประเมนิ SFC เฉพาะข้อทีเ่กีย่วข้องกบัภาระงานอย่างน้อย 1 ข้อ  

สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน ระดบัที่ คะแนนรอบ1  คะแนนรอบ2 จุดเด่น / จุดทีค่วรได้รับการ
= =   



 

 

 

 

 

 

 คณะ
คาดหวงั 

ระดบัความคาดหวงัที่ได้ x100  
ระดบัที่คณะฯคาดหวงั 

    ระดบัความคาดหวงัที่ได้ x100  
ระดบัที่คณะฯคาดหวงั 

พฒันา /  
ความคดิเห็นเพิม่เตมิ 

    1.CFC01 ความเป็นอาจารยม์หาวทิยาลยัมหิดล  
 

    1  
 

   
 
 
 
 
 
 

    2.SFC01 ทกัษะการจดัการเรียนการสอน  
 

    1  
 

  

    3.SFC02 ทกัษะการวจิยั  
 

    1  
 

  

    4.SFC03 ทกัษะการใหค้  าแนะน าปรึกษา  
 

    1  
 

  

    5.SFC04 การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  
 

    1  
 

  

คะแนนรวม   
คะแนนผลการประเมินสมรรถนะหลกั (10%)  =   
(คะแนนรวมทุกขอ้ X 10) ÷ (จ านวนขอ้x100)                                                                                              

คะแนนรวมทั้งปี =  (รอบ1 + รอบ2) ÷  2                                                                                                                                                                                                  
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    ส่วนที ่5 สรุปผลการประเมิน 

 

รายละเอยีด รอบ1 รอบ2 
รอบ1 + รอบ2 

2 
ผลการเล่ือนเงนิเดือนประจ าปี 

1.ขอ้ตกลงการปฏิบติังาน    (Performance Agreement)     80% 
 
 

 
 

  ระดบัผลการประเมิน ...............คะแนน 
O ดีเด่น               =  90.00 – 100   คะแนน 
O ดีมาก               =  80.00 – 89.9  คะแนน 
O  ดี                     =  70.00 – 79.9  คะแนน 

2.สมรรถนะหลกั   (Core Competency)     10% 
 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 O  พอใช ้             = 60.00 – 69.9   คะแนน 
O ควรปรับปรุง    =  ต ่ากวา่  60.00 คะแนน 

 

3.สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน   (Functional Competency)     10% 
 
 

 
 

  

รวม 
 
 

 
 

รวมคะแนนทั้งปี 
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    ส่วนที่ 6 การลงนาม   :    คณะกรรมการประเมินตอ้งเป็นคณะกรรมการตามค าสัง่แต่งตั้งการประเมินผลการปฏิบติังานเท่านั้น 
รอบที ่1   :  ประเมนิผลฯ เม่ือวนัที.่.............เดือน...............................พ.ศ.25............ รอบที ่2 :  ประเมนิผลฯ เม่ือวนัที.่.............เดือน...............................พ.ศ.25............ 

 
ลงช่ือ....................................................................................ประธานกรรมการ 

(......................................................................................................) 
ต าแหน่ง.............................................................................................. 

 
ลงช่ือ....................................................................................ประธานกรรมการ 

(......................................................................................................) 
ต าแหน่ง.............................................................................................. 
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รายนามคณะกรรมการร่างหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ 
ช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม อนุสาขาโรคข้อและรูมาติสซ่ัม ภาควชิาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์นายแพทยกิ์ตติ  โตเตม็โชคชยัการ        ประธานอนุกรรมการ  
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ แพทยห์ญิงกนกรัตน์ นนัทิรุจ         อนุกรรมการ   
3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ แพทยห์ญิงปารว ี ชีวะอิสระกุล               อนุกรรมการ 
4. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงประภาพร  พิสิษฐก์ุล         อนุกรรมการ 
5. อาจารยแ์พทยห์ญิงพิณทิพย ์ งามจรรยาภรณ์                      อนุกรรมการ/เลขานุการ 
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8. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงฉตัรประอร  งามอุโฆษ         กรรมการและท่ีปรึกษาดา้นแพทยศาสตร์ศึกษา 


