เกณฑ์ หลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ านต่ อยอด
เพือ่ ประกาศนียบัตร แสดงความรู้ ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาอายุรศาสตร์ ผู้ป่วยนอก
หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2554
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เกณฑ์ หลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านต่ อยอดเพือ่ ประกาศนียบัตรฯ
อนุสาขาอายุรศาสตร์ ผ้ ปู ่ วยนอก
1. เกณฑ์ หลักสู ตรการฝึ กอบรม
1.1 ชื่อหลักสู ตร
(ภาษาไทย)
หลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเพื่อประกาศนียบัตรแสดงความรู้
ความชานาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์ ผปู้ ่ วยนอก
(ภาษาอังกฤษ) Fellowship Training in Ambulatory Medicine
1.2 ชื่อประกาศนียบัตร
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย)
ประกาศนียบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาอายุรศาสตร์ ผปู้ ่ วยนอก
(ภาษาอังกฤษ) Certificate in fellowship training in Ambulatory Medicine
1.3 หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
1.4 หลักการและเหตุผลในการขอเปิ ดหลักสู ตร
ในปัจจุบนั การดูแลรักษาผูป้ ่ วยแบบผูป้ ่ วยนอก มีความสาคัญในการดูแลผูป้ ่ วยโรคอายุรศาสตร์
เรื้ อรังอย่างเหมาะสมสามารถลดอัตราการรับไว้ในโรงพยาบาล นอกจากนั้นการดูแลรักษาผูป้ ่ วยอายุรกรรม
ส่ วนใหญ่ในปัจจุบนั สามารถดาเนินการวินิจฉัยและรักษาแบบผูป้ ่ วยนอกได้อย่างรวดเร็ ว โดยไม่จาเป็ นต้อง
รับผูป้ ่ วยไว้ในโรงพยาบาล
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อย่างไรก็ตามการดูแลรักษาผูป้ ่ วยนอกในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิมีการรักษาแบบแยกส่ วน
ผูป้ ่ วยต้องได้รับการดูแลจากแพทย์เฉพาะทางหลายสาขาวิชา ซึ่งบางสาขาวิชามีความจาเป็ น แต่บาง
สาขาวิชาสามารถดูแลได้ดว้ ยอายุรแพทย์ที่ดูแลผูป้ ่ วยแบบองค์รวม
การจัดระบบการดูแลรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยนอกอายุรศาสตร์โดยอายุรแพทย์อนุสาขาอายุรศาสตร์
ผูป้ ่ วยนอกจะสามารถทาให้ดูแลรักษาพยาบาลแบบองค์รวม ปรึ กษาแพทย์เฉพาะทางเมื่อมีความจาเป็ น การ
จัดระบบการตรวจสอบการรักษาพยาบาล โดยคานึงถึงคุณภาพในการวินิจฉัยและรักษา รวมทั้งความคุม้ ค่า
ของการรักษาพยาบาล จะทาให้ผปู้ ่ วยได้รับประโยชน์สูงสุ ด
ในปัจจุบนั ผูป้ ่ วยที่มีโรคทางอายุรศาสตร์ สามารถเข้ารับการผ่าตัดต่างๆได้มากขึ้น และมีโอกาส
ตั้งครรภ์ได้มากขึ้น ในการเตรี ยมผูป้ ่ วยให้พร้อมในการผ่าตัด หรื อพร้อมในการตั้งครรภ์ และดูแลระหว่าง
ตั้งครรภ์ จึงต้องได้รับการดูแลจากอายุรศาสตร์
นอกจากนั้นแพทย์สาขานี้
สามารถเป็ นกาลังสาคัญในการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน
อายุรศาสตร์ และนิสิต/นักศึกษาแพทย์ให้สามารถดูแลผูป้ ่ วยอายุรศาสตร์ แบบองค์รวมได้เป็ นอย่างดี
1.5 กาหนดการเปิ ดการฝึ กอบรม
เริ่ มต้นการฝึ กอบรมในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555
1.6 อาจารย์ แพทย์ ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมจะต้องมีอาจารย์แพทย์ซ่ ึงได้รับประกาศนียบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์ผปู้ ่ วย
จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ และต้องเป็ นสมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย โดยอาจารย์
แพทย์ผเู้ ป็ นหัวหน้าสถาบันฝึ กอบรม หรื อประธานการฝึ กอบรมจะต้องปฏิบตั ิงานด้านอายุรศาสตร์ผปู้ ่ วย
นอกมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี หรื อมีประสบการณ์ในคณะกรรมการ/คณะทางาน/ทีมนาในการดูแลผูป้ ่ วย
แบบสหสาขาวิชาชีพ หรื อกลุ่มพัฒนาคุณภาพในระบบ หรื อกระบวนการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล
สถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้มีอาจารย์แพทย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรมเต็มเวลาอย่างน้อย 2 คน หาก
อาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมเต็มเวลาไม่พอ อาจจัดให้มีอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาได้ แต่ตอ้ งมีอาจารย์ผใู ้ ห้การ
ฝึ กอบรมแบบเต็มเวลาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมเพิ่มคือ จานวนอาจารย์
ผูใ้ ห้การฝึ กอบรมแบบไม่เต็มเวลาจะต้องให้มากกว่าจานวนอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมแบบเต็มเวลาที่มีอยู่
ในกรณี ที่หลักสู ตรการฝึ กอบรมเป็ นแบบที่มีสถาบันร่ วมฝึ กอบรม หรื อมีลกั ษณะอบรมสมทบ
ให้อนุ โลมใช้หลักเกณฑ์ที่กาหนดดังกล่าว สามารถกาหนดจานวนอาจารย์ในแต่ละสถาบันฝึ กอบรมโดย
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ทอนเป็ นสัดส่ วนตามเวลาที่สถาบันฝึ กอบรมนั้น มีส่วนร่ วมในการฝึ กอบรม
ผูฝ้ ึ กอบรมแบบเต็มเวลา หมายถึงข้าราชการ, พนักงานมหาวิทยาลัย, ลูกจ้างประจา รวมทั้ง
อาจารย์เกษียณอายุราชการปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ หรื อหน่วยงานที่ปฏิบตั ิงานเต็ม
เวลา และได้รับเงินเดือนในอัตราเต็มเวลา
ผูฝ้ ึ กอบรมแบบไม่เต็มเวลา แบ่งเป็ น 2 ประเภท
ก. พนักงานมหาวิทยาลัย หรื อลูกจ้างประเภทบางเวลาอย่างน้อยครึ่ งเวลา และได้รับเงินเดือน
ตามสัดส่ วนงาน ให้นบั เวลาปฏิบตั ิงานตามสัญญาจ้าง
ข. ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานอยูท่ ี่สถาบันอื่น แผนกอื่น หรื ออาจารย์เกษียณอายุมาช่วยสอนบางเวลา โดย
ไม่ได้มีสัญญาจ้างจากหน่วยงาน หรื อปฏิบตั ิงานน้อยกว่าครึ่ งเวลา ให้คิดเวลาปฏิบตั ิงาน
เฉพาะห้องปฏิบตั ิงาน สาหรับการเรี ยนการสอนแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาอายุรศาสตร์
ผูป้ ่ วยนอก
รวมทั้งไม่นบั เวลาที่สอนนักศึกษา/นิสิตแพทย์
และแพทย์ประจาบ้าน
อายุรศาสตร์
ผูฝ้ ึ กอบรมประกาศนียบัตร หรื อวุฒิบตั รในระดับเดียวกันใช้ศกั ยภาพได้ 35 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
ใน 1 สาขา แต่ถา้ ฝึ กอบรมมากกว่า 2 สาขา ต้องแบ่งศักยภาพเป็ นหลายสาขาวิชา
1.7 จานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย กาหนดให้สถาบันฝึ กอบรมรับผูเ้ ข้าฝึ กอบรมได้ใน
สัดส่ วนปี ละชั้น ชั้นละ 1 คนต่อาจารย์แพทย์ฝึกอบรม 2 คน รวมทั้งต้องมีงานตามมีกาหนดตามตาราง
ต่อไปนี้
จานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
ปี ละ ชั้นละ (คน)
จานวนอาจารย์ แพทย์ ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
(คน)
1. จานวนผูป้ ่ วยนอกที่อยูใ่ นการดูแลของ
สาขาอายุรศาสตร์ ผปู้ ่ วยนอก
(ครั้ง/สัปดาห์)
2. จานวนผูป้ ่ วยนอกที่มาปรึ กษาเพื่อ
เตรี ยมผ่าตัด หรื อโรคอายุรศาสตร์
ระหว่างตั้งครรภ์ (ครั้ง/สัปดาห์)

1

2

3

4

5

2

4

6

8

10

150

300

450

600

750

30

60

90

120

150
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3. จานวนโครงการพัฒนาคุณภาพการ
รักษาพยาบาล

1

2

3

4

5

1.8 คุณสมบัติของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม จะต้องเป็ นผูท้ ี่ได้รับในอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว และต้องมี
คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.8.1 เป็ นผูไ้ ด้รับหนังสื ออนุมตั ิหรื อวุฒิบตั รฯ สาขาอายุรศาสตร์ หรื อ
1.8.2 ขณะยืน่ ใบสมัครเข้ารับการฝึ กอบรมจะต้องเป็ นแพทย์ประจาบ้านปี สุ ดท้ายในการ
ฝึ กอบรมเพื่อวุฒิบตั รฯ สาขาอายุรศาสตร์ หรื อ
1.8.3 ขณะยืน่ ใบสมัครเข้ารับการฝึ กอบรมจะต้องเป็ นผูม้ ีสิทธิสอบเพื่ออนุมตั ิหรื อวุฒิบตั รฯ
สาขาอายุรศาสตร์ ในปี การศึกษานั้น
1.9 จานวนปี การศึกษา
หลักสู ตรการฝึ กอบรมมีระยะเวลา 1 ปี
1.10 วัตถุประสงค์
เพื่อให้แพทย์ที่ผา่ นการฝึ กอบรมแล้วมีความรู ้ความชานาญในอนุสาขาอายุรศาสตร์ ผปู้ ่ วยนอก
เป็ นอย่างดี โดยจะต้องมีความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้
1.10.1 ดูแลผูป้ ่ วยนอกอายุรกรรมที่มารักษาต่อเนื่องด้วยโรคเรื้ อรังแบบองค์รวม
1.10.2 ดูแลผูป้ ่ วยนอกอายุรกรรมในแง่การวินิจฉัยรักษาและหัตถการที่เหมาะสมอย่างรวดเร็ ว
และสามารถส่ งต่อผูป้ ่ วยให้แพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ที่เหมาะสม
1.10.3 รับปรึ กษาผูป้ ่ วยจากนอกแผนกอายุรกรรมที่มีปัญหาทางอายุรกรรม
1.10.4 บริ หารจัดการกระบวนการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล
1.10.5 จัดทีมงานประสานงานในหลายสาขาวิชาทั้งแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
1.10.6 ความสามารถในการใช้ทรัพยากรของโรงพยาบาล และระบบการดูแลสุ ขภาพให้ได้
ประโยชน์สูงสุ ด
1.10.7 จัดระบบส่ งต่อผูป้ ่ วยไปยังสถานพยาบาลใกล้บา้ น
1.10.8 มีคุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติที่ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ่ วมงาน เพื่อนร่ วมวิชาชีพและ
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ชุมชน
1.10.9 ให้คาปรึ กษาและแนะนาด้านอายุรศาสตร์ ผปู ้ ่ วยนอกต่อแพทย์ทวั่ ไป
ทางการแพทย์ได้
1.11 เนือ้ หาของหลักสู ตร
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว
เนื้อหาดังต่อไปนี้
1.11.1 ความรู ้พ้นื ฐาน
- Pharmacology
- Physiology
- Nutrition
- Immunology

ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะต้องมีความรู้

1.11.2 โรคที่สาคัญ และพบบ่อยของอายุรศาสตร์ ผปู้ ่ วยนอก
1.11.2.1. โรคอายุรศาสตร์ เรื้ อรังที่ตอ้ งการการรักษาต่อเนื่ อง
Hypertension
Valvular heart disease
Diabetes mellitus
Hyperlipidemia
Hyperthyroidism
Euthyroid diffuse goiter
Thyroid nodule
Multinodular goiter
Hypothyroidism
Asthma
Chronic obstructive pulmonary disease
HIV disease
Cerebrovascular disease
Chronic liver disease
Chronic kidney disease
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และบุคคลากร

ความสามารถตาม

Chronic anemia
Coagulation disorder
Epilepsy
Parkinson’s disease
Systemic lepus erythematosus
Obesity
Congestive heart failure
Gastroesophageal ruflux disease
Deep vein thrombosis
Allergic rhinitis
Chronic hepatitis
Cardiac arrhythmia
1.11.2.2 หรื อภาวะโรคอายุรศาสตร์ ที่มารับการวินิจฉัย และรักษาครั้งแรก
Acute diarrhea
Food poisoning
Dyspepsia/abdominal pain
Headache
Anemia
Dizziness/vertigo
Jaundice/hepatomegaly
Hemoptysis
Chest pain
Pleural effusion
Urinary tract infection
Upper respiratory tract infection
Acute bronchitis/pneumonia
Constipation/change in bowel habit
Ascites
Abdominal mass
Weight loss
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Skin rash
Lung mass
Edema (generalize, localized)
Hematuria
Dysphagia
Fever
1.11.2.3 การดูแลผูป้ ่ วยที่มีโรคอายุรกรรมก่อนและหลังผ่าตัด ในโรคต่างๆดังต่อไปนี้
ก. โรคหัวใจและหลอดเลือด
Hypertension
Coronary heart disease
Congestive heart failure
Valvular heart disease
Arrythmia/Conduction defect
ข. โรคต่อมไร้ท่อ
Diabetes mellitus
Thyroid disease
Adrenal insufficiency
Pheochromocytoma
ค. โรคปอด
Asthma
Chronic obstructive pulmonary disease
ง. โรคเลือด
Anemia
Coagulation disorder
จ. โรคไต
Chronic kidney disease
ฉ. โรคตับ
Chronic liver disease
ช. โรคระบบประสาท
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Epilepsy
Parkinson’s disease
Cerebrovascular disease
ซ. โรคข้อและภูมิแพ้
Systemic autoimmune disease
ฌ. โรคที่มีปัจจัยเสี่ ยงต่อการผ่าตัด
เช่นโรคอ้วน, พิษสุ ราเรื้ อรัง, ผูส้ ู งอายุ
1.11.2.6 การดูแลผูป้ ่ วยอายุรกรรมที่ต้ งั ครรภ์หรื อมีแผนจะตั้งครรภ์
Diabetes mellitus
Hypertension
Anemia
Cardiovascular disease
Thyroid disease
Pituitary disease
Adrenal disease
Renal disease
Liver disease
Infectious disease
Pulmonary disease
Neurology disease
Rheumatic disease
Skin disease
Neoplastic disease
1.11.3 หัตถการการตรวจพิเศษ และแปลผลการตรวจทางห้ องปฏิบัติการ (รวมทั้งทักษะในการ
บริหารจัดการ)
ก. หัตถการทัว่ ไป ที่ทาโดยอายุรแพทย์
ข. หัตถการที่ไม่ได้ระบุไว้ในหลักสู ตรอายุรศาสตร์ ให้ทาได้ดว้ ยตนเอง เช่น endocospy,
echocardiogram, exercise stress test, dialysis
ค. ทักษะด้านบริ หารจัดการโรงพยาบาล (hospital management)
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- การตรวจสอบคุณภาพ การดูแลรักษาพยาบาล
- การจัดระบบบริ หารความเสี่ ยง
-การจัดระบบการรักษาพยาบาลโดยคานึงถึงการใช้ทรัพยากรให้ได้ประโยชน์สูงสุ ด
- การจัดระบบทาง multidisciplinary team
1.11.4 ความรู้เชิงบูรณาการ
การฝึ กอบรมจะต้องสร้างเสริ มและปลูกฝังคุณสมบัติในการดูแลระบบสุ ขภาพ (Health Care
System) ต่อไปนี้
1.11.4.1 ทางด้านความรู้
ก. เวชพันธุศาสตร์ (medical genetic)
ข. โภชนาการ
ค. การดูแลผูส้ ู งอายุ
ง. พิษวิทยาและเภสัชวิทยา
จ. ความรู้เรื่ องกฎหมายทางด้านสาธารณสุ ข
1.11.4.2 ทางด้านการบริ หารจัดการ
ก. การบริ หารจัดการโรงพยาบาล (hospital management)
ข. การพัฒนาคุณภาพการบริ การ
ค. การบริ หารจัดการความเสี่ ยงและความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
ง. การดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มเสี่ ยง
จ. การป้ องกันการติดเชื้ อและดื้อยา
ฉ. การส่ งต่อผูป้ ่ วยรวมทั้งการจัดระบบการดูแลเพื่อความต่อเนื่อง
ของการดูแลสุ ขภาพ
ช. เวชศาสตร์ เชิงประจักษ์ (evidence-base medicine)
ซ. การสื บค้นข้อมูล (health information system) รวมถึงการพัฒนาเวช
ระเบียน การลงรหัสโรค รหัสหัตถการ
ฌ. เภสัชเศรษฐ์ศาสตร์ (Pharmacoeconomics)
ญ. การทบทวน และจัดการ การใช้ทรัพยากรสุ ขภาพ (ultilization review and
ultilization management)
1.11.4.3 คุณลักษณะวิชาชีพ (professionalism) humanism และทักษะการสื่ อสาร
(communication skill)
ก. professionalism
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ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.

จริ ยธรรมทางการแพทย์
การปฏิบตั ิงานเป็ นครู สอนนิ สิตนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจาบ้าน
การเป็ นผูน้ า
ทักษะการสื่ อสาร
การให้ความรู้ผปู้ ่ วย / การสร้างเสริ มสุ ขภาพเพื่อส่ งเสริ มการจัดการ
สุ ขภาพตนเองของผูป้ ่ วย (self management)
ช. Clinical decision making
ซ. การดูแลแบบประคับประคอง (palliative care) และการดูแลผูป้ ่ วยระยะ
สุ ดท้าย (end of life care)
1.12 วิธีการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน เพื่อให้เป็ นแพทย์เฉพาะทางอนุสาขาอายุรศาสตร์ ผปู้ ่ วยนอก ตาม
วัตถุประสงค์ กาหนดต้องได้รับการฝึ กอบรมเป็ นเวลา 1 ปี
1.12.1 ด้ านความรู้ เข้ าร่ วมกิจกรรมทางวิชาการอย่ างสม่าเสมอ ดังนี้
1) ประชุมปรึ กษาปัญหาผูป้ ่ วย
2) ประชุมวิชาการ
3) ประชุมวารสารสโมสร
4) ประชุมวิชาการในลักษณะอื่นๆ เช่น Hospital management
5) การบรรยายพิเศษ
6) Grand round
1.12.2 ด้ านทักษะ
1) การปฏิบตั ิงาน
ก. ปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยนอกอายุรกรรมที่คลินิกอายุรกรรมทัว่ ไป 10 เดือน
ข. ปฏิบตั ิงาน/ร่ วมปฏิบตั ิงานในคณะกรรมการ/คณะทางาน ในระบบหรื อ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล หรื อสาขาวิชา และหน่วยงานที่
เกี่ยวกับการบริ หารจัดการทรัพยากรโรงพยาบาล
ค. ปฏิบตั ิงานตรวจสอบคุณภาพ การดูแลรักษาพยาบาลร่ วมกับสถาบันพัฒนา
และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล, สานักงานประกันสังคม,
กรมบัญชีกลาง, สานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ 1 เดือน
ง. วิชาเลือก 1 เดือน
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หมายเหตุ วิชาเลือก ได้แก่
1. การทาหัตถการพิเศษทางอายุรศาสตร์ ที่สนใจ เช่น endoscopy, echocardiogram,
hemodialysis, peritoneal dialysis, critical care monitoring
2. การฝึ กอบรมในสถาบันอื่น และราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ รับรอง
2) ให้คาปรึ กษาแก่แพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์
3) ทางานวิจยั เกี่ยวกับอายุรศาสตร์ผปู้ ่ วยนอก อย่างน้อย 1 เรื่ อง
4) เขียนบทความวิชาการ topic review 1 เรื่ อง
1.13 การประเมินผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูเ้ ข้าฝึ กอบรม ดังนี้
1.13.1 การประเมินระหว่างการฝึ กอบรม สถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้มีการประเมินผลผูเ้ ข้า
รับการฝึ กอบรมเป็ นระยะ และเพื่อให้สามารถให้ขอ้ มูลกับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมประกอบการพัฒนา
1.13.2 การประเมินเมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรมเพื่อประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชานาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาอายุรศาสตร์ ผปู้ ่ วยนอก
การสอบเพือ่ ประกาศนียบัตร
1) ผูส้ มัครสอบเพื่อประกาศนียบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์ ผปู้ ่ วยนอก จะต้องเป็ นผูท้ ี่ได้รับ
วุฒิบตั ร หรื อหนังสื ออนุมตั ิสาขาอายุรศาสตร์ ของแพทยสภา ได้ผา่ นการฝึ กอบรมทาง สาขาอายุรศาสตร์
ผูป้ ่ วยนอกครบตามหลักสู ตร 1 ปี และ สถาบันฝึ กอบรมเห็นสมควรให้เข้าสอบได้
2) ต้องส่ งงานวิจยั เกี่ยวกับโครงการพัฒนาคุณภาพการบริ การหรื อความคุม้ ค่าจากการใช้
ทรัพยากรทางการแพทย์ 1 เรื่ อง และสมุดบันทึกประสบการณ์และหัตถการพร้อมใบสมัครสอบภายในวันที่
31 มีนาคมของทุกปี และต้องได้รับการประเมินให้ผา่ นก่อนการสอบ
3) วิธีการสอบ ประกอบด้วย การสอบข้อเขียน การสอบภาคปฏิบตั ิ และปากเปล่า โดยแบ่ง
สัดส่ วนคะแนนการประเมินเป็ นภาคทฤษฎีร้อยละ 60 ภาคปฏิบตั ิและปากเปล่าร้อยละ 40 และประเมิน
เกณฑ์ผา่ นด้วยวิธีอิงเกณฑ์ตามเกณฑ์ผา่ นของข้อสอบแต่ละข้อ
การสอบเพือ่ ประกาศนียบัตรในกรณีทไี่ ม่ ได้ ฝึกอบรม
1) ผูส้ มัครสอบจะต้องเป็ นผูท้ ี่ได้รับหนังสื ออนุมตั ิหรื อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ ของแพทยสภา
และได้ทางานเกี่ยวกับ
อายุรศาสตร์ ผปู้ ่ วยนอกมาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
2) โรงพยาบาลประจาที่ผสู้ มัครสอบปฏิบตั ิงานอยู่ ต้องมีศกั ยภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ข้ นั ต่าของ
การเปิ ดอบรมแพทย์ประจาบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ ผปู ่ วยนอก
ยกเว้นข้อที่เป็ น สถาบันฝึ กอบรมแพทย์
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ประจาบ้านผูป้ ่ วยนอก
3) ต้องส่ งผลงานวิชาการเกี่ยวกับโครงการพัฒนาคุณภาพการบริ การหรื อความคุม้ ค่าจากการใช้
ทรัพยากรทางการแพทย์ 1 เรื่ อง ซึ่งอาจเป็ นงานวิจยั หรื อบทความฟื้ นฟูวชิ าการ พร้อมในการสมัครสอบ
ภายในวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี และได้รับการประเมินให้ผา่ นก่อนการสอบ
4) การสอบใช้ขอ้ สอบและเกณฑ์การตัดสิ นเช่นเดียวกับการสอบเพื่อประกาศนียบัตรสาหรับ
แพทย์ประจาบ้านที่ได้รับการฝึ กอบรมตามเกณฑ์
5) สาหรับแพทย์ที่ได้รับวุฒิบตั ร สาขาอายุรศาสตร์ ผปู้ ่ วยนอกจากต่างประเทศที่ราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์ฯ รับรอง จะทาการสอบเพียงการสัมภาษณ์ประการเดียว
1.14 การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ กาหนดให้ สถาบันฝึ กอบรมที่ได้รับอนุมตั ิให้จดั การฝึ กอบรม จะต้อง
ผ่านการประเมินความพร้อมในการเป็ นสถาบันฝึ กอบรม และ สถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้มีการประกัน
คุณภาพการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1.14.1 การประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายใน สถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้มีระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพฝึ กอบรมภายใน
1.14.2 การประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายนอก สถาบันฝึ กอบรมจะต้องได้รับการประเมิน
คุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝึ กอบรม และสอบอนุสาขาอายุรศาสตร์ ผปู้ ่ วยนอกตามข้อกาหนด
1.15 การทบทวน/พัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรม
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ จะได้ทาการทบทวน/พัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมเป็ นระยะๆ หรื ออย่าง
น้อยทุก 5 ปี
2. เกณฑ์ มาตรฐาน สถาบันฝึ กอบรม อนุสาขาอายุรศาสตร์ ผ้ ูป่วยนอก
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
กาหนดให้สถาบันฝึ กอบรมหลักสู ตรการฝึ กอบรม
แพทย์ประจาบ้าน เพื่อประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขา
อายุรศาสตร์ ผปู้ ่ วยนอกจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทวั่ ไป และเกณฑ์เฉพาะและต้องระบุสถานภาพของ
สถาบันฝึ กอบรม
2.1 เกณฑ์ ทวั่ ไปสาหรับ สถาบันฝึ กอบรม
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1) คุณสมบัติทวั่ ไป
ก) ได้รับการรับรองคุณภาพ หรื อกาลังดาเนินการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ
ข) มีบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะสังคมนักวิชาการ เพื่อเสริ มสร้างคุณสมบัติในการใฝ่ รู้
ให้แก่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ค) มีระบบการบริ หารจัดการที่ดี มีสถานที่ เครื่ องมืออุปกรณ์ และจานวนผูป้ ่ วยทั้งประเภท
ผูป้ ่ วยใน และผูป้ ่ วยนอกพอเหมาะแก่การฝึ กอบรม และผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้มีส่วนดาเนินการดูแลรักษา
และให้บริ การกับผูป้ ่ วยโดยตรง
ง) มีหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์/วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์
หรื อแผนกใน
โรงพยาบาล เป็ นผูร้ ับผิดชอบดาเนินการ โดยผูบ้ ริ หารของคณะแพทยศาสตร์ /วิทยาลัยแพทยศาสตร์/
โรงพยาบาลที่รับผิดชอบดาเนินการต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดขวาง การบริ หารงานและการ
พัฒนางานการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน
จ) มีปณิ ธานและพันธกิจระบุไว้ชดั เจนว่ามุ่งผลิตแพทย์ประจาบ้านที่มีความรู ้ความ สามารถ
และคุณสมบัติสอบคล้องกับหลักสู ตร และมีความสามารถในการเป็ นนักวิชาการและที่จะศึกษาต่อเนื่ องได้
และมีวตั ถุประสงค์ของหลักสู ตรที่สอดคล้องกับพันธกิจ
ฉ) มีระบบบริ หารที่ชดั เจนเพื่อสนับสนุนการจัดการฝึ กอบรมให้บรรลุตามปณิ ธาน ได้แก่ การ
บริ หารงานทัว่ ไป การบริ หารการศึกษา เป็ นต้น ระบบบริ หารงานดังกล่าวให้ทาเป็ นระเบียบของคณะ
แพทยศาสตร์/วิทยาลัยแพทยศาสตร์ /โรงพยาบาล และประกาศให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบทัว่ กัน
ช) มีแพทย์ผทู้ รงคุณวุฒิจานวนเพียงพอรับผิดชอบใน สาขาที่ฝึกอบรม และใน สาขาที่เกี่ยวข้อง
และมีความมุ่งมัน่ ความเต็มใจในการเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตรฝึ กอบรม
ซ) ในระยะเริ่ มแรก (ประมาณ 5 ปี ) คณะแพทยศาสตร์/วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์/โรงพยาบาลที่ขอ
เปิ ดดาเนินการฝึ กอบรม
อาจพิจารณาทาความตกลงกับคณะแพทยศาสตร์ /วิทยาลัยแพทยศาสตร์/
โรงพยาบาลที่มีประสบการณ์ดาเนินการเปิ ดหลักสู ตรฝึ กอบรมมาแล้วไม่ต่ากว่า 10 ปี ให้ช่วยทาหน้าที่เป็ น
ที่ปรึ กษา/ช่วยเหลือ หรื อเป็ นสถาบันสมทบ/ สถาบันร่ วมในการดาเนินการฝึ กอบรม
ฌ) ก่อนเปิ ดดาเนิ นการฝึ กอบรม คณะแพทยศาสตร์/วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาล จะต้อง
ดาเนินการให้ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ รับรองหลักสู ตรของสถาบันฝึ กอบรมเพื่อให้ผสู้ าเร็ จการฝึ กอบรมมี
สิ ทธิ์ เข้าสอบเพื่อประกาศนียบัตร
และจะต้องมีความพร้อมในการจัดการฝึ กอบรมและทรัพยากรต่างๆ
โดยเฉพาะอาจารย์สื่อการศึกษาและอุปกรณ์การฝึ กอบรม ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนด ทั้งนี้จะต้องมีแผน
ดาเนินงานระยะ 5 ปี ที่มีความชัดเจนและเป็ นไปได้ โดยแผนปฏิบตั ิการจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีความพร้อม
ดังกล่าวก่อนเริ่ มการฝึ กอบรมแต่ละชั้นปี อย่างน้อย 1 ปี การศึกษา
ญ) ในกรณี ที่เป็ น สถาบันฝึ กอบรมภาคเอกชน นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ (ก) ถึง (ฌ)
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แล้ว จะต้องไม่แสวงหากาไรจากการฝึ กอบรม โดยให้จดั ตั้งมูลนิธิ หรื อกองทุนที่มีทุนสารองเพียงพอในการ
ดาเนินการระยะยาว และให้ผแู ้ ทนราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยที่รับผิดชอบดูแลการฝึ กอบรม
เป็ นกรรมการของมูลนิธิ หรื อกองทุนโดยตาแหน่ง
2. หน่ วยงานกลางพืน้ ฐาน สถาบันฝึ กอบรมนั้นจะต้องมีหน่วยงานกลางให้บริ การ ดังต่อไปนี้
ก) ห้ องปฏิบัติการสาหรับการชันสู ตร
สถาบันฝึ กอบรมจะต้องมีการให้บริ การตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการ หรื อติดต่อขอรับบริ การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการให้ครอบคลุมการชันสู ตรประเภทจาเพาะที่
จาเป็ นสาหรับการฝึ กอบรม ซึ่งห้องปฏิบตั ิการต้องมีพยาธิแพทย์หรื อแพทย์ หรื อบุคลากรอื่นที่มีความรู้
ความชานาญเป็ นผูค้ วบคุม
- ห้องปฏิบตั ิการด้านพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถที่จะทาการตรวจศพ ตรวจชิ้นเนื้ อ และ
สิ่ งส่ งตรวจทางเซลล์วทิ ยาที่ได้จากการผ่าตัด หรื อการทาหัตถการ สามารถเตรี ยมสไลด์ชิ้นเนื้ อเนื้ อเยื่อ และ
สิ่ งส่ งตรวจเพื่อตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ได้เอง พยาธิแพทย์ตอ้ งมีเวลา มีความสามารถ และเต็มใจให้
คาปรึ กษาหารื อ หรื อสอนแพทย์ประจาบ้านทุกสาขาได้ อัตราการตรวจศพซึ่งเปรี ยบเสมือนดัชนีบ่งความใน
ใจทางวิชาการและความใส่ ใจในการค้นหาสาเหตุ การดาเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของแพทย์
ในโรงพยาบาลนั้นจะต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนผูป้ ่ วยที่ถึงแก่กรรม (ไม่รวมการตรวจศพ
ทางด้านนิติเวชศาสตร์ ) การตรวจศพ การตรวจชิ้นเนื้ อ และการตรวจทางเซลล์วทิ ยาต้องกระทาโดย
ครบถ้วนจน สามารถให้การวินิจฉัยขั้นสุ ดท้าย และต้องมีรายงานการตรวจเก็บไว้เป็ นหลักฐานทุกราย
- ในกรณี ที่อตั ราการตรวจศพของ สถาบันฝึ กอบรมไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนด สถาบันจะต้อง
แสดงหลักฐานที่บ่งชี้ถึงความสนใจทางวิชาการ และความใส่ ในการค้นหา สาเหตุ การดาเนินโรคและ
ประเมินผลการรักษาของแพทย์ในโรงพยาบาล ด้วยการตรวจทางพยาธิวทิ ยา หรื อการตรวจอื่นๆ
ข) ห้ องปฏิบัติการด้ านพยาธิวทิ ยาคลินิก หรื อเวชศาสตร์ชนั สู ตร สามารถให้บริ การตรวจด้าน
โลหิตวิทยา เคมีคลินิก จุลทรรศน์ศาสตร์ จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุม้ กันได้เป็ นประจา รวมทั้งจะต้องมีการ
ให้บริ การทางด้านธนาคารเลือดที่จาเป็ นสาหรับการฝึ กอบรม
ค) หน่ วยรังสี วิทยา สถาบันฝึ กอบรมจะต้องมีรังสี แพทย์ผทู้ รงคุณวุฒิ สามารถตรวจทางรังสี ที่
จาเป็ นสาหรับการฝึ กอบรมได้
ง) ห้ องสมุดทางแพทย์ สถาบันฝึ กอบรมจะต้องมีหอ้ งสมุดซึ่งมีตารามาตรฐานทางการแพทย์
วารสารการแพทย์ที่ใช้บ่อย และหนังสื อครรชนีสาหรับช่วยค้นรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารสาหรับให้แพทย์
ประจาบ้านใช้ได้สะดวก
จ) หน่ วยเวชระเบียนและสถิติ สถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้ผปู้ ่ วยทุกคนมีแฟ้ มประจาตัว ซึ่ง
บันทึกประวัติ ผลการตรวจร่ างกาย การสัง่ การรักษาที่เป็ นมาตรฐาน และมีระบบการจัดเก็บค้นหา และการ
15

ประมวลสถิติที่มีประสิ ทธิภาพ
3. หน่ วยงานทางด้ านคลินิกที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วย สาขาทีฝ่ ึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมจะต้องมีหน่วยงานทางคลินิกที่สาคัญ ได้แก่ อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ กุมารเวช
ศาสตร์ สู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา เพื่อให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยใน สาขาที่ฝึกอบรมหากจาเป็ น
4. กิจกรรมวิชาการ
สถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้มีกิจกรรมวิชาการสม่าเสมอทั้งในหน่วยงานที่รับผิดชอบในสาขา
ที่ฝึกอบรม เช่น กิจกรรม Journal club หรื อกิจกรรมวิชาการระหว่างหน่วยงาน หรื อระดับโรงพยาบาล เช่น
tissue conference, tumour conference, morbidity mortality conference, clinicopathlogical conference
นอกจากนี้ สถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัด หรื ออนุญาตให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมไปเรี ยนวิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานประยุกต์ หรื อวิทยาศาสตร์คลินิกสัมพันธ์ และควรสนับสนุนให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้ร่วมประชุม
วิชาการนอกสถาบันฝึ กอบรมตามโอกาส
2.2 เกณฑ์ เฉพาะสาหรับ สถาบันฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมอนุสาขาอายุรศาสตร์ ผปู้ ่ วยนอก จะต้องจัดให้มีหน่วยงานให้การดูแลรักษา
ผูป้ ่ วยในสาขาที่ฝึกอบรมตลอดเวลามีงานบริ การที่มีคุณภาพ และปริ มาณเป็ นไปตามที่ราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งดูแลการฝึ กอบรมเป็ นผูก้ าหนด ดังนี้
1) มีจานวนและคุณวุฒิของแพทย์ ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรมทีเ่ หมาะสม
สถาบันฝึ กอบรมจะต้องมีแพทย์ซ่ ึงได้รับประกาศนียบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์ ผปู้ ่ วยนอก อย่าง
น้อย 2 คน และเป็ นสมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ อาจารย์ผทู้ าหน้าที่รับผิดชอบการฝึ กอบรมจะต้อง
ปฏิบตั ิงานทางด้านอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี หรื อมีประสบการณ์ในคณะกรรมการ/
คณะทางาน/ทีมนา
ในการดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ
หรื อกลุ่มพัฒนาคุณภาพในระบบ
หรื อ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล
2) มีงานบริการอายุรศาสตร์ ผ้ ปู ่ วยนอกทีม่ ีคุณภาพและจานวนเพียงพอสาหรับการฝึ กอบรม
ก. ผูป้ ่ วยนอกที่อยูใ่ นการดูแลของสาขาอายุรศาสตร์ ผปู ้ ่ วยนอก 150 ครั้ง/สัปดาห์
ข. จานวนผูป้ ่ วยนอกที่มาปรึ กษาเพื่อเตรี ยมผ่าตัด หรื อโรคอายุรศาสตร์ ระหว่างตั้งครรภ์ 30
ครั้ง/สัปดาห์
ค. จานวนโครงการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล 1 โครงการ
3) ห้ องปฏิบัติการ/หน่ วยงานสนับสนุน
สถาบันฝึ กอบรมควรมีหอ้ งปฏิบตั ิการที่สามารถให้การสนับสนุนและรองรับการตรวจ
วินิจฉัยและงานวิจยั ได้
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4) กิจกรรมวิชาการ
สถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้มีกิจกรรมวิชาการสม่าเสมอ ไม่ต่ากว่า 4 ครั้งต่อเดือน ได้แก่
ก. Journal club ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
ข. การประชุมร่ วมระหว่างภาควิชา/หน่วยงาน ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง ได้แก่ กิจกรรมเยีย่ ม
สารวจภายใน (internal survey) การประชุมของคณะกรรมการ หรื อคณะทางานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนา
คุณภาพ
ค. การประชุมวิชาการ morbidity-mortality conference ไม่ต่ากว่าเดือนละครั้ง
ง. การประชุมวิชาการในลักษณะทบทวนวรรณกรรม (literature review)ไม่ต่ากว่าเดือนละ 1 ครั้ง
จ. การประชุมคณะทางานประเมินทบทวนเพื่อจัดการเกี่ยวกับความเหมาะสม และ/หรื อความ
คุม้ ค่าของการใช้ทรัพยากรสุ ขภาพ การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามสิ ทธิดา้ นการรักษาพยาบาลของผูป้ ่ วย
ไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 4 ครั้ง
ฉ. สนับสนุนให้แพทย์ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมไปร่ วมประชุมวิชาการด้านพัฒนาคุณภาพในหน่วยงาน
หรื อภายนอกสถาบันอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
2.3 สถานภาพของสถาบันฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมมี สถานภาพหลายอย่าง ตามบทบาทหน้าที่ในการฝึ กอบรม ดังนี้
สถาบันฝึ กอบรมหลัก ได้แก่ สถาบันฝึ กอบรมที่ดาเนินการจัดทาหลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์
ประจาบ้าน และได้รับอนุมตั ิจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ให้เปิ ดเป็ น
สถาบันฝึ กอบรม โดยจัดให้เข้ารับการฝึ กอบรม ได้รับประสบการณ์
จากสถาบันฝึ กอบรมตลอดหลักสู ตร หรื อเป็ นเวลาไม่ต่ากว่าระยะ เวลา
2 ใน 3 ของหลักสู ตร
สถาบันฝึ กอบรมสมทบ ได้แก่ สถาบันฝึ กอบรมที่ได้รับอนุมตั ิจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ให้
เป็ นสถาบันฝึ กอบรมสมทบกับสถาบันหลักเพื่อจัดการฝึ กอบรมแพทย์
ประจาบ้านในส่ วนที่ สถาบันหลักไม่สามารถจัดประสบการณ์ได้ โดย
กิจกรรมดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้วต้องมีระยะเวลารวมกันไม่ต่ากว่า 3
เดือน และไม่เกิน 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสู ตร
ตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์ ............................. จัดทาหลักสู ตรการ
ฝึ กอบรมฯ อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาล และขออนุมตั ิ
เปิ ดเป็ น สถาบันฝึ กอบรม
แต่ขอให้คณะแพทยศาสตร์/
โรงพยาบาล ................. เป็ น สถาบันฝึ กอบรม สมทบจัด
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กิจกรรม .................... ให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเป็ นเวลา 3
เดือน เป็ นต้น
สถาบันร่ วมฝึ กอบรม ได้แก่ สถาบันฝึ กอบรมตั้งแต่ 2 แห่ งขึ้นไปที่ดาเนิ นการจัดทาหลักสู ตรการ
ฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านและได้รับอนุมตั ิจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
ให้เปิ ดเป็ นสถาบันฝึ กอบรมร่ วมกัน โดยจัดให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้รับ
ประสบการณ์จากทุกสถาบัน โดยแต่ละแห่งมีเวลาไม่ต่ากว่า 1 ใน 3 ของ
ระยะเวลาของหลักสู ตร
ตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์ ..................... ร่ วมกับโรงพยาบาล ................
จัดทาหลักสู ตรการฝึ กอบรมอนุสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาล
และขออนุมตั ิเปิ ดเป็ น สถาบันร่ วมฝึ กอบรม โดยผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมได้ ประสบการณ์จากคณะแพทยศาสตร์ .................
เป็ นเวลา 8 เดือน และจากโรงพยาบาล ...................... เป็ นเวลา
4 เดือน เป็ นต้น
สถาบันฝึ กอบรมกิจกรรมเลือก ได้แก่ สถาบันฝึ กอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
โดยการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ สาขานั้นให้เป็ นสถาบัน
ฝึ กอบรมที่จดั ประสบการณ์เพิ่มเติมให้กบั ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ที่สนใจได้ในลักษณะของกิจกรรมเลือก (Elective) โดยมี
ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน หลักสู ตรอาจจัดให้ผเู้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมได้รับประสบการณ์เพิ่มเติมจากสถาบันฝึ กอบรม
กิจกรรมเลือกได้ โดยจะต้องมีระยะเวลารวมกันตลอดหลักสู ตร
ไม่เกินระยะเวลาที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
กาหนด
3. การขออนุมัติเป็ น สถาบันฝึ กอบรม
คณะแพทยศาสตร์/วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลใดที่มีความประสงค์จะเปิ ดเป็ นสถาบัน
ฝึ กอบรมในสาขาที่มีเกณฑ์หลักสู ตรการฝึ กอบรมที่ได้รับการอนุมตั ิจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ แล้ว ถ้า
เป็ นการจัดการฝึ กอบรมที่มีหรื อไม่มีสถาบันฝึ กอบรมสมทบ
ให้สถาบันฝึ กอบรมหลักเป็ นผูด้ าเนินการ
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จัดทาข้อมูล หากเป็ นการจัดการฝึ กอบรมในลักษณะที่มีสถาบันร่ วมฝึ กอบรมให้ทุกสถาบันฝึ กอบรมร่ วม
รับผิดชอบเป็ นผูด้ าเนินการจัดทาข้อมูล
ตามเกณฑ์หลักสู ตรการฝึ กอบรมที่ได้รับอนุมตั ิน้ นั
เสนอ
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยผูร้ ับผิดชอบดูแลการฝึ กอบรมประสานงานกับคณะอนุกรรมการ
ฝึ กอบรมและสอบฯ ตรวจรับรองการเปิ ดเป็ น สถาบันฝึ กอบรมและกาหนดศักยภาพของ สถาบันฝี กอบรม
หลักและสถาบันสมทบ (ถ้ามี) หรื อสถาบันร่ วมฝึ กอบรมตามเกณฑ์หลักสู ตร และจานวนความต้องการของ
แพทย์เฉพาะทางสาขานั้น แล้วให้นาเสนอราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
4. การติดตามกากับดูแล สถาบันฝึ กอบรม
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยผูร้ ับผิดชอบดูแลการฝึ กอบรมจะต้องจัดให้มีการติดตาม
กากับดูแล สถาบันฝึ กอบรมหลัก สถาบันฝึ กอบรมสมทบ สถาบันร่ วมฝึ กอบรมที่ได้รับอนุมตั ิให้เปิ ดการ
ฝึ กอบรมเป็ นระยะๆ โดยการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ เป็ นผูด้ าเนินการตาม
แนวทางที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯกาหนด และเสนอรายงานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
รับทราบเป็ นระยะๆ
หากคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ พบว่า สถาบันฝึ กอบรมหลักหรื อ สถาบันร่ วม
ฝึ กอบรมใดไม่มีผสู ้ มัครเข้ารับการฝึ กอบรมในหลักสู ตรใดติดต่อกันเกิน 5 ปี “พัก” การประกาศรับสมัคร
แพทย์ประจาบ้านสาหรับหลักสู ตรนั้นของสถาบันฝึ กอบรมหรื อ สถาบันร่ วมฝึ กอบรมนั้นไว้ก่อน จนกว่า
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ จะได้ประเมินสถาบันฝึ กอบรมนั้นว่ามีความพร้อมในการฝึ กอบรม
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
หากคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ พบว่า สถาบันฝึ กอบรมหลัก หรื อ สถาบันร่ วม
ฝึ กอบรมใด ไม่มีผสู ้ มัครเข้ารับการฝึ กอบรมในหลักสู ตรใดติดต่อกันเกิน 10 ปี ให้ “ยกเลิก” การ
เป็ น สถาบันฝึ กอบรมของ สถาบันฝึ กอบรมหลัก หรื อของสถาบันร่ วมฝึ กอบรมกลุ่มนั้น และให้ทาเรื่ องแจ้ง
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย หากสถาบันฝึ กอบรมมีความประสงค์จะขอเป็ นสถาบันฝึ กอบรม
อีกให้ดาเนินการตามข้อ 3
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รายนามคณะอนุกรรมการจัดทาเกณฑ์ หลักสู ตร อบรมแพทย์ประจาบ้ านต่ อยอด
อนุสาขาอายุรศาสตร์ ผ้ ปู ่ วยนอก
นายแพทย์วทิ ยา
ศรี ดามา
ประธาน
นายแพทย์ยงเกษม
วรเศรษฐการกิจ
อนุกรรมการ
นายแพทย์สราวุฒิ
ศิวโมกษธรรม
อนุกรรมการ
นายแพทย์ปฏิณฐั
บูรณะทรัพย์ขจร
อนุกรรมการ
นายแพทย์วรี ชัย
ศรี วณิ ชชากร
อนุกรรมการ
นายแพทย์ชยั วัฒน์
วชิรศักดิ์ศิริ
อนุกรรมการ
แพทย์หญิงเขมรัสมี
ขุนศึกเม็งราย
อนุกรรมการ
นายแพทย์ธนั ยชัย
สุ ระ
อนุกรรมการ
แพทย์หญิงสาวิตรี
เมาฬีกุลไพโรจน์
อนุกรรมการ
แพทย์หญิงเด่นหล้า
ปาลเดชพงษ์
อนุกรรมการ
แพทย์หญิงพจมาน
พิศาลประภา
อนุกรรมการ
แพทย์หญิงบุญมี
สถาปัตยวงศ์
อนุกรรมการ
แพทย์หญิงอัจณา
ตันธีรธรรม
อนุกรรมการ
นายแพทย์โอบจุฬ
ตราชู
อนุกรรมการ
แพทย์หญิงอรพิชญา
ไกรฤกษณ์
อนุกรรมการ
นายแพทย์นิวตั ชัย
สุ จริ ตจันทร์
อนุกรรมการ
แพทย์หญิงปนิตา
ปทีปวณิ ช
อนุกรรมการ
นายแพทย์พิพฒั น์
จิรนัยรากุล
อนุกรรมการ
นายแพทย์ธงชัย
เลิศวิไลรัตนพงศ์
อนุกรรมการ
แพทย์หญิงจุรีรัตน์
บวรวัฒนุวงศ์
อนุกรรมการ
นายแพทย์วนิ ยั
วนานุกลู
อนุกรรมการ
นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นายแพทย์อิทธพร คณะเจริ ญ อนุกรรมการ
นายแพทย์สุชยั
สุ เทพารักษ์
อนุกรรมการ
นายแพทย์ธญ
ั ญพงศ์
ณ นคร
อนุกรรมการ
นายแพทย์ประเดิมชัย
คงคา
อนุกรรมการ และเลขานุการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
ทีป่ รึกษา
1. นายแพทย์จิรุฒน์ ศรี รัตนบัลล์
2. นายแพทย์วรรษา เปาอินทร์
3. นายแพทย์อนุวตั ร ศุภชุติกุล
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