หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ านต่ อยอด
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคติดเชือ้
สมาคมโรคติดเชือ้ แห่ งประเทศไทย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ แห่ งประเทศไทย
ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562
1. หลักสูตร
(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด เพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความ
ชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคติดเชื ้อ
(ภาษาอังกฤษ) Fellowship Training in Infectious Diseases
2. ชื่อวุฒิบัตร
ก. ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย)

วุฒิบตั รเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคติดเชื ้อ
(ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Subspecialty Board of Infectious Diseases
ข. ชื่อย่ อ
(ภาษาไทย) วว. อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคติดเชื ้อ
(ภาษาอังกฤษ) Dip. Thai Subspecialty Board of Infectious Diseases
ค. คาแสดงวุฒิการฝึ กอบรมท้ ายชื่อ
(ภาษาไทย) วว. อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคติดเชื ้อ
(ภาษาอังกฤษ) Diplomate, Thai Subspecialty Board of Infectious Diseases
หรื อ Dip., Thai Subspecialty Board of Infectious Diseases

3. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
สมาคมโรคติดเชื ้อแห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
4. พันธกิจของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
“ผลิตอายุรแพทย์โรคติดเชื ้อที่พร้ อมด้ วยคุณภาพ คุณธรรม และจริ ยธรรม”
โดยฝึ ก อบรมบัณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ และทัก ษะด้ า นอายุร ศาสตร์ โ รคติ ด เชื อ้ มี ค วามสามารถใน
การศึกษาต่อเนื่องด้ วยตนเอง สามารถให้ บริ การทางอายุรกรรมโรคติดเชื ้อตามมาตรฐาน ถูกต้ องตาม
หลักวิชาการ บนพื ้นฐานการบริ บาลผู้ป่วยแบบองค์รวม และยึดถือ ผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลาง มีความเอื อ้
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อาทร ใส่ใจในความปลอดภัยของผู้ป่วย (patient safety) ผู้ร่วมปฏิบัติงาน สามารถให้ ความรู้ ทาง
อายุรศาสตร์ โรคติ ดเชื อ้ แก่ นัก ศึก ษาแพทย์ แพทย์ ทุก สาขา บุคลากรทางการแพทย์ ทุก ระดับ และ
ประชาชนทัว่ ไป เป็ นบุคคลมีความสามารถในการสร้ างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อสร้ างองค์ความรู้
ใหม่ที่สามารถนามาประยุกต์ ใช้ ในการพัฒนาเวชบริ การ เป็ นประโยชน์ แก่ผ้ ปู ่ วยและสังคม อี กทัง้
สามารถปฏิบตั ิภารกิจได้ สอดคล้ องกับความต้ องการและนโยบายของท้ องถิ่น ชุมชน ตลอดจนนโยบาย
ระดับชาติได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากความรู้ และทัก ษะด้ า นอายุ ร ศาสตร์ โ รคติ ด เชื อ้ แล้ ว อายุร แพทย์ โ รคติ ด เชื อ้ ที่ ส าเร็ จ
การศึกษาแล้ ว ต้ องมีความรู้ ความเป็ นมืออาชีพ ทักษะการสื่อสาร การปฏิบตั ิงานแบบสหวิชาชีพ และ
สอดคล้ องกับระบบสุขภาพของประเทศ รวมทังคุ
้ ณสมบัติด้านอื่น ๆ ตลอดจนต้ องเป็ นผู้ที่ร้ ูข้อจากัดของ
ตนเอง และมี ความสามารถในการเรี ยนรู้ เพื่อ พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อ ง พร้ อ มปรั บตัวตามความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศไทย
5. ผลลัพธ์ ของการฝึ กอบรม/หลักสูตร (intended learning outcomes/ milestones)
เมื่อสิ ้นสุดการฝึ กอบรมเพื่อให้ เป็ นแพทย์ผ้ มู ีความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาอายุรแพทย์ โรคติดเชือ้ แล้ ว ผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรมหรื อ แพทย์ ประจาบ้ านต่อ ยอดจะสามารถ
ปฏิบัติงานด้ านอายุร ศาสตร์ โรคติดเชื อ้ ได้ ด้วยตนเองอย่างมี ประสิทธิ ภาพในสถาบันการศึกษาหรื อ
สถาบันทัว่ ไป โดยต้ องมีคณ
ุ สมบัติ และความรู้ความสามารถขันต
้ ่า ตามสมรรถนะหลัก 6 ด้ าน ดังนี ้
5.1 การบริบาลผู้ป่วย (patient care)
5.1.1 มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วย ทาหัตถการ และการรวบรวมข้ อมูล สาหรับ
นามาคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล เพื่อนาไปสูก่ ารตัดสินใจให้ การดูแลรั กษาผู้ป่วย
อย่างเหมาะสมตามมาตรฐาน ถูกต้ องตามหลักวิชาการ บนพื ้นฐานการบริ บาลผู้ป่วยแบบ
องค์ รวม และยึดถื อผู้ป่วยเป็ นศูนย์ กลาง ใส่ใจในความปลอดภัยของผู้ป่วย และผู้ร่ว ม
ปฏิบตั ิงาน
5.1.2 สามารถให้ การวินิจฉัย การบาบัดรักษาและคาแนะนาทางอายุรศาสตร์ โรคติดเชื ้อต่าง ๆ ที่
พบได้ ในประเทศไทย รวมถึงโรคติดเชื ้อที่วินิจฉัยได้ ยากหรื อภาวะแทรกซ้ อนอื่น ๆ ได้ อย่าง
มีประสิทธิ ภาพ และถูกต้ อ งเหมาะสม โดยอาศัยข้ อ มูลทางคลินิกและการทดสอบทาง
ห้ องปฏิบตั ิการที่เหมาะสม
5.1.3 วางแผนการป้องกันโรคติดต่อ และสร้ างเสริ มสุขภาพ
5.1.4 บันทึกรายงานผู้ป่วยได้ อย่างสมบูรณ์ และสม่าเสมอ
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5.2 ความรอบรู้ และทักษะหัตถการทางเวชกรรม ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการ
นาไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วยและสั งคมรอบด้ าน (medical knowledge and procedural
skills)
5.2.1 เข้ าใจวิทยาศาสตร์ การแพทย์พื ้นฐานของร่างกายและจิตใจ ที่เป็ นผลกระทบจากการมี
ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างจุลชีพ สิง่ แวดล้ อม และมนุษย์
5.2.2 มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์ โรคติดเชื ้อ
5.3 การเรี ยนรู้ จ ากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (practice - based learning and
improvement)
5.3.1 สามารถวางแผน และดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้ องกับโรคติด
เชื ้อ ทังด้
้ านคลินิก ห้ องปฏิบตั ิการ และระบาดวิทยา รวมถึงภาคสนามได้ อย่างถูกต้ องตาม
หลักวิธีการวิจยั และถูกต้ องตามจริ ยธรรมการวิจยั
5.3.2 สามารถใช้ ยาและทรัพยากรได้ อย่างสมเหตุสมผล
5.3.3 สามารถเรี ยนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ ด้วยตนเองจากการปฏิบตั ิงาน และฐานข้ อมูลทาง
การแพทย์ เพื่อพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (continue professional development)
5.4 ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (interpersonal and communication skills) แพทย์ประจา
บ้ านต่อยอดจะต้ องสามารถในการแสดงให้ เห็นว่ามีความสามารถในการปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคลากรทาง
การแพทย์ และทักษะการสือ่ สาร ซึง่ เป็ นผลให้ เกิดการแลกเปลีย่ นข้ อมูล วางแผนและทางานเป็ นทีมร่วมกับ
ผู้ป่วย ญาติผ้ ปู ่ วย และบุคลากรทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ
5.4.1 นาเสนอข้ อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5.4.2 สามารถถ่ายทอดความรู้ และทักษะในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคติดเชื ้อ รวมทังการให้
้
ภูมิค้ มุ กัน การป้องกันและระบาดวิทยา แก่ นกั ศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจาบ้ านได้ เป็ น
อย่างดี
5.4.3 ให้ ความรู้ คาปรึ กษา และคาแนะนาเกี่ยวกับปั ญหาโรคติดเชื อ้ รวมทังการให้
้
ภูมิค้ มุ กัน
การป้องกันและระบาดวิทยา แก่แพทย์ทุกสาขา บุคลากรสหสาขาวิชาชีพ และประชาชน
ทัว่ ไปได้ เป็ นอย่างดี
5.4.4 สื่อสารให้ ข้อมูลแก่ญาติและผู้ป่วยได้ อ ย่างถูกต้ อ ง มีประสิทธิ ภาพ มีเมตตา เคารพการ
ตัดสินใจและศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
5.4.5 มีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี สามารถประสานงานด้ านวิชาการและด้ านบริ หารกับผู้อื่น อี กทังยั
้ ง
สามารถทางานร่วมกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ

3

5.5 ความเป็ นมืออาชีพ (professionalism)
5.5.1 ให้ การดูแลผู้ป่วย และการปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับวิชาโรคติดเชื ้อ (เช่น infection
prevention and control เป็ นต้ น) ตามหลักวิชาการและหลักฐานเชิงประจักษ์
5.5.2 แสดงออกซึ่งคุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติอันดีต่อ ผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อ นร่ วม
วิชาชีพ และชุมชน
5.5.3 มี ความสนใจใฝ่ รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็ น ผู้เ รี ยนรู้ อย่า งต่อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต
(continuous professional development)
5.5.4 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับมอบหมาย
5.5.5 คานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม
5.6 การปฏิบัติงานให้ เข้ ากับระบบ (system-based practice)
5.6.1 มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพ และระบบยาของประเทศ
5.6.2 มีความรู้ และมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
5.6.3 มีความรู้ความเข้ าใจ และปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงหลักการด้ านความปลอดภัยของผู้ป่วย
และบุคลากรทางการแพทย์
5.6.4 มีความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องสิทธิผ้ ปู ่ วย
5.6.5 สามารถใช้ ทรั พ ยากรสุข ภาพอย่ า งเหมาะสม (cost consciousness medicine)
สอดคล้ องกับหลักบริ หารจัดการระบบสุขภาพ และระบบยาของประเทศ โดยสามารถ
ปรั บ เปลี่ย นการดู แ ลรั ก ษาผู้ ป่ วยให้ เ ข้ า กับ บริ บ ทของการบริ ก ารสาธารณสุข ได้ ต าม
มาตรฐานวิชาชีพ
6. แผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
6.1 วิธีการฝึ กอบรม
6.1.1 Patient care เพื่อให้ แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดมีความสามารถดังในข้ อ 5.1 จึงมีวิธีการ
ฝึ กอบรมดังต่อไปนี ้
6.1.1.1 การดูแลผู้ป่วยใน (In-patient)
ก. แพทย์ประจาบ้ านต่อยอด ปฏิบตั ิงานรับผิดชอบ หรื อรับปรึ กษาผู้ป่วยในทาง
อายุร ศาสตร์ โ รคติ ด เชื อ้ รวมทัง้ ห้ อ งฉุก เฉิ น และหอผู้ป่ วยวิ ก ฤติ ใ นความ
ควบคุมของอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
ข. แพทย์ประจาบ้ านต่อยอด ปฏิบตั ิงานเป็ นที่ปรึ กษาผู้ป่วยต่างแผนกที่มีปัญหา
ทางด้ านอายุรศาสตร์ โรคติดเชื ้อ
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ค. แพทย์ ประจ าบ้ านต่อ ยอด บันทึกข้ อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้ อ ย่างถูกต้ อ ง
สมบูรณ์
6.1.1.2 การดูแลผู้ป่วยนอก (Out-patient)
ก. แพทย์ประจาบ้ านต่อยอด ปฏิบตั ิงานรับผิดชอบ หรื อรับปรึกษาผู้ป่วยนอกทาง
อายุรศาสตร์ โรคติดเชื ้อ ในความควบคุมของอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
ข. แพทย์ประจาบ้ านต่อยอด ปฏิบตั ิงานดูแลผู้ป่วยนอกอย่างต่อเนื่อง
ค. แพทย์ ป ระจ าบ้ า นต่อ ยอด บัน ทึก ข้ อ มูล ในเวชระเบี ย นผู้ป่ วยนอกได้ อ ย่า ง
ถูกต้ องสมบูรณ์
6.1.2 สมรรถนะด้ านความรู้และทักษะต่าง ๆ ทางการแพทย์ (Medical Knowledge and Skills)
6.1.2.1 สถาบันฝึ กอบรม ต้ องจัดกิจกรรมทางวิชาการในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารั บ
การฝึ กอบรม มีความรู้ วิทยาศาสตร์ การแพทย์พื ้นฐาน วิทยาศาสตร์ คลินิก การ
ตรวจวินิจฉัยทางห้ อ งปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อ งกับการ
ดูแลผู้ป่วยด้ านอายุรศาสตร์ โรคติดเชื ้อ วิทยาศาสตร์ สงั คมและพฤติ กรรม และเวช
ศาสตร์ ปอ้ งกันที่จาเป็ นสาหรับอายุรแพทย์โรคติดเชื ้อ
6.1.2.2 แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดจะต้ องเข้ าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ที่สมาคมฯ
และสถาบันจัดขึ ้นอย่างสม่าเสมอ
6.1.3 สมรรถนะด้ า นการพัฒ นาตนเองและการเรี ย นรู้ จากการปฏิ บัติ (Practice-Based
Learning and Improvement)
6.1.3.1 สถาบันฝึ กอบรมจัดให้ แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดมีประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ในการ
ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และสหวิชาชีพ
6.1.3.2 สถาบัน ฝึ กอบรมจัดให้ แพทย์ ป ระจาบ้ านต่อ ยอดปฏิ บัติ งานสอนและประเมิ น
นักศึกษาแพทย์ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ และแพทย์ประจาบ้ าน ตามความเหมาะสม
6.1.3.3 แพทย์ ประจาบ้ านต่อ ยอด ต้ อ งทางานวิจัย ได้ แก่ งานวิจัยแบบ retrospective
หรื อ prospective หรื อ cross-sectional study โดยเป็ นผู้วิจยั หลัก
6.1.3.4 แพทย์ ป ระจ าบ้ า นต่อ ยอด บัน ทึก ข้ อ มูลในเวชระเบี ย นผู้ป่วยได้ อ ย่า งถูก ต้ อ ง
สมบูรณ์
6.1.3.5 แพทย์ ประจ าบ้ านต่อ ยอด ให้ การประเมิ นและวางแผนการรั กษาแก่ผ้ ูป่วยต่าง
แผนกได้ ทงผู
ั ้ ้ ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
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6.1.4 สมรรถนะด้ านทักษะปฏิสมั พันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication
Skills)
6.1.4.1 แพทย์ประจาบ้ านต่อยอด เรี ยนรู้เกี่ยวกับทักษะการปฏิสมั พันธ์ และการสือ่ สาร
จากการปฏิบตั ิงานดูแลผู้ป่วยด้ วยตนเอง และการสังเกตการปฏิบตั ิของอาจารย์
รวมทังการชี
้
้แนะจากอาจารย์
6.1.4.2 แพทย์ประจาบ้ านต่อ ยอด ปฏิบตั ิงานสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ เพิ่มพูนทักษะ
และแพทย์ประจาบ้ าน
6.1.4.3 แพทย์ประจาบ้ านต่อยอด นาเสนอข้ อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปั ญหาในกิจกรรม
วิชาการต่าง ๆ
6.1.5 สมรรถนะด้ านความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
6.1.5.1 แพทย์ประจาบ้ านต่อยอด เข้ าร่ วมกิจกรรมการให้ ความรู้ ทางด้ านบูรณาการทาง
การแพทย์
6.1.5.2 แพทย์ประจาบ้ านต่อยอด ได้ รับการพัฒนาให้ มีเจตคติที่ดีระหว่างการปฏิบตั ิงาน
ดูแลผู้ป่วยภายใต้ การดูแลของอาจารย์
6.1.5.3 แพทย์ประจาบ้ านต่อยอด ต้ องทางานวิจยั โดยเป็ นผู้วิจยั หลัก
6.1.6 สมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิงานให้ เข้ ากับระบบ (Systems-Based Practice)
6.1.6.1 สถาบัน ฝึ ก อบรมจั ด ให้ แพทย์ ป ระจ าบ้ า นต่ อ ยอดมี ป ระสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้
เกี่ยวกับระบบคุณภาพของโรงพยาบาล ระบบความปลอดภัยของผู้ป่วยรวมทัง้
สิทธิของผู้ป่วย
6.1.6.2 สถาบัน ฝึ ก อบรมจั ด ให้ แพทย์ ป ระจ าบ้ า นต่ อ ยอดมี ป ระสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้
เกี่ยวกับประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลของการดูแลรักษา (cost consciousness
medicine) หลักการบริ หารจัดการระบบสุขภาพ และระบบยาของประเทศ
ระยะเวลา และระดับการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมมีระยะเวลาทังสิ
้ ้น 2 ปี แบ่งเป็ น 2 ระดับการฝึ กอบรม แพทย์ประจาบ้ านต่อ
ยอดฯ สามารถลาพักร้ อนได้ ปีละ 10 วัน ทังนี
้ ้ ผู้มีสทิ ธิเข้ ารับการสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ จะต้ องผ่านการ
ฝึ กอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 100 สัปดาห์
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6.2 เนือ้ หาของการฝึ กอบรม/หลักสูตร ภาคผนวกที่ 1
เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมจะต้ องมีความรู้ ความสามารถใน
เนื ้อหาต่อไปนี ้
6.2.1 ความรู้พื ้นฐานของอายุรศาสตร์ โรคติดเชื ้อ
6.2.2 โรคหรื อภาวะทางอายุรศาสตร์ โรคติดเชื ้อที่สาคัญ และพบบ่อย
6.2.3 หัตถการและการเลือกใช้ การตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ การเก็บตัวอย่างทางคลินิก และ
การแปลผล
6.2.4 ความรู้ทางด้ านบูรณาการ
6.3 การทางานวิจัย
แพทย์ ป ระจ าบ้ า นต่อ ยอดต้ อ งท างานวิ จั ย ได้ แ ก่ งานวิ จั ย แบบ retrospective,
prospective หรื อ cross sectional อย่างน้ อย 1 เรื่ อง หรื อทา systematic review หรื อ metaanalysis 1 เรื่ อง ในระหว่างการปฏิบตั ิงาน 2 ปี โดยเป็ นผู้วิจัยหลักหรื อผู้นิพนธ์ หลัก งานวิจัย
ดังกล่าวต้ องเป็ นงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับวิชาโรคติดเชื ้อ อาจจะเป็ นการวิจัยทางคลินิก การทดลอง
ในห้ องปฏิบตั ิการ หรื อการวิจยั ทางระบาดวิทยาของโรคติดเชื ้อก็ได้
รายละเอียดของการทางานวิจยั ภาคผนวกที่ 2
6.3.1 ขอบเขตความรับผิดชอบ
เนื่องจากการมีความสามารถในการทาวิจัยด้ วยตนเองเป็ นสมรรถนะหนึ่งที่แพทย์ประจาบ้ าน
ต่อยอดอายุรศาสตร์ โรคติ ดเชื อ้ และการพิ จารณาผลการประเมิ น ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เป็ น
องค์ประกอบหนึ่งของผู้ที่จะได้ รับวุฒิบตั รฯ เมื่อสิ ้นสุดการฝึ กอบรม ดังนันสถาบั
้
นฝึ กอบรมจะต้ อง
รับผิดชอบการเตรี ยมความพร้ อมให้ กบั แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดของสถาบันตนเองตังแต่
้ การเตรี ยม
โครงร่างการวิจยั ไปจนสิ ้นสุดการทางานวิจัย และจัดทารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาส่งสมาคม
โรคติดเชือ้ แห่งประเทศไทย ทังนี
้ ส้ ถาบันฝึ กอบรมจะต้ องรายงานชื่ องานวิจัย อาจารย์ที่ปรึ กษา และ
ความคืบหน้ าของงานวิจยั ตามกรอบเวลาที่กาหนดไปยังสมาคมฯ เพื่อให้ มีการกากับดูแลอย่างทัว่ ถึง
6.3.2 คุณลักษณะของงานวิจยั
6.3.2.1 เป็ นผลงานที่ริเริ่ มใหม่ หรื อ เป็ นงานวิจัยที่ใช้ แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อ นทังใน
้
และต่างประเทศ แต่นามาดัดแปลงหรื อทาซ ้าในบริ บทของสถาบัน หรื อบริ บทของ
ประเทศ
6.3.2.2 แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดและอาจารย์ผ้ ดู าเนินงานวิจัยทุกคน ควรผ่านการอบรม
ด้ านจริ ยธรรมการวิจยั ในคน หรื อ good clinical practice (GCP)
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6.3.2.3 งานวิจัยทุกเรื่ องต้ องได้ รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจัยของ
สถาบัน
6.3.2.4 งานวิจยั ทุกเรื่ อง ควรดาเนินงานวิจยั ภายใต้ ข้อกาหนดของ GCP หรื อระเบียบวิจัย
ที่ถกู ต้ องและเหมาะสมกับคาถามวิจยั
6.3.2.5 ใช้ ภาษาอังกฤษในการนาเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และเขียนบทคัดย่อ ทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรายงานการวิจัยจะต้ องครอบคลุมเนื ้อหาคือ
วัตถุประสงค์ของการวิ จัย วิธีการวิจัย ผลการวิจัย การวิจารณ์ ผลการวิจัย และ
บทคัดย่อ
6.3.3 สิง่ ที่ต้องปฏิบตั ิสาหรับการดาเนินการวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ป่วย
6.3.3.1 เมื่อได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจัยแล้ ว ต้ องดาเนินการทา
วิจยั ตามข้ อตกลงโดยเคร่งครัด
6.3.3.2 เมื่อมีการลงนามในเอกสารชี ้แจงผู้ป่วยหรื อผู้แทนเพื่อให้ ยินยอมเข้ าร่ วมวิจัยต้ อง
ให้ สาเนาแก่ผ้ ปู ่ วยหรื อผู้แทนเก็บไว้ 1 ชุด
6.3.3.3 ให้ ทาการระบุในเวชระเบียนผู้ป่วยนอกหรื อผู้ป่วยในถึงสถานการณ์ เข้ าร่ วมงาน
วิจยั ของผู้ป่วย
6.3.3.4 การตรวจหรื อรักษาเพิ่มเติมจากโครงการวิจยั ที่ผา่ นการอนุมตั ิแล้ ว โดยการกระทา
ดังกล่าวไม่ได้ เป็ นส่วนหนึง่ ของการดูแลรักษาผู้ป่วยตามปกติ ไม่สามารถทาได้ ไม่
ว่ากรณีใด ๆ ทังสิ
้ ้น ยกเว้ นได้ มีการระบุและอนุมตั ิในโครงการวิจัยแล้ ว และผู้วิจัย
หรื อคณะผู้วิจยั ต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทังทางตรงและทางอ้
้
อมที่เกิดขึ ้นกับ
ผู้ป่วยและผู้ดแู ลผู้ป่วย
6.3.3.5 กรณีที่โครงการวิจยั กาหนดให้ ทาการตรวจหรื อรักษาที่เพิ่มเติมจากการดูแลรักษา
ผู้ป่วยตามปกติ หากมีผลลัพธ์ ที่อ าจส่งผลต่อ ประโยชน์ให้ การดูรักษาผู้ป่วย ให้
ดาเนินการแจ้ งคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจัย เพื่อ วางแผนแจ้ งผู้ที่เกี่ ยวข้ อ ง
รับทราบต่อไป
6.3.3.6 หากเกิ ด กรณี อื่ น นอกเหนื อ การคาดการณ์ ให้ รี บ ปรึ ก ษาอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
โครงการวิจัย หรื อคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจัย กรณีที่ไม่สามารถปรึ กษาได้
ให้ ย้อนกลับไปใช้ หลักพื ้นฐาน 3 ข้ อ ของจริ ยธรรมทางการแพทย์ในการตัดสินใจ
คือ
ก. การถื อ ประโยชน์ สุข ของผู้ป่ วยเป็ น หลัก และการไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความทุก ข์
ทรมานกับผู้ป่วย
ข. การเคารพสิทธิของผู้ป่วย
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ค. การยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคม ที่จะได้ รับบริ การทาง
การแพทย์ตามมาตรฐาน
6.3.4 กรอบการดาเนินงานวิจยั ในเวลา 2 ปี (24 เดือนของการฝึ กอบรม)
ทังนี
้ ้ เดือนที่กาหนดขึ ้นเป็ นระยะเวลาที่ประมาณการ อาจจะทาได้ เร็ วกว่าหรื อช้ ากว่านี ้ได้
บ้ าง โดยให้ แต่ละสถาบันไปกาหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเอง ภาคผนวกที่ 3
6.4 จานวนปี ของการฝึ กอบรม
หลักสูตรการฝึ กอบรมมีระยะเวลา 2 ปี
6.5 การบริหารจัดการฝึ กอบรม และสภาพการปฏิบัติงาน
6.5.1 สถาบันฝึ กอบรม ต้ องจัดสภาวะการปฏิบตั ิงาน ดังต่อไปนี ้
6.5.1.1 ให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมเข้ าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ (รวมถึงการปฏิบตั ิงานนอกเวลา
ราชการ) ที่เกี่ยวข้ อ งกับการฝึ กอบรม ระบุกฎเกณฑ์และประกาศให้ ชัดเจนเรื่ อ ง
เงื่อนไขการบริ การและความรับผิดชอบของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
6.5.1.2 มีการกาหนดการฝึ กอบรมทดแทนในกรณีที่ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมมีการลาพัก เช่น
การลาคลอดบุตร การเจ็บป่ วย การเกณฑ์ทหาร การถูกเรี ยกฝึ กกาลังสารอง และ
การศึกษาดูงานนอกแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร เป็ นต้ น
6.5.1.3 จัดให้ มีค่าตอบแทนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมอย่างเหมาะสมกับตาแหน่งและงานที่
ได้ รับมอบหมาย
6.5.1.4 ควรมีการระบุชวั่ โมงการทางานที่เหมาะสม
ให้ แต่ สถาบันกาหนดรายละเอียด ดังหัวข้ อข้ างต้ น
6.6 การวัดและประเมินผล
มีการแจ้ งกระบวนการวัดและประเมินผลให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมได้ รับทราบโดยสามารถ
ตรวจสอบและอุทธรณ์ได้ เมื่อต้ องการ
ให้ แต่ สถาบันกาหนดรายละเอียด ดังหัวข้ อข้ างต้ น
6.7 การวัดและประเมินผลระหว่ างการฝึ กอบรม การเลื่อนชัน้ ปี การยุติการฝึ กอบรม
6.7.1 การประเมินระหว่างการฝึ กอบรม
6.7.1.1 สถาบันฝึ กอบรมจะต้ อ งจัดให้ มีก ารประเมิ นผู้เ ข้ ารั บการฝึ กอบรมระหว่างการ
ฝึ กอบรม ที่ครอบคลุมทังด้
้ านความรู้ทกั ษะเจตคติและกิจกรรมทางการแพทย์ โดย
เป็ นการประเมิ นจากอาจารย์ ผ้ ูให้ การฝึ กอบรมในแต่ละสถาบัน ทุก 6 เดือ นส่ง
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มายังคณะกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ตามที่กาหนด โดยวิธีการประเมินในแต่
ละสถาบันนันให้
้ กาหนดรูปแบบการวัดและการประเมินผลที่เหมาะสมเอง
6.7.1.2 มี ก ารประเมิ น การปฏิ บัติ ง านแพทย์ ป ระจ าบ้ านต่ อ ยอดฯ แต่ ล ะชั น้ ปี ด้ วย
Entrustable Professional Activities (EPA) ภาคผนวกที่ 4 และ เก็บเป็ นแฟ้ม
สะสมผลงาน ของทุกปี การศึกษา
6.7.2 เกณฑ์การเลือ่ นชันปี
้
6.7.2.1 ปฏิบตั ิงานได้ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80 ของระยะเวลาที่กาหนด
6.7.2.2 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดโดยแต่ละสถาบันฝึ กอบรม
6.7.2.3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน Entrustable professional activities ตามภาคผนวก
6.7.2.4 ปฏิบตั ิงานได้ สอดคล้ อ งตามข้ อ กาหนดของสถาบันฝึ กอบรมไม่ก่อให้ เกิ ดความ
เสือ่ มเสียแก่สถาบันฝึ กอบรม
6.7.3 แนวทางการดาเนินการกรณีไม่ผา่ นการประเมินเพื่อเลือ่ นชันปี
้
6.7.3.1 ต้ องปฏิบตั ิงานเพิ่มเติมในส่วนที่สถาบันกาหนด แล้ วทาการประเมินซ ้า ถ้ าผ่าน
การประเมินจึงสามารถเลือ่ นชันปี
้ ได้
6.7.3.2 ไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชันปี
้ ซ ้าตามข้ อที่ 1 หรื อไม่ผ่านการประเมินเพื่อรั บ
การเสนอชื่อเข้ าสอบวุฒิบตั รฯ ต้ องปฏิบตั ิงานในระยะชันปี
้ เดิมอีก 1 ปี
6.7.3.3 หลังจากปฏิบตั ิงานซ ้าในชันปี
้ เดิมอีก 1 ปี แล้ วยังไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชัน้
ปี ให้ การฝึ กอบรม
6.7.4 การดาเนินการสาหรับผู้ที่ไม่ผา่ นการประเมิน
6.7.4.1 แจ้ งผลการประเมินให้ แพทย์ประจาต่อยอดรับทราบเป็ นลายลักษณ์ อักษรในแบบ
ประเมินผลของสมาคมฯ พร้ อ มแนวทางการพัฒนา รายละเอียดการปฏิบัติงาน
เพิ่มเติม การกากับดูแล และการประเมินผลซ ้า
6.7.4.2 เมื่อแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดลงชื่อรับทราบ ให้ สง่ สาเนาผลการประเมินชุดหนึ่ง
ให้ อนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบ สมาคมฯ
6.7.4.3 ในกรณีที่แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดไม่ลงชื่อรับทราบหลังจากที่สถาบันฝึ กอบรม
แจ้ งแล้ ว ให้ ทางสถาบันฝึ กอบรมแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อักษรอีกครัง้ หนึ่ง หากยังไม่
ลงชื่อ ให้ ถือว่ารั บทราบโดยพฤตินยั แล้ วให้ สง่ สาเนาผลการประเมินชุดหนึ่งให้
อนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบ สมาคมฯ ต่อไป
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6.7.5 การดาเนินการเพื่อยุติการฝึ กอบรม
6.7.5.1 การลาออก แพทย์ ป ระจ าบ้ า นต่ อ ยอดต้ อ งท าเรื่ อ งชี แ้ จงเหตุผ ลก่ อ นพัก การ
ปฏิบตั ิงานล่วงหน้ าอย่างน้ อย 2 สัปดาห์ เมื่ อสถาบันฝึ กอบรมอนุมัติให้ พักการ
ปฏิบตั ิงานแล้ วจึงแจ้ งต่อคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ เพื่อเห็นชอบและ
แจ้ งต่อ สมาคมฯ พร้ อมความเห็น ประกอบว่าสมควรให้ พักสิทธิ์ การสมัค รเป็ น
แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดเป็ นเวลา 1 ปี ในปี การศึกษาถัดไปหรื อไม่ โดยพิจารณา
จากเหตุผลประกอบการลาออกและคาชี ้แจงจากสถาบันฝึ กอบรมการลาออกจะ
ถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้ รับอนุมตั ิจากแพทยสภา
6.7.5.2 การให้ ออก
ก. ปฏิบตั ิงานโดยขาดความรับผิดชอบหรื อประพฤติตนเสื่อมเสียร้ ายแรงจนก่อ
ให้ เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยหรื อต่อชื่อเสียงของสถาบันฝึ กอบรม
ข. ปฏิ บัติ ง านโดยขาดความรั บผิ ด ชอบหรื อ ประพฤติ ต นเสื่อ มเสีย ไม่ มี ก าร
ปรับปรุ งพฤติกรรมหลังการตักเตือ น และกระทาซ ้าภายหลังการภาคทัณฑ์
เมื่อสถาบันฝึ กอบรมเห็นสมควรให้ ออก ให้ ทาการแจ้ งแพทย์ประจาบ้ านต่อ
ยอ ด รั บ ทร า บ พ ร้ อ ม ใ ห้ พั ก ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล้ ว ท า เ รื่ อ ง แ จ้ ง ต่ อ
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ซึ่งจะต้ องตังคณะกรรมการสอบสวน
้
จ านวน 5 คน ประกอบด้ วยผู้แ ทนสถาบัน ฝึ กอบรมอื่ นจานวน 3 คน และ
กรรมการภายในสถาบันจานวน 2 คน เพื่อ ดาเนินการให้ เสร็ จสิ ้นภายใน 2
สัปดาห์ภายหลังจากได้ รับเรื่ อง ผลการสอบสวนจะถูกนาเสนอต่อที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ เพื่อลงความเห็น ถ้ าสมควรให้ ออกจึง
แจ้ งต่อแพทยสภาจนเมื่อได้ รับการอนุมตั ิจึงถือว่าการให้ ออกสมบูรณ์ ถ้ าเห็น
ว่ายังไม่สมควรให้ ออกจึงส่งเรื่ องคืนให้ สถาบันฝึ กอบรมพร้ อมคาแนะนา
6.7.5.3 การอุทธรณ์ผลประเมิน
แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดฯ สามารถตรวจสอบและอุทธรณ์ผลประเมินได้ เมื่อ
ต้ องการภายใน 7 วัน หลังประกาศผลประเมิน โดยให้ แพทย์ประจาบ้ านต่อยอด
ฯ ทาเอกสารชีแ้ จงเหตุผลให้ แก่คณะกรรมการประจาหลักสูตรฝึ กอบรมแพทย์
ประจาบ้ านฯ พิจารณา ซึง่ จะแจ้ งผลการอุทธรณ์ให้ ทราบภายใน 7 วัน
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6.8 การวัดและประเมินผล เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชานาญ ในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคติดเชือ้
6.8.1 ผู้มีสทิ ธิเข้ ารับการประเมิน จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
6.8.1.1 เป็ นผู้ที่ได้ รับวุฒิบตั รหรื ออนุมัติบตั ร แสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบ
วิ ช าชี พ เวชกรรม สาขาอายุ ร ศาสตร์ (วว.สาขาอายุ ร ศาสตร์ , อว.สาขา
อายุรศาสตร์ )
6.8.1.2 เป็ นผู้ที่ได้ ผา่ นการฝึ กอบรมตามหลักสูตรของสถาบันฝึ กอบรม
6.8.1.3 สถาบันฝึ กอบรมเห็นสมควรให้ เข้ ารับการประเมินได้
6.8.1.4 มีเอกสารรับรองจากสถาบันฝึ กอบรมว่ามีประสบการณ์ภาคปฏิบตั ิตามที่กาหนด
6.8.1.5 มีผลงานวิจยั 1 เรื่ อง โดยงานวิจัยได้ จัดทาเป็ นรู ปแบบของวิทยานิพนธ์ หรื อเป็ น
รูปแบบผลงานวิจยั ที่ได้ รับการตีพิมพ์แล้ ว (หรื อมีจดหมายตอบรับการตีพิมพ์ หรื อ
จดหมายตอบกลับว่าได้ รับผลงานเพื่อ พิจารณาการตีพิมพ์แล้ ว) ในวารสารทาง
วิชาการที่มีอยู่ในฐานข้ อ มูลทางวิชาการโดยกาหนดให้ ส่งรายงานการวิจัย แก่
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ภายในเวลาที่กาหนด
6.8.2 วิธีการสมัครเข้ ารับการสอบ
แพทยสภาจะเปิ ดให้ ดาเนินการสมัครสอบในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี โดยสามารถเข้ าไป
ติดตามข่าวสารและประกาศจากทางแพทยสภา และปฏิบตั ิตามขันตอนการยื
้
่นในคาขอการ
สมัครสอบฯ ได้ ที่ www.tmc.or.th ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามประกาศของแพทยสภาใน
แต่ละปี การศึกษา (ขันตอนในการยื
้
่นใบคาขอสมัครสอบฯ ภาคผนวกที่ 5
6.8.3 วิธีการประเมิน
6.8.3.1 สอบภาคทฤษฎี
ก. ข้ อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกคาตอบ (MCQ) เพื่อประเมินความรู้ พื ้นฐานทาง
คลินิก ได้ แก่ วิชาวิ ทยาศาสตร์ พื ้นฐาน (basic medical sciences หรื อ
correlated clinical sciences) และวิช าทางคลินิก (clinical subjects)
จานวน 100 ข้ อ
6.8.3.2 สอบภาคปฏิบตั ิ ดังนี ้
ก ข้ อสอบแบบอัตนัย โดยการสอบปฏิบัติการ (objective structured clinical
examination laboratory, OSCE Laboratory) จานวน 15 ข้ อ
ข ข้ อสอบปากเปล่า (oral examination) จานวน 8 ข้ อ
ค การประเมินผลงานวิจยั (research) 1 เรื่ อง
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6.8.4 เกณฑ์ผา่ นเพื่อรับวุฒิบตั ร
6.8.4.1 ภาคทฤษฎี ต้ องมีคะแนนสอบจากข้ อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกคาตอบ (MCQ)
ผ่านเกณฑ์ คือได้ คะแนนอย่างน้ อย ร้ อยละ 60 คะแนน หรื อได้ คะแนนอย่างน้ อยที่
MPL-1SEM ถ้ ายังไม่ผา่ นการสอบในปี การศึกษานัน้ ให้ เข้ ารับการสอบทุกหมวด
ใหม่ ในปี การศึกษาถัดไป (MCQ, OSCE Laboratory, oral examination และ
research) ภาคผนวกที่ 6
ข. กรณี ผ่านการสอบภาคทฤษฎี MCQ แล้ ว ให้ พิ จารณาการสอบภาคปฏิบัติ
(OSCE Laboratory 40%, oral examination 40% และ research 20%)
1) ให้ พิจารณาคะแนนรวมของการสอบภาคปฏิบตั ิ ได้ แก่ OSCE Laboratory,
oral examination และ research ต้ อ งได้ คะแนนอย่างน้ อ ย ร้ อ ยละ 60
คะแนน ถ้ ายังไม่ผา่ น ให้ พิจารณาเกณฑ์ในข้ อถัดไป
2) ให้ นาคะแนนการประเมิน Interhospital case conference on infectious
diseases (ICCID) จานวน 2 ครัง้ ที่มีคะแนนเกิน ร้ อยละ 60 ขณะเป็ นแพทย์
ประจาบ้ าต่อยอดฯ ชันปี
้ ที่ 1 และ ร้ อยละ 70 ขณะเป็ นแพทย์ประจาบ้ านต่อ
ยอดฯ ชันปี
้ ที่ 2 มาเพิ่มในส่วนคะแนนรวมภาคปฏิบตั ิ โดยคิดเป็ น ร้ อยละ 1
ต่อครัง้ ให้ มียอดรวมไม่เกิน ร้ อยละ 2 ถ้ ายังไม่ผ่าน ให้ พิจารณาเกณฑ์ในข้ อ
ถัดไป
3) ให้ พิจารณาคะแนนข้ อสอบในแต่ละหมวด ดังต่อไปนี ้
3.1) ในกรณี research
3.1.1) ได้ คะแนนอย่างน้ อย ร้ อยละ 60 คะแนน ถ้ ายังไม่ผ่าน ให้ เขียน
review article ส่งคณะอนุกรรมการการฝึ กอบรมและสอบฯ
ภายใน 3 เดือน
3.1.2) กรณี ไ ม่ ผ่ า น MCQ ต้ องสอบใหม่ ทุ ก หมวดนั น้ แต่ ก รณี
research นัน้ อนุญาตให้ ผ้ สู อบเลือกระหว่างการสอบใหม่ หรื อ
ใช้ คะแนนเดิม โดยจะเลือ กคะแนนที่ มากที่ สุดมาใช้ ค านวณ
คะแนนรวม
3.2) ในกรณี OSCE laboratory
3.2.1) ได้ ค ะแนนอย่า งน้ อ ย ร้ อยละ 60 คะแนน ถ้ า ยัง ไม่ ผ่ า น ให้
พิจารณาเกณฑ์ในข้ อถัดไป
3.2.2) ต้ องได้ คะแนนอย่างน้ อ ยที่ MPL ถ้ ายังไม่ผ่าน ให้ สอบเฉพาะ
หมวดนี ้ในปี การศึกษาถัดไป
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3.3) ในกรณี oral examination
3.3.1) ได้ ค ะแนนอย่า งน้ อ ย ร้ อยละ 60 คะแนน ถ้ า ยัง ไม่ ผ่ า น ให้
พิจารณาเกณฑ์ในข้ อถัดไป
3.3.2) ต้ องได้ คะแนนอย่างน้ อ ยที่ MPL ถ้ ายังไม่ผ่าน ให้ สอบเฉพาะ
หมวดนี ้ในปี การศึกษาถัดไป
3.4) การเพิ่ม คะแนนพิเศษ ร้ อยละ 1 เมื่ อ แพทย์ ประจาบ้ านต่อ ยอดฯ ส่ง
บทคัด ย่อ เข้ า ร่ ว มประกวด และได้ รั บ คัด เลือ กให้ น าเสนอแบบ oral
presentation ในงานประชุมวิชาการประจาปี ของราชวิทยาลัยอายุร
แพทย์ แห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ จะต้ อ งส่งบทคัดย่อ ที่ได้ รับการคัดเลือ ก
มายังสมาคมโรคติดเชื อ้ แห่งประเทศไทย ให้ รับทราบภายในวันที่ราช
วิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยกาหนดด้ วย
3.5) กรณีที่นอกเหนือจากระเบียบข้ างต้ น ให้ คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและ
สอบฯ อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคติดเชื ้อฯ เป็ นผู้ชี ้ขาด
6.9 การสอบเพื่อขอหนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชานาญ ในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรมสาขาอายุรศาสตร์ โรคติดเชือ้ ผู้มีสทิ ธิเข้ ารับการประเมิน จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
6.9.1 จะต้ องเป็ นผู้ได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพระราชบัญญัติวชิ าชีพเวช
กรรม พ.ศ. 2525
6.9.2 ได้ ปฏิบตั ิงานสาขาอายุรศาสตร์ โรคติดเชื ้อมาแล้ วไม่น้อยกว่า 5 ปี ในสถาบันที่มีศกั ยภาพ
เทียบเท่ากับเกณฑ์ขนต
ั ้ ่าในการเปิ ดการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดฯ ได้ และมีเอกสาร
รับรองจากสถาบันฝึ กอบรมว่ามีประสบการณ์ภาคปฏิบตั ิตามที่กาหนด ทังนี
้ ้ไม่นบั เวลาในการ
ฝึ กอบรมอนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคติดเชื ้อ
6.9.3 มีผลงานวิจยั 1 เรื่ อง เช่นเดียวกันกับผู้สอบเพื่อวุฒิบตั รฯ โดยมีหวั หน้ าภาควิชา/หัวหน้ า
กลุม่ งานอายุรกรรมรับรอง ให้ จดั ส่งผลงานวิจยั ได้ จดั ทาเป็ นรูปแบบของวิทยานิพนธ์ หรื อเป็ น
รูปแบบผลงานวิจยั ที่ได้ รับการตีพิมพ์แล้ ว (หรื อมีจดหมายตอบรับการตีพิมพ์ หรื อจดหมายตอบ
กลับว่าได้ รับผลงานเพื่อพิจารณาการตีพิมพ์แล้ ว) ในวารสารทางวิชาการที่มีอยูใ่ นฐานข้ อมูล
index medicus โดยกาหนดให้ สง่ รายงานการวิจยั แก่คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ
ภายในเวลาที่กาหนด
6.9.4 การสอบจะใช้ ข้อสอบและเกณฑ์การตัดสินเช่นเดียวกับการสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ
6.9.5 สาหรับแพทย์ที่ได้ รับวุฒิบตั ิอนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคติดเชื ้อจากต่างประเทศที่แพทยสภา
รับรอง และยังไม่หมดอายุ จะทาการสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว
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7. การรับและคัดเลือกผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
7.1 นโยบายการรับและการคัดเลือกผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
สถาบั น ฝึ ก อบรมต้ องประกาศนโยบาย รายชื่ อ คณะกรรมการ หลัก เกณฑ์ และ
กระบวนการคัดเลือกผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม ให้ สอดคล้ องกับศักยภาพของสถาบันในการฝึ กอบรม
ที่ได้ รับอนุมตั ิไว้ ตามเกณฑ์แพทยสภา เพื่อทาให้ เชื่อมัน่ ได้ วา่ กระบวนการคัดเลือกมีความโปร่ งใส
และเท่าเทียมยุติธรรม
สาหรับผู้ที่มีความพิการซึ่งต้ อ งการความช่วยเหลือพิเศษ แต่ไม่ขดั ขวางต่อการฝึ กอบรม
และปฏิบตั ิงาน สามารถเข้ ารับการคัดเลือกผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมได้
7.2 คุณสมบัตขิ องผู้สมัครเข้ ารับการฝึ กอบรม
ผู้สมัครเข้ ารับการฝึ กอบรมจะต้ องเป็ นผู้ที่ได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ ว
และต้ องมีคณ
ุ สมบัติอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
7.2.1 เป็ นผู้ได้ รับหนังสืออนุมตั ิหรื อวุฒิบตั รฯ ในสาขาอายุรศาสตร์
7.2.2 เป็ นแพทย์ประจาบ้ านปี สดุ ท้ ายในการฝึ กอบรมเพื่อวุฒิบตั รสาขาอายุรศาสตร์
7.2.3 เป็ นผู้มีสทิ ธิสอบเพื่อหนังสืออนุมตั ิหรื อวุฒิบตั รสาขาอายุรศาสตร์ ในปี การศึกษานัน้
7.2.4 ผู้อบรมไม่มีภาระผูกพัน หรื อติดทุนจากโรงพยาบาลต้ นสังกัด
7.2.5 สนับสนุนผู้อบรมที่ได้ รับทุนจากสถาบันที่มีความต้ องการผู้เชี่ยวชาญด้ านโรคติดเชื ้อ
7.3 จานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
7.3.1 สมาคมโรคติดเชือ้ แห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
กาหนดให้ สถาบัน ฝึ ก อบรมมี ศัก ยภาพในการฝึ กอบรมเป็ นสัด ส่ว นตามจ านวน
อาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรมและงานบริ การในชัน้ ดังต่อไปนี ้
จานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม (ตาแหน่ง/ระดับชัน)
้
1
2
3
4
5
6
จานวนอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม (ตาแหน่ง)
2
4
6
8
10
12
จานวนผู้ป่วยนอก อายุรศาสตร์ โรคติดเชื ้อ (ราย/
400 600 800 1,000 1,200 1,400
ปี )
จานวนผู้ป่วยใน อายุรศาสตร์ โรคติดเชื ้อ (ราย/ปี ) 200 300 400 500 600 700
จานวนผู้ป่วยในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก
40
50 60
70
80
90
อายุรศาสตร์ โรคติดเชื ้อ (ราย/ปี )
จานวนหัตถการตรวจจุลชีพในสิง่ คัดหลัง่ (ครัง้ /ปี ) 200 400 600 800 1,000 1,200
7.3.2 ถ้ าสถาบันนันมี
้ ความต้ องการเปิ ดการฝึ กอบรมเป็ นปี การศึกษาแรก ให้ เริ่ มฝึ กอบรม
แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดฯ ในจานวนที่น้อยกว่าศักยภาพขันต
้ ่าที่กาหนดไว้ และ
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เมื่อผ่านการประเมินสถาบันหลังเปิ ดการฝึ กอบรมแล้ ว จึงจะสามารถพิจารณาปรับ
เพิ่มจานวนการฝึ กอบรมให้ เท่ากับศักยภาพขันต
้ ่าได้
7.4 วิธีการคัดเลือกผู้เข้ าสมัครรับการฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมต้ องจัดทาประกาศรายชื่อคณะกรรมการ และเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ ารับ
การฝึ กอบรม โดยยึดหลักความโปร่งใส และตรวจสอบได้
8. สถาบันและอาจารย์ ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
8.1 สถาบันฝึ กอบรม คือ สถาบันที่ได้ รับการรับรองให้ เป็ นสถานที่ฝึกอบรมแพทย์อนุสาขาโรคติดเชื ้อ
จากแพทยสภา โดยมี คุณสมบัติตามเกณฑ์ ของแพทยสภา และราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ แห่ง
ประเทศไทย
8.2 ผู้รับผิดชอบการฝึ กอบรมของสถาบัน
สถาบันฝึ กอบรมต้ องจัดให้ มีผ้ รู ับผิดชอบการฝึ กอบรม โดยผู้รับผิดชอบการฝึ กอบรมต้ องมี
คุณสมบัติ ดังนี ้
1) ประธานคณะกรรมการ: ต้ องเป็ นแพทย์ที่ได้ รับวุฒิบตั รหรื อหนังสืออนุมตั ิเพื่อแสดงความรู้
ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ โรคติดเชื ้อ และปฏิบตั ิงานทาง
อายุรศาสตร์ โรคติดเชื ้อมาแล้ วไม่น้อยกว่า 5 ปี
2) กรรมการ: เป็ นแพทย์ที่ได้ รับวุฒิบตั รหรื อหนังสืออนุมตั ิเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ โรคติดเชื ้อ และปฏิบตั ิงานทางอายุรศาสตร์ โรคติด
เชื ้อมาแล้ วไม่น้อยกว่า 3 ปี
8.3 คุณสมบัตขิ องอาจารย์ ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
8.3.1 ต้ องเป็ นอายุรแพทย์ผ้ ไู ด้ รับวุฒิบตั ร หรื อหนังสืออนุมตั ิบตั รเพื่อแสดงความรู้ ความ
ชานาญในการประกอบอาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคติดเชื ้อ
8.3.2 เป็ นสมาชิกสมาคมโรคติดเชื ้อแห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง
ประเทศไทย
8.3.3 ปฏิบตั ิงานในสาขาอายุรศาสตร์ โรคติดเชื ้อมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
8.4 จานวนอาจารย์ ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมจะต้ องมีผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรมแบบเต็มเวลาอย่างน้ อย 2 คน และมีจานวนผู้
เข้ ารับการฝึ กอบรมหนึ่งคนต่อจานวนผู้ให้ การฝึ กอบรมไม่น้อยกว่าสองคน หากจานวนผู้ให้ การ
ฝึ กอบรมเต็มเวลาไม่พอ สถาบันฝึ กอบรมอาจจัดให้ มีผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรมแบบไม่เต็มเวลาทาหน้ าที่
แทนได้ แต่ต้องมีผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรมเต็มเวลาไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนผู้ให้ การฝึ กอบรม
ทังหมด
้
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ผู้ ให้ การฝึ กอบรมแบบเต็ ม เวลา หมายถึ ง ข้ าราชการ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลัย
ลูกจ้ างประจา ที่ปฏิบตั ิงานเต็มเวลาของสถาบันฝึ กอบรม
ผู้ให้ การฝึ กอบรมแบบไม่ เต็มเวลา หมายถึง ผู้ให้ การฝึ กอบรมที่ไม่เข้ าเกณฑ์ ของผู้
ฝึ กอบรมแบบเต็มเวลา ที่สถาบันฝึ กอบรมนัน้ ๆ ขออนุมัติจากสมาคมฯ โดยให้ นาเวลาทางาน
เฉพาะที่เป็ นการปฏิบตั ิงานสาหรับการเรี ยนการสอนของสาขาอายุรศาสตร์ โรคติดเชื ้อเท่านันมา
้
ใช้ เป็ นเวลาสอนทดแทนจานวนผู้ให้ การฝึ กอบรมแบบเต็มเวลา โดยให้ คิดเป็ นสัดส่วนหรื อร้ อยละ
ของการทางานแบบเต็มเวลา โดยแบ่งเป็ น 2 ประเภท
ก. พนัก งานมหาวิทยาลัย หรื อ ลูกจ้ างประเภทบางเวลาอย่า งน้ อ ยครึ่ งเวลา และได้ รั บ
เงินเดือนตามสัดส่วนงาน ให้ นบั เวลาปฏิบตั ิงานตามสัญญาจ้ าง
ข. ผู้ที่ปฏิบตั ิงานอยูท่ ี่สถาบันอื่น แผนกอื่น หรื ออาจารย์เกษียณอายุมาช่วยสอนบางเวลา
โดยไม่ได้ มีสญ
ั ญาจ้ างจากหน่วยงาน หรื อปฏิบัติงานน้ อ ยกว่ าครึ่ งเวลา ให้ คิดเวลา
ปฏิบตั ิงานเฉพาะที่มาปฏิบตั ิงานสาหรับการเรี ยนการสอนแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดอนุ
สาขาอายุรศาสตร์ โรคติดเชื อ้ ไม่นับเวลาที่มาทางานวิจัยหรื อ งานบริ การ เช่น ตรวจ
ผู้ป่ วย หรื อ ท าหัต ถการ โดยไม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แพทย์ ป ระจ าบ้ า นต่ อ ยอดอนุ ส าขา
อายุรศาสตร์ โรคติดเชื อ้ รวมทังไม่
้ นับเวลาที่มาสอนนักศึกษา/นิสิตแพทย์ และแพทย์
ประจาบ้ านอายุรศาสตร์
ผู้ให้ การฝึ กอบรมวุฒิบัตรฯ ในระดับเดียวกันใช้ ศกั ยภาพได้ 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ใน 1
สาขาวิชา แต่ถ้าให้ การฝึ กอบรมมากกว่า 2 สาขาวิชา ต้ องแบ่งศักยภาพเป็ น 2 สาขาวิชา โดยคิด
สาขาวิชาหลักไม่น้อยกว่าครึ่งหนึง่
สถาบันฝึ กอบรมต้ องกาหนดและดาเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกผู้ให้ การฝึ กอบรม
ให้ สอดคล้ องกับพันธกิจของแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร ระบุคุณสมบัติของผู้ให้ การฝึ กอบรมที่
ชัดเจน โดยครอบคลุมความชานาญที่ต้องการ ได้ แก่ คุ ณสมบัติทางวิชาการ ความเป็ นครู และ
ความชานาญทางคลินิก
9. ทรัพยากรทางการศึกษา
สถาบัน ฝึ ก อบรมต้ อ งก าหนด และด าเนิ น นโยบายเกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรการศึก ษาให้
ครอบคลุมประเด็น ดังต่อไปนี ้
9.1 สถานที่และโอกาสในการเรียนรู้ทงั ้ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ได้ แก่ห้องเรี ยน ห้ องประชุม
ห้ องปฏิบตั ิการ และหอผู้ป่วยต่าง ๆ ที่มีสภาพแวดล้ อมเหมาะสมส่งเสริ มให้ เกิดการเรี ยนรู้

17

9.2 การเข้ าถึงแหล่ งข้ อมูลทางวิชาการที่ทนั สมัย สามารถใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สือ่ สารได้ อย่างเพียงพอ มีอุปกรณ์สาหรับฝึ กอบรมภาคปฏิบตั ิ และมีสงิ่ แวดล้ อมทางการศึกษาที่
ปลอดภัย
9.3 มีจานวนผู้ป่วยเพียงพอ ชนิดของผู้ป่วยหลากหลาย และบริบาลเวชกรรมด้ านโรคติดเชื ้อ ที่
สอดคล้ องกับผลลัพธ์ ของการเรี ยนรู้ที่คาดหวังอย่างน้ อยในระดับที่ 3 ในทุกกิจกรรมวิชาชีพที่
เชื่อมัน่ ได้ (EPA) ทังผู
้ ้ ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกเวลาราชการ
9.4 การเข้ าถึงสิ่งอานวยความสะดวกทางคลินิก และการเรียนภาคปฏิบัติท่ พ
ี อเพียงสาหรับ
สนับสนุนการเรียนรู้
9.6 ความรู้และการประยุกต์ ความรู้พนื ้ ฐาน และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชาที่
ฝึ กอบรม มีการบูรณาการ และสมดุลระหว่ างการฝึ กอบรมกับการวิจัยอย่ างเพียงพอ
9.7 การนาความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตร์ ศึกษามาใช้ ในการจัดทาแผนฝึ กอบรม การ
ดาเนินการฝึ กอบรม การประเมินการฝึ กอบรม
9.8 การฝึ กอบรมในสถาบันอื่นในประเทศ หรือต่ างประเทศตามที่ระบุไว้ ในหลักสูตร
ตลอดจนระบบการโอนผลการฝึ กอบรม
10. การประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
10.1 สถาบันฝึ กอบรมต้ องกากับดูแลการฝึ กอบรมให้ เป็ นไปตามแผนฝึ กอบรม/หลักสูตรเป็ นประจา มี
กลไกสาหรับการประเมินหลักสูตรและนาไปใช้ จริ ง การประเมินแผนฝึ กอบรม/หลักสูตร ต้ อง
ครอบคลุม
10.1.1 พันธกิจของแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
10.1.2 ผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ที่พงึ ประสงค์
10.1.3 แผนการฝึ กอบรม
10.1.4 ขันตอนการด
้
าเนินงานของแผนการฝึ กอบรม
10.1.5 การวัดและการประเมินผล
10.1.6 พัฒนาการของผู้รับการฝึ กอบรม
10.1.7 ทรัพยากรทางการศึกษา
10.1.8 คุณสมบัติของอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
10.1.9 ความสัมพัน ธ์ ร ะหว่า งนโยบายการรั บ สมัค รผู้เข้ า รั บ การฝึ ก อบรม และความ
ต้ องการของระบบสุขภาพ
10.1.10 ข้ อควรปรับปรุง
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10.2 สถาบันฝึ กอบรมต้ องแสวงหาข้ อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการฝึ กอบรม/หลักสูตร จากผู้ให้ การ
ฝึ กอบรม ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม นายจ้ างหรื อผู้ใช้ บณ
ั ฑิต และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียหลัก รวมถึงการใช้
ข้ อมูลป้อนกลับ เกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบตั ิงานของแพทย์ผ้ สู าเร็ จการฝึ กอบรม ในการ
ประเมินการฝึ กอบรม/หลักสูตร
11. การทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมต้ องจัดให้ มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝึ กอบรมเป็ น
ระยะๆ หรื ออย่างน้ อยทุก 5 ปี ปรั บปรุ งกระบวนการ โครงสร้ าง เนื ้อหา ผลลัพธ์ และสมรรถนะของ
ผู้สาเร็ จราชการฝึ กอบรม รวมถึงการวัดและการประเมินผล และสภาพแวดล้ อ มในการฝึ กอบรม ให้
ทันสมัยอยู่เสมอ ปรับปรุ งแก้ ข้อบกพร่ องที่ตรวจพบ มีข้อมูลอ้ างอิง จัดสรรทรัพยากรให้ เพียงพอ เพื่อ
การทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และแจ้ งผลการทบทวน พัฒนาให้ ราชวิทยาลัยฯ รับทราบ
สมาคมโรคติดเชื ้อแห่งประเทศไทย เป็ นผู้รับผิดชอบดูแลการฝึ กอบรม และทบทวน/พัฒนา
หลักสูตรการฝึ กอบรมเป็ นระยะ ๆ หรื ออย่างน้ อยทุก 5 ปี ภายใต้ การกากับของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
แห่งประเทศไทย และแจ้ งผลการทบทวน/พัฒนาให้ แพทยสภารับทราบ
12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
12.1 สถาบันฝึ กอบรมต้ องบริ หารจัดการหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับกฎระเบียบที่กาหนดไว้ ในด้ านต่าง
ๆ ได้ แก่ การรับสมัครผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจานวนที่รับ) กระบวนการ
ฝึ กอบรม การวัดและประเมินผล และผลลัพธ์ ของการฝึ กอบรมที่พงึ ประสงค์ การออกเอกสารที่
แสดงถึงการสาเร็ จการฝึ กอบรมในแต่ละระดับ หรื อ หลักฐานอย่างเป็ นทางการอื่นๆที่สามารถใช้
เป็ นหลักฐานแสดงการผ่านการฝึ กอบรมในระดับนันได้
้ ทงในประเทศและต่
ั้
างประเทศ
12.2 สถาบันฝึ กอบรมต้ องกาหนดหน้ าที่รับผิดชอบและอานาจในการบริ หารจัดการงบประมาณของ
แผนฝึ กอบรม/หลักสูตร ให้ สอดคล้ องกับความจาเป็ นด้ านการฝึ กอบรม
12.3 สถาบันฝึ กอบรมต้ องมีบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินการของการฝึ กอบรมและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง การบริ หารจัดการที่ดีและใช้ ทรัพยากร
ได้ อย่างเหมาะสม
12.4 สถาบันฝึ กอบรมต้ องจัดให้ มีจานวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนับสนุน
ด้ านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องครบถ้ วน สอดคล้ องกับข้ อบังคับ และประกาศของแพทยสภาในการเปิ ดการ
ฝึ กอบรม
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13. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
สมาคมโรคติดเชื อ้ แห่งประเทศไทย กาหนดให้ สถาบันฝึ กอบรมที่จะได้ รับการอนุมัติให้
จัดการฝึ กอบรม จะต้ องผ่านการประเมิ นความพร้ อ มในการเป็ นสถาบันการฝึ กอบรม และสถาบัน
ฝึ กอบรมจะต้ องจัดให้ มีการประกันคุณภาพการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่อง ตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้
13.1 การประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายในสถาบันการฝึ กอบรมจะต้ องจัดให้ มีระบบ และกลไกการ
ประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายใน อย่างน้ อยทุก 2 ปี
13.2 การประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายนอกสถาบันการฝึ กอบรมจะต้ องได้ รับการประเมินคุณภาพ
จากคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบจากสมาคมโรคติดเชื ้อแห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์ อย่างน้ อยทุก 5 ปี
เกณฑ์ มาตรฐานสถาบันฝึ กอบรม อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคติดเชือ้
ราชวิ ท ยาลัย อายุร แพทย์ แ ห่ง ประเทศไทย ก าหนดให้ ส ถาบัน ฝึ ก อบรมหลัก สูต รการ
ฝึ กอบรมแพทย์ ประจ าบ้ าน เพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุ
สาขาอายุรศาสตร์ โรคติดเชื ้อจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ทวั่ ไปและเกณฑ์เฉพาะ และต้ องระบุสถานภาพ
ของสถาบันฝึ กอบรม
1. เกณฑ์ ท่ วั ไปสาหรับสถาบันฝึ กอบรม
(1) คุณสมบัติท่ วั ไป
(ก) เป็ นโรงพยาบาลที่ได้ รับการรับรองคุณภาพจากองค์กรมาตรฐาน
(ข) มี บ รรยากาศทางวิ ช าการในลัก ษณะสัง คมนัก วิ ช าการ เพื่ อ เสริ ม สร้ าง
คุณสมบัติในการใฝ่ ร้ ูให้ แก่ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม
(ค) มีระบบการบริ หารจัดการที่ดี มีสถานที่ เครื่ องมืออุปกรณ์ และจานวนผู้ป่วย
ทังประเภทผู
้
้ ป่วยในและผู้ป่วยนอกพอเหมาะแก่การฝึ กอบรม และผู้เข้ ารั บ
การฝึ กอบรมได้ มีสว่ นดาเนินการดูแลรักษาและให้ บริ การกับผู้ป่วยโดยตรง
(ง) มีหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์
หรื อ แผนกในโรงพยาบาล เป็ นผู้ ก ากั บ ดู แ ล โดยผู้ บริ ห ารของคณะ
แพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลที่รับผิดชอบดาเนินการ
ต้ องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อ าจขัดขวางการบริ หารงานและการพัฒนา
งานการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดอนุสาขาอนุสาขาอายุรศาสตร์ โรค
ติดเชื ้อ
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(จ) มีปณิธานและพันธกิจระบุไว้ ชัดเจนว่ามุ่งผลิตแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดอนุ
สาขาอายุ ร ศาสตร์ โ รคติ ด เชื อ้ ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถและคุ ณ สมบัติ
สอดคล้ องกับหลักสูตร และมีความสามารถในการเป็ นนักวิชาการและที่จะ
ศึกษาต่อเนื่องได้ และมีวตั ถุประสงค์ของหลักสูตรที่สอดคล้ องกับพันธกิจ
(ฉ) มี ระบบบริ หารงานที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการจัดการฝึ กอบรมให้ บรรลุตาม
ปณิ ธาน ได้ แก่ การบริ หารงานทั่วไป การบริ ห ารการศึก ษา เป็ นต้ น ระบบ
บริ ห ารงานดังกล่าวให้ ทาเป็ น ระเบียบของคณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ / โรงพยาบาล และประกาศให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องทราบทัว่ กัน
(ช) มีแพทย์ ผ้ ูทรงคุณวุฒิจานวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาที่ฝึก อบรมและใน
สาขาที่เกี่ ยวข้ อง และมี ความมุ่ง มั่น ความเต็มใจในการเป็ นอาจารย์ ประจ า
หลักสูตรฝึ กอบรม
(ซ) ก่ อ นเปิ ด ด าเนิ น การฝึ ก อบรม อนุส าขาโรคติ ด เชื อ้ จะต้ อ งด าเนิ น การให้
สมาคมโรคติดเชื ้อ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ และแพทยสภารับรองหลักสูตร
ของสถาบันฝึ กอบรม เพื่อให้ ผ้ สู าเร็ จการฝึ กอบรมมีสทิ ธิ์เข้ าสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ
และจะต้ อ งมี ค วามพร้ อมในการจั ด การฝึ ก อบรมและทรั พ ยากรต่ า ง ๆ
โดยเฉพาะอาจารย์ สื่อการศึกษา และอุปกรณ์ การฝึ กอบรม ครบถ้ วนตาม
เกณฑ์ที่กาหนด ทังนี
้ ้จะต้ องมีแผนดาเนินงานระยะ 5 ปี ที่มีความชัดเจนและ
เป็ นไปได้ โดยแผนปฏิบตั ิการจะต้ องแสดงให้ เห็นว่ามีความพร้ อมดังกล่าว
ก่อนเริ่ มการฝึ กอบรมแต่ละชันปี
้ อย่างน้ อย 1 ปี การศึกษา
(ฌ) ในกรณีที่เป็ นสถาบันฝึ กอบรมภาคเอกชน นอกจากจะต้ องมีคุณสมบัติตาม
ข้ อ (ก) ถึง (ซ) แล้ ว จะต้ องไม่แสวงหากาไรจากการฝึ กอบรม โดยให้ จัดตัง้
มูลนิธิหรื อกองทุนที่มีทนุ สารองเพียงพอในการดาเนินการระยะยาว และให้ มี
ผู้ แ ทนราชวิ ท ยาลัย อายุ ร แพทย์ แ ห่ ง ประเทศไทยที่ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลการ
ฝึ กอบรม เป็ นกรรมการของมูลนิธิ หรื อกองทุนโดยตาแหน่ง
(2) หน่ ว ยงานกลางพืน้ ฐานสถาบั น ฝึ กอบรมนั ้น จะต้ อ งมี ห น่ ว ยงานกลาง
ให้ บริการดังต่ อไปนี ้
(ก) ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารส าหรั บ การชั น สู ต ร สถาบั น ฝึ ก อบรมจะต้ อ งมี ก าร
ให้ บ ริ ก ารตรวจทางห้ อ งปฏิ บัติ ก าร หรื อ ติ ด ต่ อ ขอรั บ บริ ก ารตรวจทาง
ห้ อ งปฏิ บัติ ก ารให้ ค รอบคลุม การชัน สูต รประเภทพื น้ ฐาน และประเภท
จาเพาะที่จาเป็ นสาหรั บการฝึ กอบรม ซึ่งห้ องปฏิบัติการต้ อ งมีพยาธิ แพทย์
หรื อแพทย์ หรื อบุคลากรอื่นที่มีความรู้ความชานาญเป็ นผู้ควบคุม
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 ห้ องปฏิบัติการด้ านพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถที่จะทาการตรวจ
ศพ ตรวจชิ ้นเนื ้อและสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยาที่ได้ จากการผ่าตัด หรื อ
การทาหัตถการสามารถเตรี ยมสไลด์ชิ ้นเนื ้อเยื่อ และสิง่ ส่งตรวจเพื่อตรวจ
ด้ วยกล้ องจุลทรรศน์ได้ เอง พยาธิแพทย์ต้องมีเวลา มีความสามารถ และ
เต็มใจให้ คาปรึ กษาหารื อ หรื อสอนแพทย์ประจาบ้ านทุกสาขาได้ มี การ
ตรวจศพซึง่ เปรี ยบเสมือนดัชนีชี ้บ่งความสนใจทางวิชาการ และความใส่
ใจในการค้ นหาสาเหตุ การดาเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของ
แพทย์ในโรงพยาบาลนัน้ การตรวจศพ การตรวจชิ ้นเนื ้อ และการตรวจ
ทางเซลล์วิทยาต้ อ งกระทาโดยครบถ้ วนจนสามารถให้ การวินิ จฉัยขัน้
สุดท้ าย และต้ องมีรายงานการตรวจเก็บไว้ เป็ นหลักฐานทุกราย ในกรณีที่
อัตราการตรวจศพของสถาบันฝึ กอบรมไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนด สถาบัน
จะต้ องแสดงหลักฐานที่บง่ ชี ้ถึงความสนใจทางวิชาการและความใส่ใจใน
การค้ นหาสาเหตุ การดาเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของแพทย์
ในโรงพยาบาล ด้ วยการตรวจทางพยาธิวิทยาหรื อการตรวจอื่น ๆ
 ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารด้ า นพยาธิ วิ ท ยาคลิ นิ ก หรื อ เวชศาสตร์ ชั น สู ต ร
สามารถให้ บริ การตรวจด้ านโลหิตวิทยา เคมี คลินิก จุลทรรศนศาสตร์
จุลชีววิทยา วิทยาภูมิค้ มุ กันได้ เป็ นประจา รวมทังจะต้
้ องมีการให้ บริ การ
ทางด้ านธนาคารเลือดที่จาเป็ นสาหรับการฝึ กอบรม
(ข) หน่ วยรังสีวิทยา สถาบันฝึ กอบรมจะต้ องมีรังสีแพทย์ผ้ ทู รงคุณวุฒิ สามารถ
ตรวจทางรังสีที่จาเป็ นสาหรับการฝึ กอบรมได้
(ค) ห้ อ งสมุ ดทางการแพทย์ สถาบัน ฝึ กอบรมจะต้ อ งมี ห้อ งสมุด ซึ่ง มี ตารา
มาตรฐานทางการแพทย์ วารสารการแพทย์ ที่ใช้ บ่อ ย หนังสือ ดรรชนีและ
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ส าหรั บ ช่ ว ยค้ น รายงานที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสาร
สาหรั บ ให้ แ พทย์ ป ระจ าบ้ า นต่อ ยอดอนุส าขาอายุร ศาสตร์ โ รคติ ด เชื อ้ ได้
สะดวก
(ง) หน่ วยเวชระเบียนและสถิติ สถาบันฝึ กอบรมจะต้ องจัดให้ ผ้ ปู ่ วยทุกคนมี
แฟ้มประจาตัว ซึง่ บันทึกประวัติ ผลการตรวจร่างกาย การสัง่ การรักษาที่เป็ น
มาตรฐาน และมี ร ะบบการจั ด เก็ บ ค้ นหา และการประมวลสถิ ติ ที่ มี
ประสิทธิภาพ
(3) หน่ วยงานทางด้ านคลิ นิกที่เกี่ยวกับการดูแลรั กษาผู้ป่วยสาขาที่ฝึกอบรม
สถาบัน ฝึ ก อบรมจะต้ อ งมี ห น่ ว ยงานทางคลิ นิ ก ที่ ส าคัญ ได้ แ ก่ อายุร ศาสตร์
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ศัล ยศาสตร์ สูติ ศ าสตร์ -นรี เ วชวิ ท ยา เพื่ อ ให้ ก ารดูแ ลรั ก ษาผู้ป่ วยในสาขาที่
ฝึ กอบรมหากจาเป็ น
(4) กิจกรรมวิชาการ สถาบันฝึ กอบรมจะต้ องจัดให้ มีกิจกรรมวิชาการสม่าเสมอ ทัง้
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสาขาที่ฝึกอบรม เช่น กิจกรรม journal club หรื อ
กิจกรรมวิชาการระหว่างหน่วยงานหรื อระดับโรงพยาบาล
2. เกณฑ์ เฉพาะสาหรับสถาบันฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมอนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคติดเชื ้อ จะต้ องได้ รับการรับรองจากราช
วิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีสถานที่ เครื่ องมืออุปกรณ์ จานวนผู้ป่วย
และการบริ การ ผู้ดาเนินการฝึ กอบรมเป็ นไปตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฝึ กอบรม
และสอบฯ อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคติดเชื ้อกาหนด โดยความเห็นชอบของราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์แห่งประเทศไทยและแพทยสภา ดังนี ้
(1) มี จ านวนและคุ ณ วุ ฒิ ข องแพทย์ ผ้ ู ใ ห้ ก ารฝึ กอบรมที่ เ หมาะสม สถาบัน
ฝึ กอบรมจะต้ องมีแพทย์ซงึ่ ได้ รับหนังสืออนุมัติหรื อวุฒิบตั ร อนุสาขาอายุรศาสตร์
โรคติดเชื ้ออย่างน้ อย 2 คน และอาจารย์ผ้ ทู ี่ทาหน้ าที่หวั หน้ าสถาบันฝึ กอบรมหรื อ
ประธานการฝึ กอบรมจะต้ องปฏิบตั ิงานทางด้ านอายุรศาสตร์ โรคติดเชื ้อมาแล้ วไม่
น้ อยกว่า 5 ปี
(2) มีง านบริ การอายุ ร ศาสตร์ โรคติ ด เชื อ้ ที่มี คุ ณ ภาพ และจ านวนเพีย งพอ
สาหรั บการฝึ กอบรม สถาบันฝึ กอบรมจะต้ อ งเข้ าร่ ว มและมี กิจกรรมประกัน
คุณภาพอย่างใดอย่างหนึง่ และมีปริ มาณงานบริ การดังนี ้
(ก) ผู้ป่วยนอกที่ได้ รับการตรวจรั กษาทางอายุรศาสตร์ โรคติดเชื ้อ ไม่น้อยกว่า
400 ครัง้ /ปี
(ข) ผู้ป่วยในที่ได้ รับการตรวจรักษาทางอายุร ศาสตร์ โรคติดเชื ้อ ไม่น้อยกว่า 200
ครัง้ /ปี
(ค) ผู้ป่วยในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก ที่ได้ รับการตรวจรักษาทางอายุรศาสตร์ โรค
ติดเชื ้อ ไม่น้อยกว่า 40 ครัง้ /ปี
(ง) จานวนการตรวจหัตถการทางจุลชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 200 ครัง้ /ปี
(3) ห้ องปฏิบัติการ/หน่ วยงานสนับสนุน สถาบันฝึ กอบรมควรมีห้องปฏิบตั ิการที่
สามารถให้ ก ารสนับสนุนและรองรั บ งานวิ จัย ได้ มี ห ออภิบ าลผู้ป่วยหนัก ที่ มี
เครื่ องมือและอุปกรณ์ครบ
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(4) กิจกรรมวิชาการของสถาบันฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมจะต้ องจัดให้ มีกิจกรรมวิชาการสม่าเสมอ ได้ แก่
(ก) จัดทาวารสารสโมสร (journal club) ไม่น้อยกว่าเดือนละ 2 ครัง้
(ข) การประชุมอภิปรายผู้ป่วยในหรื อ ระหว่างภาควิชา/หน่วยงาน ไม่น้อ ยกว่า
เดือนละ 1 ครัง้
(ค) การประชุมวิชาการในลักษณะอื่น ๆ ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครัง้
สถาบันฝึ กอบรมใดขาดหน่วย หรื อคุณสมบัติข้อใด อาจใช้ สถาบันสมทบอื่น
ร่ วมด้ วยโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ อนุ
สาขาอายุรศาสตร์ โรคติดเชื ้อ
(5) กิจกรรมวิชาการอื่น ๆ
ให้ แพทย์ผ้ เู ข้ าฝึ กอบรมไปร่วมกิจกรรมวิชาการนอกสถานที่ได้ แก่
(ก) ให้ แพทย์ผ้ เู ข้ าฝึ กอบรมไปร่วมกิจกรรมวิชาการนอกสถานที่ ที่จัดโดยสมาคม
โรคติดเชื ้อแห่งประเทศไทยเป็ นประจาทุกครัง้ ยกเว้ นมีเหตุจาเป็ น ได้ แก่ การ
ประชุม Interhospital Case Conference การอบรมระยะสัน้ การประชุม
ใหญ่วิชาการประจาปี การบรรยายวิชาการรวมเพื่อแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด
อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคติดเชื ้อ รวมทังควรน
้
าเสนอผลงานทางวิชาการใน
การประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยด้ วย
(ข) ให้ แพทย์ ผ้ เู ข้ าฝึ กอบรมไปฝึ กอบรมเป็ นวิชาเลือ กที่สถาบันอื่นที่แพทยสภา
รับรองอย่างน้ อย 2 เดือน
3. สถานภาพของสถาบันฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมที่ดาเนินการจัดทาหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านต่อ
ยอดอนุส าขาอายุร ศาสตร์ โ รคติ ด เชื อ้ และได้ รั บ อนุมัติ จ ากแพทยสภาให้ เ ปิ ด เป็ น
สถาบัน ฝึ ก อบรม โดยจัด ให้ ผ้ ูเ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมได้ รั บ ประสบการณ์ จ ากสถาบัน
ฝึ กอบรมตลอดหลักสูตร
สถาบันฝึ กอบรมกิจกรรมเลือก ได้ แก่
สถาบันฝึ กอบรมที่ได้ รับความเห็นชอบจากสมาคมโรคติดเชื อ้ แห่งประเทศไทย
ภายใต้ การกากับของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย โดยการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคติดเชื ้อให้ เป็ นสถาบัน
ฝึ กอบรมที่จัดประสบการณ์ เพิ่มเติมให้ กับผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรมที่สนใจได้ ในลักษณะ
ของกิจกรรมเลือก (Elective)
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4. การติดตามกากับดูแลสถาบันฝึ กอบรม
สมาคมโรคติดเชื ้อแห่งประเทศไทย ภายใต้ การกากับของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
แห่ง ประเทศไทยตามที่แพทยสภามอบหมายให้ เ ป็ นผู้รับผิ ดชอบดูแ ลการฝึ ก อบรม
จะต้ อ งจัด ให้ มี ก ารติ ด ตามก ากับ ดูแ ลสถาบั น ฝึ กอบรมที่ ไ ด้ รั บ อนุมั ติ ใ ห้ เ ปิ ด การ
ฝึ กอบรมเป็ นระยะๆ โดยการมอบหมายให้ คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ เป็ น
ผู้ดาเนินการตามแนวทางที่แพทยสภากาหนด และเสนอรายงานผ่านราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสนอให้ แพทยสภารับทราบเป็ นระยะ ๆ
หากคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ พบว่าสถาบันฝึ กอบรมใดไม่มีผ้ สู มัคร
เข้ ารับการฝึ กอบรมในหลักสูตรใดติดต่ อกันเกิน 5 ปี ให้ “พัก” การประกาศรับสมัคร
แพทย์ ประจ าบ้ านต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคติดเชื อ้ สาหรั บหลักสูตรนันของ
้
สถาบันฝึ กอบรมนันไว้
้ ก่อน จนกว่าคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ จะได้ ประเมิน
สถาบันฝึ กอบรมนันว่
้ ายังมีความพร้ อมในการฝึ กอบรมตามเกณฑ์ที่กาหนด
หากคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ พบว่าสถาบันฝึ กอบรมใดไม่มีผ้ สู มัคร
เข้ ารับการฝึ กอบรมในหลักสูตรใดติดต่อกันเกิน 10 ปี ให้ “ยกเลิก” การเป็ นสถาบัน
ฝึ กอบรมของสถาบันฝึ ก อบรมนัน้ และให้ ทาเรื่ อ งแจ้ งราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ แห่ง
ประเทศไทยเสนอแพทยสภาเพื่ออนุมตั ิ หากสถาบันฝึ กอบรมมีความประสงค์จะขอเป็ น
สถาบันฝึ กอบรมอีก ให้ ดาเนินการตาม ข้ อ 3.
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