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เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเพือ่ประกาศนียบัตรฯ 
อนุสาขาอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก 

1. เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรม 
 1.1 ช่ือหลกัสูตร 
 (ภาษาไทย) หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเพื่อประกาศนียบตัรแสดงความรู้

ความช านาญ ในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายรุศาสตร์ผูป่้วยนอก 
 (ภาษาองักฤษ) Fellowship Training in Ambulatory Medicine 
 
 1.2 ช่ือประกาศนียบัตร 
 ช่ือเต็ม  
 (ภาษาไทย) ประกาศนียบตัรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม  
    อนุสาขาอายรุศาสตร์ผูป่้วยนอก 
 (ภาษาองักฤษ) Certificate in fellowship training in Ambulatory Medicine 
 
 1.3 หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
  ราชวทิยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 1.4 หลกัการและเหตุผลในการขอเปิดหลกัสูตร 
  ในปัจจุบนัการดูแลรักษาผูป่้วยแบบผูป่้วยนอก มีความส าคญัในการดูแลผูป่้วยโรคอายรุศาสตร์
เร้ือรังอยา่งเหมาะสมสามารถลดอตัราการรับไวใ้นโรงพยาบาล นอกจากนั้นการดูแลรักษาผูป่้วยอายรุกรรม
ส่วนใหญ่ในปัจจุบนัสามารถด าเนินการวนิิจฉยัและรักษาแบบผูป่้วยนอกไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยไม่จ  าเป็นตอ้ง
รับผูป่้วยไวใ้นโรงพยาบาล 
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  อยา่งไรก็ตามการดูแลรักษาผูป่้วยนอกในโรงพยาบาลระดบัตติยภูมิมีการรักษาแบบแยกส่วน 
ผูป่้วยตอ้งไดรั้บการดูแลจากแพทยเ์ฉพาะทางหลายสาขาวชิา ซ่ึงบางสาขาวชิามีความจ าเป็น แต่บาง
สาขาวชิาสามารถดูแลไดด้ว้ยอายรุแพทยท่ี์ดูแลผูป่้วยแบบองคร์วม 
  การจดัระบบการดูแลรักษาพยาบาลผูป่้วยนอกอายรุศาสตร์โดยอายรุแพทยอ์นุสาขาอายรุศาสตร์
ผูป่้วยนอกจะสามารถท าใหดู้แลรักษาพยาบาลแบบองคร์วม ปรึกษาแพทยเ์ฉพาะทางเม่ือมีความจ าเป็น การ
จดัระบบการตรวจสอบการรักษาพยาบาล โดยค านึงถึงคุณภาพในการวนิิจฉยัและรักษา รวมทั้งความคุม้ค่า
ของการรักษาพยาบาล จะท าใหผู้ป่้วยไดรั้บประโยชน์สูงสุด 
 
 ในปัจจุบนัผูป่้วยท่ีมีโรคทางอายรุศาสตร์ สามารถเขา้รับการผา่ตดัต่างๆไดม้ากข้ึน และมีโอกาส
ตั้งครรภไ์ดม้ากข้ึน ในการเตรียมผูป่้วยใหพ้ร้อมในการผา่ตดั หรือพร้อมในการตั้งครรภ ์ และดูแลระหวา่ง
ตั้งครรภ ์จึงตอ้งไดรั้บการดูแลจากอายรุศาสตร์  
 นอกจากนั้นแพทยส์าขาน้ี สามารถเป็นก าลงัส าคญัในการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น
อายรุศาสตร์ และนิสิต/นกัศึกษาแพทยใ์หส้ามารถดูแลผูป่้วยอายรุศาสตร์แบบองคร์วมไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
1.5  ก าหนดการเปิดการฝึกอบรม 
  เร่ิมตน้การฝึกอบรมในวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 
 
1.6 อาจารย์แพทย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
 สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีอาจารยแ์พทยซ่ึ์งไดรั้บประกาศนียบตัร อนุสาขาอายรุศาสตร์ผูป่้วย 
จากราชวทิยาลยัอายรุแพทยฯ์ และตอ้งเป็นสมาชิกราชวิทยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย โดยอาจารย์
แพทยผ์ูเ้ป็นหวัหนา้สถาบนัฝึกอบรม หรือประธานการฝึกอบรมจะตอ้งปฏิบติังานดา้นอายรุศาสตร์ผูป่้วย
นอกมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี หรือมีประสบการณ์ในคณะกรรมการ/คณะท างาน/ทีมน าในการดูแลผูป่้วย
แบบสหสาขาวชิาชีพ หรือกลุ่มพฒันาคุณภาพในระบบ หรือกระบวนการพฒันาคุณภาพของโรงพยาบาล 
 สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหมี้อาจารยแ์พทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมเต็มเวลาอยา่งนอ้ย 2 คน หาก
อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมเตม็เวลาไม่พอ อาจจดัใหมี้อาจารยแ์บบไม่เตม็เวลาได ้ แต่ตอ้งมีอาจารยผ์ูใ้หก้าร
ฝึกอบรมแบบเตม็เวลาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมเพิ่มคือ จ านวนอาจารย์
ผูใ้หก้ารฝึกอบรมแบบไม่เตม็เวลาจะตอ้งใหม้ากกวา่จ านวนอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมแบบเตม็เวลาท่ีมีอยู ่
 ในกรณีท่ีหลกัสูตรการฝึกอบรมเป็นแบบท่ีมีสถาบนัร่วมฝึกอบรม หรือมีลกัษณะอบรมสมทบ
ใหอ้นุโลมใชห้ลกัเกณฑท่ี์ก าหนดดงักล่าว สามารถก าหนดจ านวนอาจารยใ์นแต่ละสถาบนัฝึกอบรมโดย
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ทอนเป็นสัดส่วนตามเวลาท่ีสถาบนัฝึกอบรมนั้น มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม 
 ผูฝึ้กอบรมแบบเตม็เวลา หมายถึงขา้ราชการ, พนกังานมหาวทิยาลยั, ลูกจา้งประจ า รวมทั้ง
อาจารยเ์กษียณอายรุาชการปฏิบติังานในโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ หรือหน่วยงานท่ีปฏิบติังานเตม็
เวลา และไดรั้บเงินเดือนในอตัราเตม็เวลา 
 ผูฝึ้กอบรมแบบไม่เตม็เวลา แบ่งเป็น 2 ประเภท 

ก. พนกังานมหาวทิยาลยั หรือลูกจา้งประเภทบางเวลาอยา่งนอ้ยคร่ึงเวลา และไดรั้บเงินเดือน
ตามสัดส่วนงาน ใหน้บัเวลาปฏิบติังานตามสัญญาจา้ง 

ข. ผูท่ี้ปฏิบติังานอยูท่ี่สถาบนัอ่ืน แผนกอ่ืน หรืออาจารยเ์กษียณอายมุาช่วยสอนบางเวลา โดย
ไม่ไดมี้สัญญาจา้งจากหน่วยงาน หรือปฏิบติังานนอ้ยกวา่คร่ึงเวลา ใหคิ้ดเวลาปฏิบติังาน
เฉพาะหอ้งปฏิบติังาน ส าหรับการเรียนการสอนแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาอายรุศาสตร์
ผูป่้วยนอก รวมทั้งไม่นบัเวลาท่ีสอนนกัศึกษา/นิสิตแพทย ์ และแพทยป์ระจ าบา้น
อายรุศาสตร์ 

 ผูฝึ้กอบรมประกาศนียบตัร หรือวุฒิบตัรในระดบัเดียวกนัใชศ้กัยภาพได ้35 ชัว่โมงต่อสัปดาห์
ใน 1 สาขา แต่ถา้ฝึกอบรมมากกวา่ 2 สาขา ตอ้งแบ่งศกัยภาพเป็นหลายสาขาวชิา 
 
1.7 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ราชวทิยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย ก าหนดใหส้ถาบนัฝึกอบรมรับผูเ้ขา้ฝึกอบรมไดใ้น
สัดส่วนปีละชั้น ชั้นละ 1 คนต่อาจารยแ์พทยฝึ์กอบรม 2 คน รวมทั้งตอ้งมีงานตามมีก าหนดตามตาราง
ต่อไปน้ี 
 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ปีละ ช้ันละ (คน) 

1 2 3 4 5 

จ านวนอาจารย์แพทย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
(คน) 

2 4 6 8 10 

1. จ านวนผูป่้วยนอกท่ีอยูใ่นการดูแลของ
สาขาอายรุศาสตร์ผูป่้วยนอก         
(คร้ัง/สัปดาห์) 

150 300 450 600 750 

2. จ านวนผูป่้วยนอกท่ีมาปรึกษาเพื่อ
เตรียมผา่ตดั หรือโรคอายรุศาสตร์ 
ระหวา่งตั้งครรภ ์(คร้ัง/สัปดาห์)  

30 60 90 120 150 
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3. จ านวนโครงการพฒันาคุณภาพการ
รักษาพยาบาล 

1 2 3 4 5 

 
 
1.8 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม จะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บในอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมแลว้ และตอ้งมี
คุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
  1.8.1 เป็นผูไ้ดรั้บหนงัสืออนุมติัหรือวฒิุบตัรฯ  สาขาอายรุศาสตร์ หรือ 
  1.8.2 ขณะยืน่ใบสมคัรเขา้รับการฝึกอบรมจะตอ้งเป็นแพทยป์ระจ าบา้นปีสุดทา้ยในการ
ฝึกอบรมเพื่อวุฒิบตัรฯ  สาขาอายรุศาสตร์ หรือ 
  1.8.3 ขณะยืน่ใบสมคัรเขา้รับการฝึกอบรมจะตอ้งเป็นผูมี้สิทธิสอบเพื่ออนุมติัหรือวุฒิบตัรฯ 
สาขาอายรุศาสตร์ในปีการศึกษานั้น 
 
1.9 จ านวนปีการศึกษา 
  หลกัสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลา 1 ปี 
 
1.10 วตัถุประสงค์ 
  เพื่อใหแ้พทยท่ี์ผา่นการฝึกอบรมแลว้มีความรู้ความช านาญในอนุสาขาอายุรศาสตร์ผูป่้วยนอก
เป็นอยา่งดี โดยจะตอ้งมีความรู้ความสามารถดงัต่อไปน้ี 
  1.10.1  ดูแลผูป่้วยนอกอายรุกรรมท่ีมารักษาต่อเน่ืองดว้ยโรคเร้ือรังแบบองคร์วม 
  1.10.2 ดูแลผูป่้วยนอกอายรุกรรมในแง่การวนิิจฉยัรักษาและหตัถการท่ีเหมาะสมอยา่งรวดเร็ว 
และสามารถส่งต่อผูป่้วยใหแ้พทยเ์ฉพาะทางสาขาต่างๆ เม่ือมีขอ้บ่งช้ีท่ีเหมาะสม 
  1.10.3 รับปรึกษาผูป่้วยจากนอกแผนกอายรุกรรมท่ีมีปัญหาทางอายรุกรรม 
  1.10.4 บริหารจดัการกระบวนการพฒันาคุณภาพการรักษาพยาบาล 
  1.10.5 จดัทีมงานประสานงานในหลายสาขาวชิาทั้งแพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทย ์
  1.10.6 ความสามารถในการใชท้รัพยากรของโรงพยาบาล และระบบการดูแลสุขภาพใหไ้ด้
ประโยชน์สูงสุด 
  1.10.7 จดัระบบส่งต่อผูป่้วยไปยงัสถานพยาบาลใกลบ้า้น 
  1.10.8 มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน เพื่อนร่วมวชิาชีพและ
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ชุมชน 
  1.10.9 ใหค้  าปรึกษาและแนะน าดา้นอายรุศาสตร์ผูป่้วยนอกต่อแพทยท์ัว่ไป และบุคคลากร
ทางการแพทยไ์ด ้
 
1.11 เนือ้หาของหลกัสูตร 
  เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะตอ้งมีความรู้ ความสามารถตาม
เน้ือหาดงัต่อไปน้ี 
  1.11.1 ความรู้พื้นฐาน 
    - Pharmacology 
    - Physiology 
    - Nutrition 
    - Immunology 
     
  1.11.2 โรคท่ีส าคญั และพบบ่อยของอายรุศาสตร์ผูป่้วยนอก 
    1.11.2.1. โรคอายรุศาสตร์เร้ือรังท่ีตอ้งการการรักษาต่อเน่ือง 
       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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       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  หรือภาวะโรคอายุรศาสตร์ท่ีมารับการวนิิจฉยั และรักษาคร้ังแรก 
       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  การดูแลผูป่้วยท่ีมีโรคอายุรกรรมก่อนและหลงัผา่ตดั ในโรคต่างๆดงัต่อไปน้ี 
      ก. โรคหวัใจและหลอดเลือด 
       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. โรคตบั 
       Chronic liver disease 
      ช. โรคระบบประสาท 
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       Epilepsy 
       Parkinson’s disease 
       Cerebrovascular disease 
      ซ. โรคขอ้และภูมิแพ ้
       Systemic autoimmune disease 
      ฌ. โรคท่ีมีปัจจยัเส่ียงต่อการผา่ตดั 
       เช่นโรคอว้น, พิษสุราเร้ือรัง, ผูสู้งอาย ุ
   1.11.2.6 การดูแลผูป่้วยอายุรกรรมท่ีตั้งครรภห์รือมีแผนจะตั้งครรภ ์
      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 หัตถการการตรวจพเิศษ และแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (รวมทั้งทกัษะในการ
บริหารจัดการ) 
   ก. หตัถการทัว่ไป ท่ีท าโดยอายุรแพทย ์
   ข. หตัถการท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นหลกัสูตรอายรุศาสตร์ใหท้  าไดด้ว้ยตนเอง เช่น endocospy, 
echocardiogram, exercise stress test, dialysis 
   ค. ทกัษะดา้นบริหารจดัการโรงพยาบาล (hospital management) 
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    - การตรวจสอบคุณภาพ การดูแลรักษาพยาบาล 
    - การจดัระบบบริหารความเส่ียง 
    -การจดัระบบการรักษาพยาบาลโดยค านึงถึงการใชท้รัพยากรใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด 
    - การจดัระบบทาง multidisciplinary team 
  1.11.4 ความรู้เชิงบูรณาการ 
   การฝึกอบรมจะตอ้งสร้างเสริมและปลูกฝังคุณสมบติัในการดูแลระบบสุขภาพ (Health Care 
System) ต่อไปน้ี 
   1.11.4.1 ทางดา้นความรู้ 
     ก.  เวชพนัธุศาสตร์ (medical genetic) 
     ข.  โภชนาการ 
     ค.  การดูแลผูสู้งอายุ 
     ง.  พิษวทิยาและเภสัชวทิยา 
     จ.  ความรู้เร่ืองกฎหมายทางดา้นสาธารณสุข 
   1.11.4.2  ทางดา้นการบริหารจดัการ 
     ก. การบริหารจดัการโรงพยาบาล (hospital management) 
     ข. การพฒันาคุณภาพการบริการ 
     ค. การบริหารจดัการความเส่ียงและความปลอดภยัของผูป่้วย 
     ง. การดูแลผูป่้วยกลุ่มเส่ียง 
     จ. การป้องกนัการติดเช้ือและด้ือยา 
     ฉ. การส่งต่อผูป่้วยรวมทั้งการจดัระบบการดูแลเพื่อความต่อเน่ือง  
         ของการดูแลสุขภาพ 
     ช. เวชศาสตร์เชิงประจกัษ ์(evidence-base medicine) 
     ซ. การสืบคน้ขอ้มูล (health information system) รวมถึงการพฒันาเวช 
          ระเบียน การลงรหสัโรค รหสัหตัถการ 
     ฌ. เภสัชเศรษฐศ์าสตร์ (Pharmacoeconomics) 

ญ. การทบทวน และจดัการ การใชท้รัพยากรสุขภาพ (ultilization review and    
    ultilization management) 

   1.11.4.3 คุณลกัษณะวชิาชีพ (professionalism) humanism และทกัษะการส่ือสาร 
(communication skill) 
     ก. professionalism 
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     ข. จริยธรรมทางการแพทย ์
     ค. การปฏิบติังานเป็นครูสอนนิสิตนกัศึกษาแพทย ์และแพทยป์ระจ าบา้น 
     ง. การเป็นผูน้ า 
     จ. ทกัษะการส่ือสาร 
     ฉ.  การใหค้วามรู้ผูป่้วย / การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อส่งเสริมการจดัการ   
            สุขภาพตนเองของผูป่้วย (self management) 
     ช. Clinical decision making 
     ซ.  การดูแลแบบประคบัประคอง (palliative care) และการดูแลผูป่้วยระยะ 
           สุดทา้ย (end of life care)  
1.12 วธีิการฝึกอบรม 
  การฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น เพื่อให้เป็นแพทยเ์ฉพาะทางอนุสาขาอายรุศาสตร์ผูป่้วยนอก ตาม
วตัถุประสงค ์ก าหนดตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมเป็นเวลา 1 ปี 
  1.12.1 ด้านความรู้ เข้าร่วมกจิกรรมทางวชิาการอย่างสม ่าเสมอ ดงัน้ี 
    1) ประชุมปรึกษาปัญหาผูป่้วย 
    2) ประชุมวชิาการ 
    3) ประชุมวารสารสโมสร 
    4) ประชุมวชิาการในลกัษณะอ่ืนๆ เช่น Hospital management 
    5) การบรรยายพิเศษ 
    6) Grand round 
  1.12.2 ด้านทกัษะ 
    1) การปฏิบติังาน 
     ก.  ปฏิบติังานในหอผูป่้วยนอกอายรุกรรมท่ีคลินิกอายรุกรรมทัว่ไป 10 เดือน 

   ข.  ปฏิบติังาน/ร่วมปฏิบติังานในคณะกรรมการ/คณะท างาน ในระบบหรือ 
        กระบวนการพฒันาคุณภาพของโรงพยาบาล หรือสาขาวชิา และหน่วยงานท่ี
เก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยากรโรงพยาบาล 

  ค.  ปฏิบติังานตรวจสอบคุณภาพ การดูแลรักษาพยาบาลร่วมกบัสถาบนัพฒันา 
       และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล, ส านกังานประกนัสังคม,  
       กรมบญัชีกลาง, ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 1 เดือน  

  ง.   วชิาเลือก 1 เดือน 
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    หมายเหตุ วชิาเลือก ไดแ้ก่  
    1.   การท าหตัถการพิเศษทางอายุรศาสตร์ท่ีสนใจ เช่น  endoscopy, echocardiogram, 

hemodialysis, peritoneal dialysis, critical care monitoring 
    2. การฝึกอบรมในสถาบนัอ่ืน และราชวทิยาลยัอายรุแพทยฯ์ รับรอง 
  2) ใหค้  าปรึกษาแก่แพทยป์ระจ าบา้นอายรุศาสตร์ 
  3) ท างานวจิยัเก่ียวกบัอายรุศาสตร์ผูป่้วยนอก อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง  
  4) เขียนบทความวชิาการ topic review 1 เร่ือง 
1.13  การประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
   สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของผูเ้ขา้ฝึกอบรม ดงัน้ี 
  1.13.1 การประเมินระหวา่งการฝึกอบรม  สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหมี้การประเมินผลผูเ้ขา้
รับการฝึกอบรมเป็นระยะ และเพื่อใหส้ามารถใหข้อ้มูลกบัผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมประกอบการพฒันา 
  1.13.2 การประเมินเม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบตัรแสดงความรู้ความช านาญใน
การประกอบวชิาชีพเวชกรรมอนุสาขาอายรุศาสตร์ผูป่้วยนอก 
  การสอบเพือ่ประกาศนียบัตร 
  1) ผูส้มคัรสอบเพื่อประกาศนียบตัร อนุสาขาอายุรศาสตร์ผูป่้วยนอก จะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บ
วฒิุบตัร หรือหนงัสืออนุมติัสาขาอายรุศาสตร์ของแพทยสภา ไดผ้า่นการฝึกอบรมทาง สาขาอายรุศาสตร์
ผูป่้วยนอกครบตามหลกัสูตร 1 ปี และ สถาบนัฝึกอบรมเห็นสมควรใหเ้ขา้สอบได ้
  2) ตอ้งส่งงานวิจยัเก่ียวกบัโครงการพฒันาคุณภาพการบริการหรือความคุม้ค่าจากการใช้
ทรัพยากรทางการแพทย ์1 เร่ือง และสมุดบนัทึกประสบการณ์และหตัถการพร้อมใบสมคัรสอบภายในวนัท่ี 
31 มีนาคมของทุกปี และตอ้งไดรั้บการประเมินใหผ้า่นก่อนการสอบ 
  3) วธีิการสอบ ประกอบดว้ย การสอบขอ้เขียน การสอบภาคปฏิบติั และปากเปล่า โดยแบ่ง
สัดส่วนคะแนนการประเมินเป็นภาคทฤษฎีร้อยละ 60 ภาคปฏิบติัและปากเปล่าร้อยละ 40 และประเมิน
เกณฑผ์า่นดว้ยวธีิอิงเกณฑต์ามเกณฑผ์า่นของขอ้สอบแต่ละขอ้ 
  การสอบเพือ่ประกาศนียบัตรในกรณีทีไ่ม่ได้ฝึกอบรม 

1) ผูส้มคัรสอบจะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บหนงัสืออนุมติัหรือวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญใน
การประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาอายรุศาสตร์ของแพทยสภา และไดท้  างานเก่ียวกบั
อายรุศาสตร์ผูป่้วยนอกมาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 

  2) โรงพยาบาลประจ าท่ีผูส้มคัรสอบปฏิบติังานอยู ่ ตอ้งมีศกัยภาพเป็นไปตามเกณฑข์ั้นต ่าของ
การเปิดอบรมแพทยป์ระจ าบา้น สาขาอายรุศาสตร์ผปู่วยนอก ยกเวน้ขอ้ท่ีเป็น สถาบนัฝึกอบรมแพทย์
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ประจ าบา้นผูป่้วยนอก 
  3) ตอ้งส่งผลงานวชิาการเก่ียวกบัโครงการพฒันาคุณภาพการบริการหรือความคุม้ค่าจากการใช้
ทรัพยากรทางการแพทย ์ 1 เร่ือง ซ่ึงอาจเป็นงานวจิยัหรือบทความฟ้ืนฟวูชิาการ พร้อมในการสมคัรสอบ
ภายในวนัท่ี 31 มีนาคมของทุกปี และไดรั้บการประเมินให้ผา่นก่อนการสอบ 
  4) การสอบใชข้อ้สอบและเกณฑก์ารตดัสินเช่นเดียวกบัการสอบเพื่อประกาศนียบตัรส าหรับ
แพทยป์ระจ าบา้นท่ีไดรั้บการฝึกอบรมตามเกณฑ์ 
  5) ส าหรับแพทยท่ี์ไดรั้บวุฒิบตัร สาขาอายรุศาสตร์ผูป่้วยนอกจากต่างประเทศท่ีราชวทิยาลยั
อายรุแพทยฯ์ รับรอง จะท าการสอบเพียงการสัมภาษณ์ประการเดียว 
 
1.14 การประกนัคุณภาพการฝึกอบรม 
  ราชวทิยาลยัอายรุแพทยฯ์ ก าหนดให้ สถาบนัฝึกอบรมท่ีไดรั้บอนุมติัให้จดัการฝึกอบรม จะตอ้ง
ผา่นการประเมินความพร้อมในการเป็นสถาบนัฝึกอบรม และ สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหมี้การประกนั
คุณภาพการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 
  1.14.1 การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายใน สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหมี้ระบบและ
กลไกการประกนัคุณภาพฝึกอบรมภายใน 
  1.14.2 การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งไดรั้บการประเมิน 
คุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรม และสอบอนุสาขาอายรุศาสตร์ผูป่้วยนอกตามขอ้ก าหนด 
 
1.15 การทบทวน/พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม 
  ราชวทิยาลยัอายรุแพทยฯ์ จะไดท้  าการทบทวน/พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมเป็นระยะๆ หรืออยา่ง
นอ้ยทุก 5 ปี 
 
2. เกณฑ์มาตรฐาน สถาบันฝึกอบรม อนุสาขาอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก 
  ราชวทิยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย ก าหนดให้สถาบนัฝึกอบรมหลกัสูตรการฝึกอบรม
แพทยป์ระจ าบา้น เพื่อประกาศนียบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมอนุสาขา
อายรุศาสตร์ผูป่้วยนอกจะตอ้งมีคุณสมบติัตามเกณฑท์ัว่ไป และเกณฑเ์ฉพาะและตอ้งระบุสถานภาพของ 
สถาบนัฝึกอบรม 
 
2.1 เกณฑ์ทัว่ไปส าหรับ สถาบันฝึกอบรม 
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 1) คุณสมบัติทัว่ไป 
  ก) ไดรั้บการรับรองคุณภาพ หรือก าลงัด าเนินการพฒันาเพื่อการรับรองคุณภาพ 
  ข) มีบรรยากาศทางวชิาการในลกัษณะสังคมนกัวชิาการ เพื่อเสริมสร้างคุณสมบติัในการใฝ่รู้
ใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
  ค) มีระบบการบริหารจดัการท่ีดี มีสถานท่ี เคร่ืองมืออุปกรณ์ และจ านวนผูป่้วยทั้งประเภท
ผูป่้วยใน และผูป่้วยนอกพอเหมาะแก่การฝึกอบรม และผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดมี้ส่วนด าเนินการดูแลรักษา
และใหบ้ริการกบัผูป่้วยโดยตรง 
  ง) มีหน่วยงานเทียบเท่าภาควชิาในคณะแพทยศาสตร์/วทิยาลยัแพทยศ์าสตร์ หรือแผนกใน
โรงพยาบาล เป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินการ โดยผูบ้ริหารของคณะแพทยศาสตร์/วิทยาลยัแพทยศาสตร์/
โรงพยาบาลท่ีรับผิดชอบด าเนินการตอ้งไม่มีผลประโยชน์ส่วนตวัท่ีอาจขดัขวาง การบริหารงานและการ
พฒันางานการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น 
  จ) มีปณิธานและพนัธกิจระบุไวช้ดัเจนวา่มุ่งผลิตแพทยป์ระจ าบา้นท่ีมีความรู้ความ สามารถ
และคุณสมบติัสอบคลอ้งกบัหลกัสูตร และมีความสามารถในการเป็นนกัวชิาการและท่ีจะศึกษาต่อเน่ืองได ้
และมีวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ 
  ฉ) มีระบบบริหารท่ีชดัเจนเพื่อสนบัสนุนการจดัการฝึกอบรมใหบ้รรลุตามปณิธาน ไดแ้ก่ การ
บริหารงานทัว่ไป การบริหารการศึกษา เป็นตน้ ระบบบริหารงานดงักล่าวใหท้  าเป็นระเบียบของคณะ
แพทยศาสตร์/วทิยาลยัแพทยศาสตร์/โรงพยาบาล และประกาศใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบทัว่กนั 
  ช) มีแพทยผ์ูท้รงคุณวุฒิจ านวนเพียงพอรับผดิชอบใน สาขาท่ีฝึกอบรม และใน สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
และมีความมุ่งมัน่ ความเตม็ใจในการเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรฝึกอบรม 
  ซ) ในระยะเร่ิมแรก (ประมาณ 5 ปี) คณะแพทยศาสตร์/วทิยาลยัแพทยศ์าสตร์/โรงพยาบาลท่ีขอ
เปิดด าเนินการฝึกอบรม อาจพิจารณาท าความตกลงกบัคณะแพทยศาสตร์/วทิยาลยัแพทยศาสตร์/
โรงพยาบาลท่ีมีประสบการณ์ด าเนินการเปิดหลกัสูตรฝึกอบรมมาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 10 ปี ใหช่้วยท าหนา้ท่ีเป็น
ท่ีปรึกษา/ช่วยเหลือ หรือเป็นสถาบนัสมทบ/ สถาบนัร่วมในการด าเนินการฝึกอบรม 
  ฌ) ก่อนเปิดด าเนินการฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์/วทิยาลยัแพทยศาสตร์/โรงพยาบาล จะตอ้ง
ด าเนินการใหร้าชวทิยาลยัอายรุแพทยฯ์ รับรองหลกัสูตรของสถาบนัฝึกอบรมเพื่อให้ผูส้ าเร็จการฝึกอบรมมี
สิทธ์ิเขา้สอบเพื่อประกาศนียบตัร และจะตอ้งมีความพร้อมในการจดัการฝึกอบรมและทรัพยากรต่างๆ 
โดยเฉพาะอาจารยส่ื์อการศึกษาและอุปกรณ์การฝึกอบรม ครบถว้นตามเกณฑท่ี์ก าหนด ทั้งน้ีจะตอ้งมีแผน
ด าเนินงานระยะ 5 ปี ท่ีมีความชดัเจนและเป็นไปได ้โดยแผนปฏิบติัการจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่มีความพร้อม
ดงักล่าวก่อนเร่ิมการฝึกอบรมแต่ละชั้นปีอยา่งนอ้ย 1 ปี การศึกษา 
  ญ) ในกรณีท่ีเป็น สถาบนัฝึกอบรมภาคเอกชน นอกจากจะตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้ (ก) ถึง (ฌ) 
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แลว้ จะตอ้งไมแ่สวงหาก าไรจากการฝึกอบรม โดยใหจ้ดัตั้งมูลนิธิ หรือกองทุนท่ีมีทุนส ารองเพียงพอในการ 
ด าเนินการระยะยาว และใหผู้แ้ทนราชวทิยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทยท่ีรับผดิชอบดูแลการฝึกอบรม 
เป็นกรรมการของมูลนิธิ หรือกองทุนโดยต าแหน่ง 
  2. หน่วยงานกลางพืน้ฐาน  สถาบนัฝึกอบรมนั้นจะตอ้งมีหน่วยงานกลางใหบ้ริการ ดงัต่อไปน้ี 
  ก) ห้องปฏิบัติการส าหรับการชันสูตร  สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีการใหบ้ริการตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการ หรือติดต่อขอรับบริการตรวจทางห้องปฏิบติัการใหค้รอบคลุมการชนัสูตรประเภทจ าเพาะท่ี
จ าเป็นส าหรับการฝึกอบรม ซ่ึงหอ้งปฏิบติัการตอ้งมีพยาธิแพทยห์รือแพทย ์ หรือบุคลากรอ่ืนท่ีมีความรู้
ความช านาญเป็นผูค้วบคุม 
   - หอ้งปฏิบติัการดา้นพยาธิวิทยากายวภิาค  สามารถท่ีจะท าการตรวจศพ ตรวจช้ินเน้ือ และ
ส่ิงส่งตรวจทางเซลลว์ทิยาท่ีไดจ้ากการผา่ตดั หรือการท าหตัถการ  สามารถเตรียมสไลดช้ิ์นเน้ือเน้ือเยื่อ และ
ส่ิงส่งตรวจเพื่อตรวจดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ไดเ้อง พยาธิแพทยต์อ้งมีเวลา มีความสามารถ และเตม็ใจให้
ค  าปรึกษาหารือ หรือสอนแพทยป์ระจ าบา้นทุกสาขาได ้อตัราการตรวจศพซ่ึงเปรียบเสมือนดชันีบ่งความใน
ใจทางวชิาการและความใส่ใจในการคน้หาสาเหตุ การด าเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของแพทย์
ในโรงพยาบาลนั้นจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนผูป่้วยท่ีถึงแก่กรรม (ไม่รวมการตรวจศพ
ทางดา้นนิติเวชศาสตร์) การตรวจศพ การตรวจช้ินเน้ือ และการตรวจทางเซลลว์ทิยาตอ้งกระท าโดย
ครบถว้นจน สามารถใหก้ารวนิิจฉยัขั้นสุดทา้ย และตอ้งมีรายงานการตรวจเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย 
   - ในกรณีท่ีอตัราการตรวจศพของ สถาบนัฝึกอบรมไม่ถึงเกณฑท่ี์ก าหนด  สถาบนัจะตอ้ง
แสดงหลกัฐานท่ีบ่งช้ีถึงความสนใจทางวชิาการ และความใส่ในการคน้หา สาเหตุ การด าเนินโรคและ
ประเมินผลการรักษาของแพทยใ์นโรงพยาบาล ดว้ยการตรวจทางพยาธิวทิยา หรือการตรวจอ่ืนๆ 
  ข) ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวทิยาคลนิิก หรือเวชศาสตร์ชนัสูตร  สามารถใหบ้ริการตรวจดา้น
โลหิตวทิยา เคมีคลินิก จุลทรรศน์ศาสตร์ จุลชีววทิยา วทิยาภูมิคุม้กนัไดเ้ป็นประจ า รวมทั้งจะตอ้งมีการ
ใหบ้ริการทางดา้นธนาคารเลือดท่ีจ าเป็นส าหรับการฝึกอบรม 
  ค) หน่วยรังสีวิทยา  สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีรังสีแพทยผ์ูท้รงคุณวุฒิ  สามารถตรวจทางรังสีท่ี
จ  าเป็นส าหรับการฝึกอบรมได ้
  ง) ห้องสมุดทางแพทย์  สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีหอ้งสมุดซ่ึงมีต ารามาตรฐานทางการแพทย ์
วารสารการแพทยท่ี์ใชบ้่อย และหนงัสือครรชนีส าหรับช่วยคน้รายงานท่ีตีพิมพใ์นวารสารส าหรับใหแ้พทย์
ประจ าบา้นใชไ้ดส้ะดวก 
  จ) หน่วยเวชระเบียนและสถิติ  สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหผู้ป่้วยทุกคนมีแฟ้มประจ าตวั ซ่ึง
บนัทึกประวติั ผลการตรวจร่างกาย การสั่งการรักษาท่ีเป็นมาตรฐาน และมีระบบการจดัเก็บคน้หา และการ
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ประมวลสถิติท่ีมีประสิทธิภาพ 
 3. หน่วยงานทางด้านคลินิกที่เกี่ยวกบัการดูแลรักษาผู้ป่วย สาขาทีฝึ่กอบรม  
   สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีหน่วยงานทางคลินิกท่ีส าคญั ไดแ้ก่ อายรุศาสตร์ ศลัยศาสตร์ กุมารเวช
ศาสตร์ สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา เพื่อใหก้ารดูแลรักษาผูป่้วยใน สาขาท่ีฝึกอบรมหากจ าเป็น 
 4. กจิกรรมวชิาการ  
   สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหมี้กิจกรรมวชิาการสม ่าเสมอทั้งในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในสาขา
ท่ีฝึกอบรม เช่น กิจกรรม Journal club หรือกิจกรรมวิชาการระหวา่งหน่วยงาน หรือระดบัโรงพยาบาล เช่น 
tissue conference, tumour conference, morbidity mortality conference, clinicopathlogical conference 
นอกจากน้ี สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดั หรืออนุญาตใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไปเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานประยกุต ์หรือวทิยาศาสตร์คลินิกสัมพนัธ์ และควรสนบัสนุนใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดร่้วมประชุม
วชิาการนอกสถาบนัฝึกอบรมตามโอกาส  
2.2  เกณฑ์เฉพาะส าหรับ สถาบันฝึกอบรม 
   สถาบนัฝึกอบรมอนุสาขาอายรุศาสตร์ผูป่้วยนอก จะตอ้งจดัใหมี้หน่วยงานใหก้ารดูแลรักษา
ผูป่้วยในสาขาท่ีฝึกอบรมตลอดเวลามีงานบริการท่ีมีคุณภาพ และปริมาณเป็นไปตามท่ีราชวทิยาลยั 
อายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงดูแลการฝึกอบรมเป็นผูก้  าหนด ดงัน้ี 

1) มีจ านวนและคุณวุฒิของแพทย์ผู้ให้การฝึกอบรมทีเ่หมาะสม 
  สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีแพทยซ่ึ์งไดรั้บประกาศนียบตัรอนุสาขาอายรุศาสตร์ผูป่้วยนอก อยา่ง
นอ้ย 2 คน และเป็นสมาชิกราชวทิยาลยัอายรุแพทยฯ์ อาจารยผ์ูท้  าหนา้ท่ีรับผดิชอบการฝึกอบรมจะตอ้ง
ปฏิบติังานทางดา้นอายรุศาสตร์โรงพยาบาลมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี หรือมีประสบการณ์ในคณะกรรมการ/
คณะท างาน/ทีมน า ในการดูแลแบบสหสาขาวชิาชีพ หรือกลุ่มพฒันาคุณภาพในระบบ หรือ
กระบวนการพฒันาคุณภาพของโรงพยาบาล 
  2) มีงานบริการอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอกทีม่ีคุณภาพและจ านวนเพยีงพอส าหรับการฝึกอบรม 
   ก. ผูป่้วยนอกท่ีอยูใ่นการดูแลของสาขาอายรุศาสตร์ผูป่้วยนอก 150 คร้ัง/สัปดาห์ 
   ข. จ านวนผูป่้วยนอกท่ีมาปรึกษาเพื่อเตรียมผา่ตดั หรือโรคอายรุศาสตร์ระหวา่งตั้งครรภ ์30 
คร้ัง/สัปดาห์ 
   ค. จ านวนโครงการพฒันาคุณภาพการรักษาพยาบาล 1 โครงการ 
  3) ห้องปฏิบัติการ/หน่วยงานสนับสนุน 
    สถาบนัฝึกอบรมควรมีหอ้งปฏิบติัการท่ีสามารถใหก้ารสนบัสนุนและรองรับการตรวจ
วนิิจฉยัและงานวจิยัได ้
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  4) กจิกรรมวชิาการ 
    สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหมี้กิจกรรมวชิาการสม ่าเสมอ ไม่ต ่ากวา่ 4 คร้ังต่อเดือน ไดแ้ก่ 

ก. Journal club ไม่นอ้ยกวา่เดือนละ 1 คร้ัง 
  ข. การประชุมร่วมระหวา่งภาควชิา/หน่วยงาน ไม่นอ้ยกวา่เดือนละ 1 คร้ัง ไดแ้ก่ กิจกรรมเยีย่ม
ส ารวจภายใน (internal survey) การประชุมของคณะกรรมการ หรือคณะท างานท่ีรับผิดชอบดา้นการพฒันา
คุณภาพ 
  ค. การประชุมวชิาการ morbidity-mortality conference ไม่ต ่ากวา่เดือนละคร้ัง 
  ง. การประชุมวชิาการในลกัษณะทบทวนวรรณกรรม (literature review)ไม่ต ่ากวา่เดือนละ 1 คร้ัง 
  จ. การประชุมคณะท างานประเมินทบทวนเพื่อจดัการเก่ียวกบัความเหมาะสม และ/หรือความ
คุม้ค่าของการใชท้รัพยากรสุขภาพ การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามสิทธิดา้นการรักษาพยาบาลของผูป่้วย
ไม่นอ้ยกวา่ปีละ 4 คร้ัง 
  ฉ.  สนบัสนุนใหแ้พทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรมไปร่วมประชุมวชิาการดา้นพฒันาคุณภาพในหน่วยงาน 
หรือภายนอกสถาบนัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
2.3  สถานภาพของสถาบันฝึกอบรม  
  สถาบนัฝึกอบรมมี สถานภาพหลายอยา่ง ตามบทบาทหนา้ท่ีในการฝึกอบรม ดงัน้ี 
   สถาบันฝึกอบรมหลกั ไดแ้ก่  สถาบนัฝึกอบรมท่ีด าเนินการจดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์

ประจ าบา้น และไดรั้บอนุมติัจากราชวทิยาลยัอายรุแพทยฯ์ ใหเ้ปิดเป็น
สถาบนัฝึกอบรม โดยจดัให้เขา้รับการฝึกอบรม ไดรั้บประสบการณ์
จากสถาบนัฝึกอบรมตลอดหลกัสูตร หรือเป็นเวลาไม่ต ่ากวา่ระยะ เวลา 
2 ใน 3 ของหลกัสูตร 

   สถาบันฝึกอบรมสมทบ ไดแ้ก่  สถาบนัฝึกอบรมท่ีไดรั้บอนุมติัจากราชวทิยาลยัอายรุแพทยฯ์ ให้
เป็นสถาบนัฝึกอบรมสมทบกบัสถาบนัหลกัเพื่อจดัการฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบา้นในส่วนท่ี สถาบนัหลกัไม่สามารถจดัประสบการณ์ได ้ โดย
กิจกรรมดงักล่าวเม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งมีระยะเวลารวมกนัไม่ต ่ากวา่ 3 
เดือน และไม่เกิน 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลกัสูตร 

      ตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์ ............................. จดัท าหลกัสูตรการ
ฝึกอบรมฯ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรงพยาบาล และขออนุมติั
เปิดเป็น สถาบนัฝึกอบรม แต่ขอใหค้ณะแพทยศาสตร์/
โรงพยาบาล ................. เป็น สถาบนัฝึกอบรม สมทบจดั
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กิจกรรม .................... ให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเป็นเวลา 3 
เดือน เป็นตน้ 

   สถาบันร่วมฝึกอบรม ไดแ้ก่  สถาบนัฝึกอบรมตั้งแต่ 2 แห่งข้ึนไปท่ีด าเนินการจดัท าหลกัสูตรการ
ฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นและไดรั้บอนุมติัจากราชวทิยาลยัอายรุแพทยฯ์ 
ใหเ้ปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมร่วมกนั โดยจดัใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดรั้บ
ประสบการณ์จากทุกสถาบนั โดยแต่ละแห่งมีเวลาไม่ต ่ากวา่ 1 ใน 3 ของ
ระยะเวลาของหลกัสูตร 

  ตัวอย่าง  คณะแพทยศาสตร์ ..................... ร่วมกบัโรงพยาบาล ................
จดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรมอนุสาขาอายรุศาสตร์โรงพยาบาล 
และขออนุมติัเปิดเป็น สถาบนัร่วมฝึกอบรม โดยผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมได ้ ประสบการณ์จากคณะแพทยศาสตร์................. 
เป็นเวลา 8 เดือน และจากโรงพยาบาล ...................... เป็นเวลา 
4 เดือน เป็นตน้ 

 
  สถาบันฝึกอบรมกจิกรรมเลอืก ไดแ้ก่  สถาบนัฝึกอบรมท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากราชวิทยาลยั

อายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย โดยการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  สาขานั้นใหเ้ป็นสถาบนั
ฝึกอบรมท่ีจดัประสบการณ์เพิ่มเติมใหก้บัผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม
ท่ีสนใจไดใ้นลกัษณะของกิจกรรมเลือก (Elective) โดยมี
ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน หลกัสูตรอาจจดัใหผู้เ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมไดรั้บประสบการณ์เพิ่มเติมจากสถาบนัฝึกอบรม
กิจกรรมเลือกได ้โดยจะตอ้งมีระยะเวลารวมกนัตลอดหลกัสูตร
ไม่เกินระยะเวลาท่ีราชวทิยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย
ก าหนด 

 
3.  การขออนุมัติเป็น สถาบันฝึกอบรม 
  คณะแพทยศาสตร์/วทิยาลยัแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลใดท่ีมีความประสงคจ์ะเปิดเป็นสถาบนั
ฝึกอบรมในสาขาท่ีมีเกณฑห์ลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีไดรั้บการอนุมติัจากราชวทิยาลยัอายรุแพทยฯ์ แลว้ ถา้
เป็นการจดัการฝึกอบรมท่ีมีหรือไม่มีสถาบนัฝึกอบรมสมทบ ใหส้ถาบนัฝึกอบรมหลกัเป็นผูด้  าเนินการ
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จดัท าขอ้มูล หากเป็นการจดัการฝึกอบรมในลกัษณะท่ีมีสถาบนัร่วมฝึกอบรมใหทุ้กสถาบนัฝึกอบรมร่วม
รับผดิชอบเป็นผูด้  าเนินการจดัท าขอ้มูล ตามเกณฑ์หลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีไดรั้บอนุมติันั้น เสนอ            
ราชวทิยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทยผูรั้บผิดชอบดูแลการฝึกอบรมประสานงานกบัคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ ตรวจรับรองการเปิดเป็น สถาบนัฝึกอบรมและก าหนดศกัยภาพของ สถาบนัฝีกอบรม
หลกัและสถาบนัสมทบ (ถา้มี) หรือสถาบนัร่วมฝึกอบรมตามเกณฑห์ลกัสูตร และจ านวนความตอ้งการของ
แพทยเ์ฉพาะทางสาขานั้น แลว้ใหน้ าเสนอราชวทิยาลยัอายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทย  
4.  การติดตามก ากบัดูแล สถาบันฝึกอบรม 
  ราชวทิยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทยผูรั้บผิดชอบดูแลการฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหมี้การติดตาม
ก ากบัดูแล สถาบนัฝึกอบรมหลกั  สถาบนัฝึกอบรมสมทบ  สถาบนัร่วมฝึกอบรมท่ีไดรั้บอนุมติัให้เปิดการ
ฝึกอบรมเป็นระยะๆ โดยการมอบหมายใหค้ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เป็นผูด้  าเนินการตาม 
แนวทางท่ีราชวทิยาลยัอายรุแพทยฯ์ก าหนด และเสนอรายงานราชวทิยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย
รับทราบเป็นระยะๆ 
  หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พบวา่  สถาบนัฝึกอบรมหลกัหรือ สถาบนัร่วม
ฝึกอบรมใดไม่มีผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรใดติดต่อกนัเกิน 5 ปี “พกั” การประกาศรับสมคัร
แพทยป์ระจ าบา้นส าหรับหลกัสูตรนั้นของสถาบนัฝึกอบรมหรือ สถาบนัร่วมฝึกอบรมนั้นไวก่้อน จนกวา่
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ จะไดป้ระเมินสถาบนัฝึกอบรมนั้นวา่มีความพร้อมในการฝึกอบรม
ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
  หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พบวา่  สถาบนัฝึกอบรมหลกั หรือ สถาบนัร่วม
ฝึกอบรมใด ไม่มีผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรใดติดต่อกนัเกิน 10 ปี ให ้ “ยกเลิก” การ
เป็น สถาบนัฝึกอบรมของ สถาบนัฝึกอบรมหลกั หรือของสถาบนัร่วมฝึกอบรมกลุ่มนั้น และใหท้ าเร่ืองแจง้
ราชวทิยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย หากสถาบนัฝึกอบรมมีความประสงคจ์ะขอเป็นสถาบนัฝึกอบรม
อีกใหด้ าเนินการตามขอ้ 3 
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รายนามคณะอนุกรรมการจัดท าเกณฑ์หลกัสูตร อบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
อนุสาขาอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก 

 1. นายแพทยว์ทิยา   ศรีดามา   ประธาน 
 2. นายแพทยย์งเกษม   วรเศรษฐการกิจ  อนุกรรมการ 
 3. นายแพทยส์ราวฒิุ   ศิวโมกษธรรม  อนุกรรมการ 
 4. นายแพทยป์ฏิณฐั   บูรณะทรัพยข์จร  อนุกรรมการ 
 5. นายแพทยว์รีชยั   ศรีวณิชชากร  อนุกรรมการ 
 6. นายแพทยช์ยัวฒัน์  วชิรศกัด์ิศิริ  อนุกรรมการ 
 7. แพทยห์ญิงเขมรัสมี   ขนุศึกเมง็ราย  อนุกรรมการ 
 8. นายแพทยธ์นัยชยั   สุระ   อนุกรรมการ 
 9. แพทยห์ญิงสาวติรี   เมาฬีกุลไพโรจน์  อนุกรรมการ 
 10. แพทยห์ญิงเด่นหลา้   ปาลเดชพงษ ์  อนุกรรมการ 
 11. แพทยห์ญิงพจมาน   พิศาลประภา  อนุกรรมการ 
 12. แพทยห์ญิงบุญมี    สถาปัตยวงศ ์  อนุกรรมการ 
 13. แพทยห์ญิงอจัณา   ตนัธีรธรรม  อนุกรรมการ 
 14. นายแพทยโ์อบจุฬ    ตราชู   อนุกรรมการ 
 15. แพทยห์ญิงอรพิชญา   ไกรฤกษณ์  อนุกรรมการ 
 16.   นายแพทยนิ์วตัชยั   สุจริตจนัทร์  อนุกรรมการ 
 17. แพทยห์ญิงปนิตา   ปทีปวณิช  อนุกรรมการ 
 18. นายแพทยพ์ิพฒัน์   จิรนยัรากุล  อนุกรรมการ 
 19. นายแพทยธ์งชยั   เลิศวไิลรัตนพงศ ์ อนุกรรมการ 
 20. แพทยห์ญิงจุรีรัตน์   บวรวฒันุวงศ ์  อนุกรรมการ 
 21. นายแพทยว์นิยั    วนานุกลู  อนุกรรมการ 
 22. นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นายแพทยอิ์ทธพร คณะเจริญ  อนุกรรมการ 
 23. นายแพทยสุ์ชยั    สุเทพารักษ ์  อนุกรรมการ 
 24.   นายแพทยธ์ญัญพงศ์  ณ นคร   อนุกรรมการ 
 25. นายแพทยป์ระเดิมชยั   คงค า   อนุกรรมการ และเลขานุการ 
ทีป่รึกษา 
 1. นายแพทยจิ์รุฒน์ ศรีรัตนบลัล์ 
 2. นายแพทยว์รรษา เปาอินทร์ 
 3.     นายแพทยอ์นุวตัร ศุภชุติกุล 
 


