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หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูค วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาอายุรศาสตรโรคติดเชื้อ
สาขาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตรเขตรอน ภาควิชาอายุรศาสตร
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พุทธศักราช 2563
1. หลักสูตร
(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด เพื่อวุฒบิ ัตรแสดงความรูความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตรโรคติดเชื้อ
(ภาษาอังกฤษ) Fellowship Training in Infectious Diseases
2. ชื่อวุฒิบัตร
ก. ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย) วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาอายุรศาสตรโรคติดเชื้อ
(ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Subspecialty Board of Infectious Diseases
ข. ชื่อยอ
(ภาษาไทย) วว. อนุสาขาอายุรศาสตรโรคติดเชื้อ
(ภาษาอังกฤษ) Dip. Thai Subspecialty Board of Infectious Diseases
ค. คําแสดงวุฒิการฝกอบรมทายชื่อ
(ภาษาไทย) วว. อนุสาขาอายุรศาสตรโรคติดเชื้อ
(ภาษาอังกฤษ) Diplomate, Thai Subspecialty Board of Infectious Diseases
หรือ Dip., Thai Subspecialty Board of Infectious Diseases
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันฝกอบรม สาขาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตรเขตรอน (ยอเปน สาขาวิชาฯ) ภาควิชา
อายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
4. พันธกิจของการฝกอบรม/หลักสูตร
“ผลิตอายุรแพทยโรคติดเชื้อที่พรอมดวยคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม”
ผูที่ผานการฝกอบรมจะตองมีทกั ษะ และคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
- สามารถวินิจฉัย รักษาและใหคําแนะนําแกผูปวยโรคติดเชื้อ ทั้งที่พบบอย และพบนอย รวมทั้ง
โรคติดเชื้อที่วินิจฉัยยากหรือภาวะแทรกซอน ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการทดสอบทาง
หองปฏิบัติการที่เหมาะสม
1

- สามารถวางแผนและดูแลควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลไดอยางเหมาะสม
- สามารถดูแลและจัดการกับโรคระบาดที่เกิดขึ้นในชุมชนในเบื้องตนไดอยางเหมาะสม
- สามารถวางแผน วิจัยโรคติดเชื้อ ทั้งดานคลินิก หองปฏิบัติการ ระบาดวิทยา รวมทั้งภาคสนาม
ไดอยางถูกตองตามหลักการ และวิธีการวิจัย
- ใหความรู คําปรึกษา และคําแนะนําเกี่ยวกับปญหาโรคติดเชื้อแกบุคลากรทางสาธารณสุข และ
ประชาชนไดอยางเหมาะสม
- สามารถสอนและใหคําปรึกษาแกแพทย และนักศึกษาแพทยในการวินิจฉัย ดูแลรักษาและ
ปองกันโรคติดเชื้อ ได
- ประสานงานทางดานวิชาการและดานบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ
- แสดงออกซึ่งคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีตอผูปวย ญาติผูปวย ผูรวมงาน เพื่อนรวม
วิชาชีพและชุมชน
- ใฝรู แสวงหาความรู ความชํานาญในวิชาชีพเพิ่มเติมอยูเสมอ
- มีเจตคติที่ดีในการทําวิจัย เขาใจความสําคัญและกระบวนการทําวิจัยที่ดี รวมถึงสามารถนํา
งานวิจัยที่ตีพิมพมาวิเคราะหและประยุกตใชได
5. ผลลัพธของการฝกอบรม/หลักสูตร (intended learning outcomes/ milestones)
เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมเพื่อใหเปนแพทยผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาอายุรแพทยโรคติดเชื้อแลว แพทยประจําบานตอยอดจะสามารถปฏิบัติงานดานอายุรศาสตร
โรคติ ด เชื้ อ ได ด ว ยตนเองอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในสถาบั น การศึ ก ษาหรื อ สถาบั น ทั่ ว ไป โดยต อ งมี
คุณสมบัติ และความรูความสามารถขั้นต่ํา ตามสมรรถนะหลัก 6 ดาน ดังนี้
5.1 การบริบาลผูปวย (patient care)
5.1.1 มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผูปวย ทําหัตถการ และรวบรวมขอมูล สําหรับ
นํามาคิดวิเคราะหอยางเปนเหตุเปนผล เพื่อนําไปสูการตัดสินใจใหการดูแลรักษาผูปวย
อยางเหมาะสมตามมาตรฐาน ถูกตองตามหลักวิชาการ บนพื้นฐานการบริบาลผูปวยแบบ
องครวม และยึดถือผูปวยเปนศูนยกลาง ใสใจในความปลอดภัยของผูปวย และผูรวม
ปฏิบัติงาน
5.1.2 สามารถใหการวินิจฉัย การบําบัดรักษาและคําแนะนําทางอายุรศาสตรโรคติดเชื้อตาง ๆ ที่
พบไดในประเทศไทย รวมถึงโรคติดเชื้อที่วินิจฉัยไดยากหรือภาวะแทรกซอนอื่น ๆ ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และถูกตองเหมาะสม โดยอาศัยขอมูลทางคลินิกและการทดสอบทาง
หองปฏิบัติการที่เหมาะสม
5.1.3 วางแผนการปองกันโรคติดตอและสรางเสริมสุขภาพ
5.1.4 บันทึกรายงานผูปวยไดอยางสมบูรณและสม่ําเสมอ
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5.2 ความรอบรูและทักษะหัตถการทางเวชกรรม (medical knowledge and procedural skills)
5.2.1 เขาใจวิทยาศาสตรการแพทยพนื้ ฐานของรางกายและจิตใจ ที่เปนผลกระทบจากการมี
ปฏิสัมพันธระหวางจุลชีพ สิง่ แวดลอม และมนุษย นําไปสูการเลือกและการทําหัตถการ
เพื่อการวินิจฉัยโรค เชนการเจาะตรวจตอมน้ําเหลือง การเจาะตรวจน้ําไขสันหลัง
5.2.2 มีความรูความสามารถในวิชาชีพและเชีย่ วชาญในสาขาอายุรศาสตรโรคติดเชื้อ ความรู
ความชํานาญในการทําการทําหัตถการทีจ่ ําเปนสําหรับแพทยเชี่ยวชาญในสาขา
อายุรศาสตรโรคติดเชื้อ
5.3 การเรียนรูจากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (practice - based learning and
improvement)
5.3.1 สามารถวางแผน และดําเนินการวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุข ที่เกี่ยวของกับโรคติด
เชื้อ ทั้งดานคลินิก หองปฏิบัติการ และระบาดวิทยา รวมถึงภาคสนามไดอยางถูกตองตาม
หลักวิธีการวิจัย และถูกตองตามจริยธรรมการวิจัย
5.3.2 สามารถใชยาและทรัพยากรไดอยางสมเหตุผล
5.3.3 สามารถเรียนรูและเพิ่มประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัติงาน และฐานขอมูลทาง
การแพทย เพื่อพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง (continue professional development)
5.4 ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (interpersonal and communication skills) แพทยประจํา
บานตอยอดจะตองแสดงใหเห็นวามีความสามารถในการปฏิสัมพันธระหวางบุคลากรทางการแพทย และ
ทักษะการสื่อสาร ซึ่งเปนผลใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล วางแผนและทํางานเปนทีมรวมกับผูปว ย ญาติ
ผูปวย และบุคลากรทางการแพทยอยางมีประสิทธิภาพ
5.4.1 นําเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.4.2 สามารถถายทอดความรู และทักษะในการดูแลผูปวยที่มีปญหาโรคติดเชื้อ รวมทั้งการให
ภูมิคุมกัน การปองกันและเขาใจระบาดวิทยา ใหแกนักศึกษาแพทยและแพทยประจําบาน
ไดเปนอยางดี
5.4.3 ให คํ า ปรึ ก ษา และคํ า แนะนํ า เกี่ ย วกั บป ญ หาโรคติ ด เชื้ อ รวมทั้ ง การให ภู มิ คุม กั น การ
ปองกันและระบาดวิทยา แกแพทยทุกสาขา บุคลากรสหสาขาวิชาชีพ และประชาชนทั่วไป
ไดเปนอยางดี
5.4.4 สื่อสารใหขอมูลแกญาติและผูปวยไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ มีเมตตา เคารพการ
ตัดสินใจและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
5.4.5 มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถประสานงานดานวิชาการและดานบริหารกับผูอื่น อีกทั้งยัง
สามารถทํางานรวมกับผูรวมงานทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ
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5.5 ความเปนมืออาชีพ (professionalism)
5.5.1 ใหการดูแลผูปวย และการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับวิชาโรคติดเชื้อ (เชน infection
prevention and control) ตามหลักวิชาการและหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-based)
5.5.2 แสดงออกซึ่งคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน เพื่อนรวม
วิชาชีพ และชุมชน
5.5.3 มีค วามสนใจใฝ รู และสามารถพั ฒนาไปสูค วามเปน ผูเ รีย นรู อย า งตอเนื่ องตลอดชี วิต
(continuous professional development)
5.5.4 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
5.5.5 คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม
5.6 การปฏิบตั ิงานใหเขากับระบบ (system-based practice)
5.6.1 มีความรูเกี่ยวกับระบบสุขภาพ และระบบยาของประเทศ
5.6.2 มีความรู และมีสวนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย
5.6.3 มีความรูความเขาใจ และปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงหลักการดานความปลอดภัยของผูปวย
และบุคลากรทางการแพทย
5.6.4 มีความรูความเขาใจในเรื่องสิทธิผูปวย
5.6.5 สามารถใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม (cost consciousness medicine)
สอดคลองกับหลักบริหารจัดการระบบสุขภาพ และระบบยาของประเทศ โดยสามารถ
ปรั บ เปลี่ ย นการดู แ ลรั ก ษาผู ป ว ยให เ ข า กั บ บริ บ ทของการบริ ก ารสาธารณสุ ข ได ต าม
มาตรฐานวิชาชีพ
6. แผนการฝกอบรม/หลักสูตร
6.1 วิธกี ารฝกอบรม
6.1.1 Patient care เพื่อใหแพทยประจําบานตอยอดมีความสามารถดังในขอ 5.1 จึงมีวิธีการ
ฝกอบรมดังตอไปนี้
6.1.1.1 การดูแลผูปวยใน (In-patient)
ก. แพทยประจําบานตอยอด ปฏิบัติงานรับผิดชอบ หรือรับปรึกษาผูปวยในทาง
อายุ ร ศาสตร โ รคติ ด เชื้ อ รวมทั้ ง ห อ งฉุ ก เฉิ น และหอผู ป ว ยวิ ก ฤตในความ
ควบคุมของอาจารยผูใหการฝกอบรม
ข. แพทย ป ระจํ า บ า นต อ ยอด
ปฏิ บั ติ ง านเป น ที่ ป รึ ก ษาผู ป ว ยต า งแผนก
นอกเหนือจากผูปวยอายุรศาสตรที่มีปญหาทางดานโรคติดเชื้อ
ค. แพทยประจําบานตอยอด บันทึกขอมูลในเวชระเบียนผูปวยไดอยางถูกตอง
สมบูรณ
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6.1.1.2 การดูแลผูปวยนอก (Out-patient)
ก. แพทยประจําบานตอยอด ปฏิบัติงานรับผิดชอบ หรือรับปรึกษาผูปวยนอกทาง
อายุรศาสตรโรคติดเชื้อ ในความควบคุมของอาจารยผูใหการฝกอบรม
ข. แพทยประจําบานตอยอด ปฏิบัติงานดูแลผูปวยนอกอยางตอเนื่อง
ค. แพทย ป ระจํ า บ า นต อ ยอด บั น ทึ ก ข อ มู ล ในเวชระเบี ย นผู ป ว ยนอกได อ ย า ง
ถูกตองสมบูรณ
ผลลัพธของการฝกอบรม
วิธีการฝกอบรม
การประเมินผล
1. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจ - ปฏิบัติงานดูแลผูปวยใน ทัง้ หอ 1. ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย
รา งกายผู ปว ย ทํา หั ตถการ และ ผูปวยในของอายุรศาสตรและหอ ผานการประเมิน entrustable
การรวบรวมขอมูล สําหรับนํามา ผูปวยภาควิชาอื่นๆ รวมถึงหอ
professional activities (EPAs)
คิดวิเคราะหอยางเปนเหตุเปนผล ผูปวยสามัญทัว่ ไปและหอผูป วย ตามทีก่ ําหนดในภาคผนวก 4
เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารตั ด สิ น ใจให ก าร วิกฤตรวมกับสหสาขาวิขาชีพ
2. ประเมินการใหคําปรึกษา
ดูแลรักษาผูปวยอยางเหมาะสม - ปฏิบัติงานดูแลผูปวยนอก โดย ผูปวยใน และประเมินโดยการ
ตามมาตรฐาน ถูกตองตามหลัก การออกตรวจผูปวยนอก
ตรวจสอบ (audit) แบบบันทึก
วิช าการ บนพื้ น ฐานการบริ บ าล อายุรศาสตร การออกตรวจผูปวย การใหคําปรึกษาโดยอาจารย
ผู ป ว ยแบบองค ร วม และยึ ด ถื อ ที่คลินิกโรคติดเชื้อของสาขาวิชาฯ 3. ประเมินสมรรถนะโดย
ผู ป ว ยเป น ศู น ย ก ลาง ใส ใ จใน การออกตรวจผูปวยนอก
ผูรวมงาน
ความปลอดภัยของผูปวย และผู HIV/AIDS ของภาควิชาเวช
4. ประเมินสมรรถนะโดยผูปว ย
ศาสตร
ป
อ

งกั
น
และสั
ง
คม
คณะ
รวมปฏิบัติงาน
โดยการสอบถามจากผูปวย
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
5. การประเมินสิ่งที่แพทยประจํา
2. สามารถให ก ารวิ นิ จ ฉั ย การ
- สหสาขาวิชาชีพ ประกอบดวย
บานตอยอดไดเรียนรูจากการทํา
บํ า บั ด รั ก ษาและคํ า แนะนํ า ทาง
อาจารยแพทย แพทยสาขาอื่นๆ
reflection ทั้งในรูปแบบบอกเลา
อายุรศาสตรโรคติดเชื้อตาง ๆ ที่
นักศึกษาแพทย เภสัชกร
และ/หรือ เขียนสงใหอาจารย
พบไดในประเทศไทย รวมถึงโรค
พยาบาล ผูช วยพยาบาล
6. การสอบ formative ที่จัดโดย
ติ ด เชื้ อที่ วิ นิ จฉั ยได ย า ก ห รื อ
เจาหนาทีห่ องปฏิบัติการ และ
สาขาวิชาฯ
ภาวะแทรกซอนอื่น ๆ ไดอยางมี
เจาหนาที่อนื่ ๆที่เกีย่ วของ
7.การสอบภาคปฏิบัติท่จี ัดโดย
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ถู ก ต อ ง
- การใหขอมูลยอนกลับ
สมาคมโรคติดเชื้อ
เหมาะสม โดยอาศั ย ข อ มู ล ทาง
(feedback) ทัง้ แบบกลุมและ
ค ลิ นิ ก แ ล ะ ก า ร ท ด ส อ บ ท า ง รายบุคคลโดยอาจารย
หองปฏิบัติการที่เหมาะสม
- เขารวมกิจกรรมตางๆที่สง เสริม
ดานวิชาการ ไดแก กิจกรรม
Internal medicine consultation
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ผลลัพธของการฝกอบรม

วิธีการฝกอบรม
round รับปรึกษาจากภาควิชาอื่นๆ
- กิจกรรม Grand round,
journal club, clinic-microbio
logy round, transplantation
round, HIV grand round,
และ interhospital case
conference on infectious
diseases
- กิจกรรมของภาควิชาฯและ
กิจกรรมรวมกับภาควิชาอืน่ ๆ
ไดแกadmission round/morning
report, medical conference,
morbidity & mortality
conference, interesting case,
interdepartmental conference,
topic review และ DM foot
conference
3. วางแผนการปองกันโรคติดตอ -บริหารจัดการดูแล infection
control
และสรางเสริมสุขภาพ
-รับปรึกษาบุคลากรสัมผัสโรค
ในทีท่ ํางาน
-เปนผูฝกอบรมบุคลากร
ทางการแพทย เกี่ยวกับการใส
อุปกรณปองกันการติด
เชื้อ และ hand hygiene
-ดูแลผูปวยในหอผูปวยแยก
โรค แบบ negative pressure
4. บัน ทึก รายงานผูปวยได อยา ง การใหขอมูลยอนกลับ
(feedback) ทัง้ แบบกลุมและ
สมบูรณและสม่ําเสมอ
รายบุคคลโดยอาจารย

การประเมินผล

ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย
ผานการประเมิน entrustable
professional activities (EPAs)
ตามที่กําหนดในภาคผนวก 4

-ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย
ผานการประเมิน entrustable
professional activities (EPAs)
ตามที่กําหนดในภาคผนวก 4
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ผลลัพธของการฝกอบรม

วิธีการฝกอบรม

การประเมินผล
-ประเมินการใหคําปรึกษาผูปวย
ใน และประเมิ น โดยการ audit
แบบบันทึกการใหคําปรึกษาโดย
อาจารยผูใหการฝกอบรม

6.1.2 สมรรถนะดานความรูและทักษะตาง ๆ ทางการแพทย (Medical Knowledge and Skills)
6.1.2.1 สาขาวิชาฯ จัดใหมีกิจกรรมทางวิชาการในลักษณะตาง ๆ เพื่อใหแพทยประจํา
บานตอยอด มีความรูวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน วิทยาศาสตรคลินิก การ
ตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดูแลผูปวยดานอายุรศาสตรโรคติดเชื้อ วิทยาศาสตรสังคมและพฤติกรรม และเวช
ศาสตรปองกันที่จําเปนสําหรับอายุรแพทยโรคติดเชื้อ
6.1.2.2 แพทยประจําบานตอยอดจะตองเขารวมในกิจกรรมทางวิชาการตาง ๆ ที่สมาคมฯ
และสาขาวิชาฯ จัดขึ้นอยางสม่ําเสมอ
ผลลัพธของการฝกอบรม
1.เขาใจวิทยาศาสตรการแพทย
พื้นฐานของรางกายและจิตใจ ที่
เปนผลกระทบจากการมี
ปฏิสัมพันธระหวางจุลชีพ
สิ่งแวดลอม และมนุษย
2. มีความรูความสามารถใน
วิชาชีพ และเชีย่ วชาญในสาขา
อายุรศาสตรโรคติดเชื้อ

วิธีการฝกอบรม
- เขารวมกิจกรรมที่สมาคมฯ จัด
ให ไดแก interhospital case
conference on infectious
diseases, short course
meeting, annual
meeting และ workshop
-เขารวมกิจกรรมตางๆที่สง เสริม
ดานวิชาการของสาขาวิชาฯ ไดแก
กิจกรรม Internal medicine
consultation round, รับปรึกษา
จากภาควิชาอืน่ ๆ
-กิจกรรม Grand round and
journal club, clinico-microbio
logy laboratory round,
transplantation round,

การประเมินผล
1.การทดสอบความรูโดยการสอบ
Formative MCQ และ การสอบ
Formative long case (รายยาว)
จัดโดยสาขาวิชาฯ ทุก 12 เดือน
(เดือนธันวาคม) รวมถึง การสอบ
Formative oral examination
(สอบปากเปลา) Formative
OSCE LAB ทุก 12 เดือน (เดือน
มิถุนายน)
2. การสอบ Formative MCQ
examination และ Formative
clinico-microbiological
examination จัดโดยสมาคมโรค
ติดเชื้อฯ
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วิธีการฝกอบรม
การประเมินผล
HIV grand round, และ
3. การใหคะแนนการเขารวม การ
interhospital case conference เตรียม และการอภิปรายใน
on infectious diseases
กิจกรรม interhospital
case conference
4. การประเมินในดานความรูและ
เจตคติ เพื่อเลือ่ นชั้นป จากชัน้ ปที่
1 เปนชัน้ ปที่ 2 โดยใชแบบ
ประเมินเดียวกับแบบประเมิน
แพทยประจําบานอายุรศาสตร
ราชวิทยาลัยอายุรแพทยฯ

6.1.3 สมรรถนะด านการพัฒนาตนเองและการเรียนรูจากการปฏิบัติ
(Practice-Based
Learning and Improvement)
6.1.3.1 สาขาวิชาฯจัดใหแพทยประจําบานตอยอดมีประสบการณการเรียนรูในการดูแล
ผูปวยแบบองครวม และสหวิชาชีพ
6.1.3.2 สาขาวิชาฯจัดใหแพทยประจําบานตอยอดปฏิบัติรวมสอนและถายทอดความรูแก
นักศึกษาแพทย แพทยเพิ่มพูนทักษะ และแพทยประจําบาน ตามความเหมาะสม
6.1.3.3 แพทยประจําบานตอยอด ตองทํางานวิจัย ไดแก งานวิจัยแบบ retrospective
หรือ prospective หรือ cross-sectional study โดยตองเปนผูวิจัยหลัก
6.1.3.4 แพทย ป ระจํ า บ า นต อ ยอด บั น ทึ ก ข อ มู ล ในเวชระเบี ย นผู ป ว ยได อ ย า งถู ก ต อ ง
สมบูรณ
6.1.3.5 แพทยประจําบานตอยอด ใหการประเมินและวางแผนการรักษาแกผูปวยตาง
แผนกไดทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน
ผลลัพธของการฝกอบรม
1. สามารถวางแผน และ
ดําเนินการวิจยั ทางการแพทยและ
สาธารณสุข ทีเ่ กี่ยวของกับโรคติด
เชื้อ ทัง้ ดานคลินิก หองปฏิบัติการ
และระบาดวิทยา รวมถึง

วิธีการฝกอบรม
- แพทยประจําบานตอยอดทุกคน
ตองทํางานวิจยั โดยเปนผูวิจยั
หลักและมีอาจารยที่ปรึกษา
กํากับดูแลตลอด 2 ป โดยตอง
สอบโครงรางวิจัยและนําเสนอผล

การประเมินผล
1. การประเมินสอบโครงรางวิจยั
โดยสมาคมโรคติดเชื้อฯ
2. การประเมินรายงาน
ผลการวิจยั โดย
สมาคมโรคติดเชื้อฯ
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ผลลัพธของการฝกอบรม
ภาคสนามไดอยางถูกตองตาม
หลักวิธีการวิจยั และถูกตองตาม
จริยธรรมการวิจัย

วิธีการฝกอบรม
วิจัยในกอนจบการฝกอบรม
- มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความรู
ความเขาใจดานงานวิจยั ตลอดป
ไดแก journal club และ นําเสนอ
critical appraisal articles

การประเมินผล
3. การประเมินผลการนําเสนอ
การอาน งานวิจัยประเภทตาง ๆ
ไดแก critical appraisal of
articles
4. ประเมินจากการนําความรูจาก
งานวิจยั ตาง ๆ มาประยุกตใชใน
การรักษาผูป วยที่มีความยาก
ซับซอน และพบไมบอย
2. สามารถใชยาและทรัพยากรได - แพทยประจําบานตอยอดทุกคน 1. ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย
อยางสมเหตุสมผล
มีบทบาทในการอนุมัติยาตานจุล ผานการประเมิน entrustable
ชีพ กลุม DUE (drug used
professional activities (EPAs)
evaluation) และ กลุม
ตามที่กาหนดในภาคผนวก 4
Restricted antibiotics ทั้งในและ 2. ประเมินเอกสารควบคุมการใช
นอกเวลาราชการ
ยา DUE และ Restricted
- ทํางานและอภิปรายรวมกับ
antibiotics
โดยอาจารย ผู
เภสัชกรคลินิก และ เภสัชกร
ฝกอบรม
ประจําบานทีม่ าฝกอบรมเพิม่ เติม
กับสาขาวิชาฯ
3.สามารถเรียนรูและเพิ่ม
- กิจกรรม journal club
ประเมินโดยอาจารย โดยใชแบบ
ประสบการณไดดวยตนเองจาก - ใหแพทยประจําบานตอยอดวาง ประเมินดังในภาคผนวก 4 และ
การปฏิบัติงาน และฐานขอมูล
แผนการดู แ ลรั ก ษาผู ป ว ยด ว ย ภาคผนวกเบ็ดเตล็ด: แบบ
ทางการแพทย เพื่อพัฒนาวิชาชีพ ตนเอง โดยอาศัยฐานขอมูลทาง ประเมินผลแพทยประจําบาน
ตอยอดโดยอาจารย)
อยางตอเนื่อง (continue
การแพทย
professional development)
6.1.4 สมรรถนะดานทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
6.1.4.1 แพทยประจําบานตอยอด เรียนรูเกี่ยวกับทักษะการปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร
จากการปฏิบัติงานดูแลผูปว ยดวยตนเอง และการสังเกตการปฏิบัติงานโดย
อาจารย รวมทั้งการชี้แนะจากอาจารย

9

6.1.4.2 แพทยประจําบานตอยอด ปฏิบัติงานสอนนักศึกษาแพทย แพทยเพิ่มพูนทักษะ
และแพทยประจําบาน
6.1.4.3 แพทยประจําบานตอยอด นําเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาในกิจกรรม
วิชาการตาง ๆ
ผลลัพธของการฝกอบรม
1. นําเสนอขอมูลผูปวย และ
อภิปรายปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

2. สามารถถายทอดความรู และ
ทักษะในการดูแลผูปวยทีม่ ีปญ
 หา
โรคติดเชื้อ รวมทั้งการให
ภูมิคุมกัน การปองกันและระบาด
วิทยา แกนักศึกษาแพทย และ
แพทยประจําบานไดเปนอยางดี

วิธีการฝกอบรม
- กิจกรรม Grand round ตางๆ
- กิจกรรม consultation round

- รวมดูแลผูปวยที่รับไวรกั ษา ณ
หอผูปวยใน ใหคําแนะนํา สอน
แพทยประจําบานและนักศึกษา
แพทย
- เขียนบทความทางการแพทย
เชน เขียนรายงานผูปวย
กรณีศึกษา
3. ใหความรู คําปรึกษา และ
- สงเสริมใหแพทยประจําบานได
คําแนะนําเกี่ยวกับปญหาโรคติด เขารวมกิจกรรมที่มีสหวิชาชีพ
เชื้อ รวมทั้งการใหภูมิคุมกัน การ และมีประชาชนทัว่ ไปเขารวม
ปองกันและระบาดวิทยา แก
ไดแก
แพทยทุกสาขา บุคลากรสหสาขา 1) กิจกรรม DM foot
วิชาชีพ และประชาชนทั่วไปได
conference
เปนอยางดี
2) มีสวนรวมในกิจกรรมการจัด
ประชุมวิชาการของสาขาวิชาฯ
3) กิจกรรม Corporate Social
Responsibility (CSR) ของ
ภาควิชาฯ ในสวนที่สาขาวิชาฯ
รับผิดชอบ

การประเมินผล
- ประเมินโดยอาจารยและใช
แบบฟอรมการประเมิน
- ประเมินการใหคําปรึกษาผูปวย
ในโดยสังเกตจากความเห็น การ
วางแผน และบันทึกเวชระเบียน
รับปรึกษา
- ประเมินผลโดยนักศึกษาแพทย
และแพทยประจําบานโดย
อาจารยใชการสอบถาม และแบบ
ประเมิน (ภาคผนวกเบ็ดเตล็ด:
แบบประเมินผลโดยนักศึกษา
แพทย แพทยประจําบาน
พยาบาล และเภสัชกร)
-ประเมินจากผลงานที่ปรากฎ
โดยอาจารยผฝู กใหการฝกอบรม
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ผลลัพธของการฝกอบรม
4. สื่อสารใหขอ มูลแกญาติและ
ผูปวยไดอยางถูกตอง มี
ประสิทธิภาพ มีเมตตา เคารพการ
ตัดสินใจและศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย

5. มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถ
ประสานงานดานวิชาการและ
ดานบริหารกับผูอื่น อีกทั้งยัง
สามารถทํางานรวมกับผูรวมงาน
ทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ

วิธีการฝกอบรม
- การดูแลผูปวย ทั้งหอผูปว ยใน
ของอายุรศาสตรและหอผูปวย
ภาควิชาอืน่ ๆ รวมถึงหอผูปวย
สามัญทัว่ ไปและหอผูปวยวิกฤต
รวมกับสหสาขาวิขาชีพ
- ปฏิบัติงานดูแลผูปวยนอก ใน
การออกตรวจผูปวยนอก
- การทํางานทัง้ ดานวิชาการและ
บริหารจัดการในหอผูปว ยแยกโรค
- ปฏิบัติงานดูแลผูปวยนอก ใน
การออกตรวจผูปวยนอก การ
ทํางานกับทั้งผูรวมงานภาควิชา
อายุรศาสตรและภาควิชาอืน่

การประเมินผล
- ประเมินสมรรถนะโดยผูปว ย
และญาติผูปวย โดยมีอาจารย
สอบถามและรับทราบการ
ประเมิน

- ประเมินโดยผูรวมงานในทุก
ระดับและทุกสาขาวิชาชีพทีม่ ี
ความเกี่ยวของกัน
ประเมินโดยอาจารย (ภาคผนวก
เบ็ดเตล็ด: แบบประเมินผล
โดยนักศึกษาแพทย แพทย
ประจําบาน พยาบาล และ
เภสัชกร)

6.1.5 สมรรถนะดานความเปนมืออาชีพ (Professionalism)
6.1.5.1 แพทยประจําบานตอยอด เขารวมกิจกรรมการใหความรูทางดานบูรณาการทาง
การแพทย
6.1.5.2 แพทยประจําบานตอยอด ไดรับการพัฒนาใหมีเจตคติที่ดีระหวางการปฏิบัติงาน
ดูแลผูปวยภายใตการดูแลของอาจารย
6.1.5.3 แพทยประจําบานตอยอด ตองทํางานวิจัย โดยเปนผูวิจัยหลัก รายละเอียดในขอ
6.3 และภาคผนวก 2 และ 3
ผลลัพธของการฝกอบรม
1. ให ก ารดู แ ลผู ป ว ย และการ
ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
วิ ช าโรคติ ด เชื้ อ (เช น infection
prevention and control) ตาม
หลั ก วิ ช าการและหลั ก ฐานเชิ ง
ประจักษ

วิธีการฝกอบรม
- การใหขอมูลปอนกลับ
รายบุคคล (Feedback) และราย
กลุม
- เขารับการอบรม ดูงานที่
1) ศูนยควบคุมโรคติดเชื้อของ
โรงพยาบาลเปนเวลา 1 เดือน

การประเมินผล
- ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย
ประจํ า สาขาฯ และอาจารย ใ น
หนวยงานอื่นที่แพทยประจําบาน
ตอยอดเขารับการอบรม
- ผานการประเมิน entrustable
professional activities (EPAs)
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ผลลัพธของการฝกอบรม
2 . แ ส ด ง อ อ ก ซึ่ ง คุ ณ ธ ร ร ม
จริ ย ธรรม และเจตคติ อั น ดี ต อ
ผูปวย ญาติ ผูรวมงาน เพื่อนรวม
วิชาชีพ และชุมชน
3. มีความสนใจใฝรู และสามารถ
พัฒนาไปสูความเปนผูเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต
(continuous professional
development)
4. มีความรับผิดชอบตองานที่
ไดรับมอบหมาย
5. คํานึงถึงผลประโยชนสว นรวม

วิธีการฝกอบรม
การประเมินผล
2) ภาควิชาจุลชีววิทยา 1 เดือน ตามที่ ก าหนดในภาคผนวก 4
3) ภาควิชาวิทยาภูมิคุมกันพยาธิ - ประเมินโดยผูรวมงาน
วิทยาคลินกิ และภาควิชาปรสิต
วิทยา รวม 1 เดือน

6.1.6 สมรรถนะดานการปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (Systems-Based Practice)
6.1.6.1 สาขาวิชาฯจัดใหแพทยประจํา บานตอยอดมีประสบการณ การเรียนรูเกี่ยวกับ
ระบบคุณภาพของโรงพยาบาล ระบบความปลอดภัยของผูปวยรวมทั้งสิทธิ์ของ
ผูปวย
6.1.6.2 สาขาวิชาฯจัดใหแพทยประจํา บานตอยอดมีประสบการณ การเรียนรูเกี่ยวกับ
ประสิท ธิ ภาพและประสิ ท ธิผ ลของการดู แ ลรั ก ษา (cost
consciousness
medicine) หลักการบริหารจัดการระบบสุขภาพ และระบบยาของประเทศ
ผลลัพธของการฝกอบรม
วิธีการฝกอบรม
1. มีความรูเกีย่ วกับระบบสุขภาพ - การบรรยายทางวิชาการทาง
และระบบยาของประเทศ
แพทยและระบบการทํางานใน
โรงพยาบาลกอนการขึ้น
ปฏิบัติงานจริง (ภาคผนวก
เบ็ดเตล็ด: คูมือการปฏิบตั ิงาน
ของแพทยประจําบานตอยอด)

การประเมินผล
- การประเมิ น จากการเข า ร ว ม
กิจกรรมที่กําหนด
- ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย
ผ า นการประเมิ น entrustable
professional activities (EPAs)
ซึ่งในการประเมิน EPA มีการ
ประเมินเรื่องบูรณาการ และการ
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ผลลัพธของการฝกอบรม
2. มีความรู และมีสวนรวมใน
ระบบพัฒนาคุณภาพการดูแล
รักษาผูปวย
3. มีความรูความเขาใจ และ
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงหลักการ
ด า นความปลอดภั ย ของผู ป ว ย
และบุคลากรทางการแพทย

วิธีการฝกอบรม
เขารวมประชุมกับหนวยงานอื่นๆ
เชน DM foot conference,
transplantation conference
ตองปฏิบัติงานเวรนอกราชการ มี
สวนในการแยกโรคติดตอใน
ลักษณะตางๆ รวมทั้งการ
พิจารณาใหยาปองกันหรือรักษา
โรคที่อาจติดตอไปยังผูปวยอืน่
หรือบุคลากรทางการแพทย
4. มีความรูความเขาใจในเรื่อง การอบรมของภาควิชาฯ และ
สิทธิผูปวย
คณะฯ เรื่อง
- Palliative care
- Counseling workshop
5. สามารถใชทรัพยากรสุขภาพ - อบรมการสรุปการวินิจฉัยแบบ
อยางเหมาะสม (cost
ICD 10
consciousness medicine)
- การบรรยายกอนเริ่มการ
สอดคลองกับหลักบริหารจัดการ ฝกอบรม เรื่อง การสงตรวจทาง
ระบบสุขภาพ และระบบยาของ หองปฏิบัติการที่เหมาะสม
ประเทศ โดยสามารถปรับเปลี่ยน - ในการดูแลผูปวยขณะฝกอบรม
การดูแลรักษาผูปวยใหเขากับ
ตองตัดสินใจใชยาตานจุลชีพ
บริบทของการบริการสาธารณสุข อยางสมเหตุผล และเลือกใชได
ไดตามมาตรฐานวิชาชีพ
ถูกตองตามขอบงชี้และสิทธิ์ของ
ผูปวย

การประเมินผล
จัดการรวมอยูดวย ตามที่กําหนด
ใน ภาคผนวก 4
- ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย
วาแพทยประจําบานตอยอดแสดง
การเลือกใชยาไดอยางเหมาะสม
กั บ โรคและสิ ท ธิ์ ก ารรั ก ษาของ
ผูปวยโดยคํานึงถึงประโยชนของ
ผูปวยเปนสําคัญ
- ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย
ว า แพทย ป ระจํ า บ า นต อ ยอด
ตัดสิ น เลือกส ง ตอผูปวยไดอยา ง
เหมาะสมกั บ โรคและสิ ท ธิ์ ก าร
รั ก ษาของผู ป ว ยโดยคํ า นึ ง ถึ ง
ประโยชนของผูปวยเปนสําคัญ

ระยะเวลา และระดับการฝกอบรม
การฝกอบรมมีระยะเวลาทั้งสิ้น 2 ป แบงเปน 2 ระดับการฝกอบรม แพทยประจําบานตอ
ยอด สามารถลาพักรอนไดปละ 10 วัน ทั้งนี้ ผูมีสิทธิเขารับการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ จะตองผานการ
ฝกอบรมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 100 สัปดาห
สาขาวิชาฯ จึงไดจัดใหมีการปฏิบัติงานของแพทยประจําบานตอยอดแบงเปน 2 ชั้นป ดังนี้
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แพทยประจําบานตอยอดชั้นปที่1 ระยะเวลา 12 เดือน
1. เดือน ที่ 1: เรียนรูระบบการทํางาน สถานที่ และวัฒนธรรมองคกรเพื่อการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด รวมกับมีการสอนบรรยาย และการสอนเรื่องยาและนโยบายการใชยา
ควบคุมการใชยาตางๆ ของสาขาฯ (ภาคผนวกเบ็ดเตล็ด: คูมือการปฏิบัติงานของแพทย
ประจําบานตอยอด)
2. เดือนที่ 2-12 : ปฏิบัติงานดูแลผูปวยและใหคําปรึกษาปญหาดานโรคติดเชื้อหรือที่เกี่ยวของกับ
โรคติดเชื้อ และปฏิบัติงานบริการในสวนของอายุรศาสตรทั่วไปตามกําหนดของโรงพยาบาลศิริ
ราช สลับกับการฝกฝนและเรียนเพิ่มเติมในภาควิชา ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ไดแก ภาควิชาจุล
ชีววิทยา 1 เดือน ภาควิชาวิทยาภูมิคุมกันพยาธิวิทยาคลินิกและภาควิชาปรสิตวิทยา รวม 1
เดื อ น สถานส ง เสริ ม การวิ จั ย 2 สั ป ดาห ศู น ย ค วบคุ ม โรคติ ด เชื้ อ ในโรงพยาบาล 1 เดื อ น
(ภาคผนวกเบ็ดเตล็ด: คูมือการปฏิบัติงานของแพทยประจําบานตอยอด)
แพทยประจําบานตอยอดชั้นปที่ 2 ระยะเวลา 12 เดือน
ปฏิบัติงานดูแลผูปวยและใหคําปรึกษาปญหาดานโรคติดเชื้อหรือที่เกี่ยวของกับโรคติดเชื้อ
เป น เวลา 8 เดื อ นและปฏิ บั ติ ง านบริ ก ารในส ว นของอายุ ร ศาสตร ทั่ ว ไปตามกํ า หนดของ
โรงพยาบาลศิริราช สลับกับการฝกฝน ดูงาน และเรียนรูเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลอื่น ซึ่งอนุญาตให
เลือกไดโดยสมัครใจ โดยใหเปน โรงพยาบาลในประเทศเปนเวลา 2 เดือน (ตางโรงพยาบาล) หรือ
โรงพยาบาลในประเทศเปนเวลา 1 เดือนและโรงพยาบาลในตางประเทศเปนเวลา 1 เดือน ศึกษาดู
งานเพิ่มที่คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทย
ทหาร กรมแพทยทหารบก (USAMC-AFRIMS; Armed Forces Research Institute of Medical
Science) รวม 1 เดือน และมีเวลาศึกษาดวยตนเองและสรุปงานวิจัยเพื่อสอบอีก 1 เดือน
(ภาคผนวกเบ็ดเตล็ด: คูมือการปฏิบัติงานของแพทยประจําบานตอยอด)
6.2 เนื้อหาของการฝกอบรม/หลักสูตร (ภาคผนวกที่ 1)
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว แพทยประจําบานตอยอดจะตองมีความรูความสามารถ
ในเนื้อหาตอไปนี้
6.2.1 ความรูพนื้ ฐานของอายุรศาสตรโรคติดเชื้อ
6.2.2 โรคหรือภาวะทางอายุรศาสตรโรคติดเชื้อที่สําคัญ และพบบอย
6.2.3 หัตถการและการเลือกใช การตรวจทางหองปฏิบัติการ การเก็บตัวอยางทางคลินิก และ
การแปลผล
6.2.4 ความรูทางดานบูรณาการ
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6.3 การทํางานวิจัย
แพทยประจําบานตอยอดตองทํางานวิจัย ไดแก งานวิจัยแบบ retrospective,
prospective หรือ cross sectional อยางนอย 1 เรื่อง หรือทํา systematic review หรือ metaanalysis 1 เรื่อง ในระหวางการปฏิบัติงาน 2 ป โดยเปนผูวิจัยหลักหรือผูนิพนธหลัก งานวิจัย
ดังกลาวตองเปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิชาโรคติดเชื้อ อาจจะเปนการวิจัยทางคลินิก การทดลอง
ในหองปฏิบัติการ หรือการวิจัยทางระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อก็ได
รายละเอียดของการทํางานวิจัย (ภาคผนวกที่ 2)
6.3.1 ขอบเขตความรับผิดชอบ
เนื่องจากการมีความสามารถในการทําวิจัยดวยตนเองเปนสมรรถนะหนึ่งที่แพทยประจําบาน
ตอยอดอายุรศาสตรโรคติดเชื้อ และการพิจารณาผลการประเมิน ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณเปน
องค ประกอบหนึ่ งของผู ที่ จะได รั บวุ ฒิบั ตรฯ เมื่ อสิ้น สุ ด การฝ ก อบรม ดั ง นั้ น สาขาวิ ช าฯจะต อ ง
รับผิดชอบการเตรียมความพรอมใหกับแพทยประจําบานตอยอดของสถาบันตนเองตั้งแตการเตรียม
โครงรางการวิจัย ไปจนสิ้นสุดการทํางานวิจัย และจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณเพื่อนําสงสมาคม
โรคติดเชื้อแหงประเทศไทย ทั้งนี้สาขาวิชาฯจะตองรายงานชื่องานวิจัย อาจารยที่ปรึกษา และความ
คืบหนาของงานวิจัย ตามกรอบเวลาที่กําหนดไปยังสมาคมฯ เพื่อใหมีการกํากับดูแลอยางทั่วถึง
6.3.2 คุณลักษณะของงานวิจัย
6.3.2.1 เปนผลงานที่ริเริ่มใหม หรือเปนงานวิจัยที่ใชแนวคิดที่มีการศึกษามากอนทั้งใน
และตางประเทศ แตนํามาดัดแปลงหรือทําซ้ําในบริบทของสถาบันหรือบริบทของ
ประเทศ
6.3.2.2 แพทยประจําบานตอยอดและอาจารยผูดําเนินงานวิจัยทุกคน ควรผานการอบรม
ดานจริยธรรมการวิจัยในคน หรือ good clinical practice (GCP)
6.3.2.3 งานวิจัยทุกเรื่องตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของ
สถาบัน
6.3.2.4 งานวิจัยทุกเรื่อง ควรดําเนินงานวิจัยภายใตขอกําหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัย
ที่ถูกตองและเหมาะสมกับคําถามวิจัย
6.3.2.5 ใชภาษาอังกฤษในการนําเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณและเขียนบทคัดยอทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรายงานการวิจัยจะตองครอบคลุมเนื้อหาคือ
วัตถุประสงคของการวิจัย วิธีการวิจัย ผลการวิจัย การวิจารณผลการวิจัย และ
บทคัดยอ
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6.3.3 สิ่งที่ตองปฏิบตั ิสําหรับการดําเนินการวิจัยที่เกีย่ วของกับผูปวย
6.3.3.1 เมื่อไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแลว ตองดําเนินการทํา
วิจัยตามขอตกลงโดยเครงครัด
6.3.3.2 เมื่อมีการลงนามในเอกสารชี้แจงผูปวยหรือผูแทนเพื่อใหยินยอมเขารวมวิจัยตอง
ใหสําเนาแกผูปวยหรือผูแทนเก็บไว 1 ชุด
6.3.3.3 ใหทําการระบุในเวชระเบียนผูปวยนอกหรือผูปวยในถึงสถานการณเขารวมงาน
วิจัยของผูปวย
6.3.3.4 การตรวจหรือรักษาเพิ่มเติมจากโครงการวิจัยที่ผานการอนุมัติแลว โดยการกระทํา
ดังกลาวไมไดเปนสวนหนึ่งของการดูแลรักษาผูปวยตามปกติ ไมสามารถทําไดไม
วากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเวนไดมีการระบุและอนุมัติในโครงการวิจัยแลว และผูวิจัย
หรือคณะผูวิจัยตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งทางตรงและทางออมที่เกิดขึ้นกับ
ผูปวยและผูดูแลผูปวย
6.3.3.5 กรณีที่โครงการวิจัยกําหนดใหทําการตรวจหรือรักษาที่เพิ่มเติมจากการดูแลรักษา
ผูปวยตามปกติ หากมีผลลัพธที่อาจสงผลตอประโยชนใหการดูรักษาผูปวย ให
ดําเนินการแจงคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เพื่อวางแผนแจงผูที่เกี่ยวของ
รับทราบตอไป
6.3.3.6 หากเกิ ด กรณี อื่ น นอกเหนื อ การคาดการณ ให รี บ ปรึ ก ษาอาจารย ที่ ป รึ ก ษา
โครงการวิจัย หรือคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรณีที่ไมสามารถปรึกษาได
ใหยอนกลับไปใชหลักพื้นฐาน 3 ขอ ของจริยธรรมทางการแพทยในการตัดสินใจ
คือ
ก. การถื อ ประโยชน สุ ข ของผู ป ว ยเป น หลั ก และการไม ก อ ให เ กิ ด ความทุ ก ข
ทรมานกับผูปวย
ข. การเคารพสิทธิของผูปวย
ค. การยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคม ที่จะไดรับบริการทาง
การแพทยตามมาตรฐาน
6.3.4 กรอบการดําเนินงานวิจยั ในเวลา 2 ป (24 เดือนของการฝกอบรม)
ทั้งนี้ เดือนที่กําหนดขึ้นเปนระยะเวลาที่ประมาณการ อาจจะทําไดเร็วกวาหรือชากวานี้ได
บางดังภาคผนวกที่ 3หากสามารถทําวิจัยไดเร็วกวากําหนดสาขาวิชาฯ สนับสนุนให
แพทยประจํา บ านต อยอดนํา เสนอผลงานวิจัย หรือผลงานวิจั ย เบื้องต น ในงานประชุม
วิชาการประจําปของราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย และงานประชุมวิชาการ
ประจําปของสมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
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6.4 จํานวนปของการฝกอบรม
หลักสูตรการฝกอบรมมีระยะเวลา 2 ป
หากมีการขาดอบรมตอเนื่อง อนุญาตใหขาดไดไมเกิน 1 ป โดยระยะเวลาการฝกอบรมตลอด
หลักสูตรไมเกิน 4 ป
6.5 การบริหารจัดการฝกอบรม และสภาพการปฏิบัติงาน
6.5.1 สาขาวิชาฯ จัดสภาวะการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
6.5.1.1 ใหแพทยประจําบานตอยอดเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ (รวมถึงการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ) ที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม ระบุกฎเกณฑและประกาศให
ชัดเจนเรื่องเงื่อนไขการบริการและความรับผิดชอบของแพทยประจําบานตอยอด
โดยแบงเปน 3 สวน ดังนี้
(1) กิจกรรมวิชาการของสาขาวิชาฯ ตองเขารวมไมนอยกวารอยละ 80
(2) กิจกรรมวิชาการของภาควิชาฯ
(3) กิจกรรมวิชาการของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
กิจกรรมในขอ (2) และ (3) รวมกันตองเขารวมไมนอยกวารอยละ 50
6.5.1.2 มีการกําหนดการฝกอบรมทดแทนในกรณีที่แพทยประจําบานตอยอดมีการลาพัก
เชน การลาคลอดบุตร การเจ็บปวย การเกณฑทหาร การถูกเรียกฝกกําลังสํารอง
และการศึกษาดูงานนอกแผนการฝกอบรม/หลักสูตร เปนตน
6.5.1.3 จัดใหมีคาตอบแทนแพทยประจําบานตอยอดอยางเหมาะสมกับตําแหนงและงาน
ที่ไดรับมอบหมาย
1) แพทยประจําบานตอยอดที่มีตนสังกัดจะไดรับเงินเดือนจากตนสังกัดตาม
ตําแหนงหนาที่ที่พิจารณาโดยตนสังกัด
2) แพทยประจําบานตอยอดที่ไมมีตนสังกัดจะไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนจาก
โรงพยาบาลศิริราชตลอดระยะเวลาการฝกอบรม
3) แพทยประจําบานตอยอดทุกคนจะไดรับคาตอบแทนเหมาจายเพิ่มเติม เปน
คาตอบแทนการอยูเวรนอกเวลาราชการจากโรงพยาบาลศิริราช
6.5.1.4 ควรมีการระบุชั่วโมงการทํางานที่เหมาะสม
-แพทยประจําบานตอยอดปฏิบัติงานในเวลาราชการไมเกิน 40-50 ชั่วโมงตอสัปดาห
-แพทยประจําบานตอยอดอยูเวรนอกเวลาราชการไมเกิน 3-4 วัน ตอเดือน
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6.6 การวัดและประเมินผล
มีการแจงกระบวนการวัดและประเมินผลใหแพทยประจําบานตอยอดไดรับทราบโดย
สามารถตรวจสอบและอุทธรณไดเมื่อตองการ
6.7 การวัดและประเมินผลระหวางการฝกอบรม การเลื่อนชั้นป การยุติการฝกอบรม
6.7.1 การประเมินระหวางการฝกอบรม
6.7.1.1 สาขาวิชาฯ จัดใหมีการประเมินแพทยประจําบานตอยอดระหวางการฝกอบรม ที่
ครอบคลุมทั้งดานความรูทักษะเจตคติและกิจกรรมทางการแพทย โดยเปนการ
ประเมินจากอาจารยทุก 6 เดือนสงมายังคณะกรรมการฝกอบรมและสอบฯ ตามที่
กําหนด โดยวิธีการประเมินของสาขาวิชาฯ นั้นใหกําหนดรูปแบบการวัดและการ
ประเมินผลที่เหมาะสมคือ
-ใชแบบประเมินเดียวกับการประเมินแพทยประจําบานของราชวิทยาลัยอายุร
แพทย โดยอาจารยในสาขาวิชาฯทุกคน ทุก 6 เดือน
-มีการสอบ formative ของสาขาวิชาฯ จัดทุก 6 เดือน ดวย 4 รูปแบบที่แตกตาง
กัน ไดแก การสอบรายยาว การสอบ formative MCQ การสอบ formative oral
examination และ การสอบ formative OSCE LAB
6.7.1.2 มี ก ารประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านแพทย ป ระจํ า บ า นต อ ยอด แต ล ะชั้ น ป ด ว ย
Entrustable Professional Activities (EPA) (ภาคผนวกที่ 4) และ เก็บเปนแฟม
สะสมผลงาน ของทุกปการศึกษา เริ่มใชในปการศึกษา 2563
6.7.2 เกณฑการเลื่อนชั้นป
6.7.2.1 ปฏิบัติงานไดไมต่ํากวารอยละ 80 ของระยะเวลาที่กําหนด
6.7.2.2 ผานการประเมินโดยอาจารยทุกทานในสาขาวิชาฯ
6.7.2.3 ผานเกณฑการประเมิน Entrustable professional activities ตามภาคผนวก 4
6.7.2.4 ปฏิบัติงานไดสอดคลองตามขอกําหนดของสาขาวิชาฯไมสรางผลเสียใหแกผูปวย
และไมกอใหเกิดความเสื่อมเสียแกสาขาวิชาฯ
6.7.3 แนวทางการดําเนินการกรณีไมผานการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นป
6.7.3.1 ตองปฏิบัติงานเพิ่มเติมในสวนที่สาขาวิชาฯกําหนด แลวทําการประเมินซ้ํา ถาผาน
การประเมินจึงสามารถเลื่อนชั้นปได
6.7.3.2 ไมผานการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปซ้ําตามขอที่ 1 หรือไมผานการประเมินเพื่อรับ
การเสนอชื่อเขาสอบวุฒิบัตรฯ ตองปฏิบัติงานในระยะชั้นปเดิมอีก 1 ป
6.7.3.3 หลังจากปฏิบัติงานซ้ําในชั้นปเดิมอีก 1 ป แลวยังไมผานการประเมินเพื่อเลื่อนชั้น
ป ใหยุติการฝกอบรม
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6.7.4 การดําเนินการสําหรับผูที่ไมผานการประเมิน
6.7.4.1 แจงผลการประเมินใหแพทยประจําตอยอดรับทราบเปนลายลักษณอักษรในแบบ
ประเมินผลของสมาคมฯ พรอมแนวทางการพัฒนา รายละเอียดการปฏิบัติงาน
เพิ่มเติม การกํากับดูแล และการประเมินผลซ้ํา
6.7.4.2 เมื่อแพทยประจําบานตอยอดลงชื่อรับทราบ ใหสงสําเนาผลการประเมิน 1 ชุดให
อนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ
6.7.4.3 ในกรณีที่แพทยประจําบานตอยอดไมลงชื่อรับทราบหลังจากที่สาขาวิชาฯแจงแลว
ใหทางสาขาวิชาฯแจงเปนลายลักษณอักษรอีกครั้งหนึ่ง หากยังไมลงชื่อ ใหถือวา
รั บ ทราบโดยพฤติ นั ย แล ว ใหส ง สํา เนาผลการประเมิน 1 หนึ่ง ให อนุ ก รรมการ
ฝกอบรมและสอบฯ ตอไป
6.7.5 การดําเนินการเพื่อยุติการฝกอบรม
6.7.5.1 การลาออก แพทย ป ระจํ า บ า นต อ ยอดต อ งทํ า เรื่ อ งชี้ แ จงเหตุ ผ ลก อ นพั ก การ
ปฏิ บั ติ ง านล ว งหน า อย า งน อ ย 2 สั ป ดาห เมื่ อ สาขาวิ ช าฯอนุ มั ติ ใ ห พั ก การ
ปฏิบัติงานแลวจึงแจงตอคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ เพื่อเห็นชอบและ
แจ งต อสมาคมฯ พร อมความเห็นประกอบวาสมควรใหพัก สิท ธิ์การสมัครเปน
แพทยประจําบานตอยอดเปนเวลา 1 ปในปการศึกษาถัดไปหรือไม โดยพิจารณา
จากเหตุผลประกอบการลาออกและคําชี้แจงจากสาขาวิชาฯการลาออกจะถือวา
สมบูรณเมื่อไดรับอนุมัติจากแพทยสภา
6.7.5.2 การใหออก
ก. ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสียรายแรงจนกอ
ใหเกิดผลเสียตอผูปวยหรือตอชื่อเสียงของสาขาวิชาฯ
ข. ปฏิ บั ติ ง านโดยขาดความรั บ ผิ ด ชอบหรื อ ประพฤติ ต นเสื่ อ มเสี ย ไม มี ก าร
ปรับปรุงพฤติกรรมหลังการตักเตือน และกระทําซ้ําภายหลังการภาคทัณฑ
เมื่อสาขาวิชาฯเห็นสมควรใหออก ใหทําการแจงแพทยประจําบานตอยอด
รับทราบพรอมใหพักการปฏิบัติงาน แลวทําเรื่องแจงตอคณะอนุกรรมการ
ฝ ก อบรมและสอบฯ ซึ่ ง จะต อ งตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนจํ า นวน 5 คน
ประกอบดวยผูแทนสาขาวิชาฯอื่นจํานวน 3 คน และกรรมการภายในสถาบัน
จํานวน 2 คน เพื่อดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาหภายหลังจากไดรับ
เรื่อง ผลการสอบสวนจะถูกนําเสนอตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝกอบรม
และสอบฯ เพื่อลงความเห็น ถาสมควรใหออกจึงแจงตอแพทยสภาจนเมื่อ
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ไดรับการอนุมัติจึงถือวาการใหออกสมบูรณ ถาเห็นวายังไมสมควรใหออกจึง
สงเรื่องคืนใหสาขาวิชาฯพรอมคําแนะนํา
6.7.5.3 การอุทธรณผลประเมิน
แพทยประจําบานตอยอด สามารถตรวจสอบและอุทธรณผลประเมินไดเมื่อ
ตองการภายใน 7 วัน หลังประกาศผลประเมิน โดยใหแพทยประจําบานตอยอด
ทําเอกสารชี้แจงเหตุผลใหแกคณะกรรมการประจําหลัก สูตรฝกอบรมแพทย
ประจําบานตอยอด พิจารณา ซึ่งจะแจงผลการอุทธรณใหทราบภายใน 7 วัน
6.8 การวัดและประเมินผล เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ ในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตรโรคติดเชื้อ
6.8.1 ผูมีสทิ ธิเขารับการประเมิน จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
6.8.1.1 เปนผูที่ไดรับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร แสดงความรูความชํานาญในการประกอบ
วิ ช าชี พ เวชกรรม สาขาอายุ ร ศาสตร (วว.สาขาอายุ ร ศาสตร , อว.สาขา
อายุรศาสตร)
6.8.1.2 เปนผูที่ไดผานการฝกอบรมตามหลักสูตรของสาขาวิชาฯ
6.8.1.3 สาขาวิชาฯเห็นสมควรใหเขารับการประเมินได
6.8.1.4 มีเอกสารรับรองจากสาขาวิชาฯวามีประสบการณภาคปฏิบัติตามที่กําหนด
6.8.1.5 มีผลงานวิจัยชนิดรายงานผูปวย (case report) 1 เรื่อง โดยตองไดรับการตีพิมพ
แลว หรือ มีจดหมายตอบรับการตีพิมพ หรือจดหมายตอบกลับวาไดรับผลงาน
เพื่ อพิ จ ารณาการตี พิม พ แ ล ว ในวารสารทางวิช าการที่ มี อยู ใ นฐานข อ มู ลทาง
วิ ช าการโดยกํ า หนดให ส ง รายงวิ จั ย ชนิ ด รายงานผู ป ว ย แก ค ณะอนุ ก รรมการ
ฝกอบรมและสอบฯ ภายในเวลาที่กําหนด
6.8.2 วิธีการสมัครเขารับการสอบ
แพทยสภาจะเปดใหดําเนินการสมัครสอบในชวงเดือนมีนาคมของทุกป โดยสามารถเขาไป
ติดตามขาวสารและประกาศจากทางแพทยสภา และปฏิบัติตามขั้นตอนการยื่นในคําขอการ
สมัครสอบฯ ไดที่ www.tmc.or.th ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของแพทยสภาใน
แตละปการศึกษา (ขั้นตอนในการยื่นใบคําขอสมัครสอบ ดังในภาคผนวกที่ 5)
6.8.3 วิธีการประเมิน
6.8.3.1 สอบภาคทฤษฎี
ก. ขอสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกคําตอบ (MCQ) เพื่อประเมินความรูพื้นฐานทาง
คลินิก ไดแก วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน (basic medical sciences หรือ
correlated clinical sciences) และวิชาทางคลินิก (clinical subjects)
จํานวน 100 ขอ
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6.8.3.2 สอบภาคปฏิบัติ ดังนี้
ก ขอสอบแบบอัตนัย โดยการสอบปฏิบัติการ (objective structured clinical
examination laboratory, OSCE Laboratory) จํานวน 15 ขอ
ข ขอสอบปากเปลา (oral examination) จํานวน 8 ขอ
ค การประเมินผลงานวิจัย (research) 1 เรื่อง
6.8.4 เกณฑผา นเพื่อรับวุฒบิ ัตร
6.8.4.1 ภาคทฤษฎี ตองมีคะแนนสอบจากขอสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกคําตอบ (MCQ)
ผานเกณฑ คือไดคะแนนอยางนอย รอยละ 60 หรือไดคะแนนอยางนอยที่ MPL1SEM ถายังไมผานการสอบในปการศึกษานั้น ใหเขารับการสอบทุกหมวดใหม ใน
ปการศึกษาถัดไป (MCQ, OSCE Laboratory, oral examination และ
research) (ภาคผนวกที่ 6)
ข. กรณีผานการสอบภาคทฤษฎี MCQ แลว ใหพิจารณาการสอบภาคปฏิบัติ
(OSCE Laboratory 40%, oral examination 40% และ research 20%)
1) ใหพิจารณาคะแนนรวมของการสอบภาคปฏิบัติ ไดแก OSCE Laboratory,
oral examination และ research ตองไดคะแนนอยางนอย รอยละ 60
คะแนน ถายังไมผาน ใหพิจารณาเกณฑในขอถัดไป
2) ใหนําคะแนนการประเมิน Interhospital case conference on infectious
diseases (ICCID) จํานวน 2 ครั้ง ที่มีคะแนนเกิน รอยละ 60 ขณะเปนแพทย
ประจําบาตอยอด ชั้นปที่ 1 และ รอยละ 70 ขณะเปนแพทยประจําบานตอ
ยอด ชั้นปที่ 2 มาเพิ่มในสวนคะแนนรวมภาคปฏิบัติ โดยคิดเปน รอยละ 1
ตอครั้ง ใหมียอดรวมไมเกิน รอยละ 2 ถายังไมผาน ใหพิจารณาเกณฑในขอ
ถัดไป
3) ใหพิจารณาคะแนนขอสอบในแตละหมวด ดังตอไปนี้
3.1) ในกรณี research
3.1.1) ไดคะแนนอยางนอย รอยละ 60 คะแนน ถายังไมผาน ใหเขียน
review article สงคณะอนุกรรมการการฝกอบรมและสอบฯ
ภายใน 3 เดือน
3.1.2) กรณีไมผาน MCQ ตองสอบใหมทุกหมวดนั้น ยกเวนกรณี
งานวิจัยนั้น อนุญาตใหผูสอบเลือกระหวางการสอบใหม หรือ
ใชคะแนนเดิม โดยจะเลือกคะแนนที่มากที่สุดมาใชคํานวณ
คะแนนรวม
21

3.2) ในกรณี OSCE laboratory
3.2.1) ได ค ะแนนอย า งน อ ย ร อ ยละ 60 คะแนน ถ า ยั ง ไม ผ า น ให
พิจารณาเกณฑในขอถัดไป
3.2.2) ตองไดคะแนนอยางนอยที่ MPL ถายังไมผาน ใหสอบเฉพาะ
หมวดนี้ในปการศึกษาถัดไป
3.3) ในกรณี oral examination
3.3.1) ได ค ะแนนอย า งน อ ย ร อ ยละ 60 คะแนน ถ า ยั ง ไม ผ า น ให
พิจารณาเกณฑในขอถัดไป
3.3.2) ตองไดคะแนนอยางนอยที่ MPL ถายังไมผาน ใหสอบเฉพาะ
หมวดนี้ในปการศึกษาถัดไป
3.4) การเพิ่ ม คะแนนพิ เ ศษ ร อ ยละ 1 เมื่ อ แพทย ป ระจํ า บ า นต อ ยอด ส ง
บทคั ด ย อ เข า ร ว มประกวด และได รั บ คั ด เลื อ กให นํ า เสนอแบบ oral
presentation ในงานประชุมวิชาการประจําปของราชวิทยาลัยอายุร
แพทยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ จะตองสงบทคัดยอที่ไดรับการคัดเลือก
มายังสมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย ใหรับทราบภายในวันที่ราช
วิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทยกําหนดดวย
3.5) กรณีที่นอกเหนือจากระเบียบขางตน ใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและ
สอบฯ อนุสาขาอายุรศาสตรโรคติดเชื้อฯ เปนผูชี้ขาด
6.9 การสอบเพื่อขอหนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรูความชํานาญ ในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรมสาขาอายุรศาสตรโรคติดเชื้อ ผูมีสิทธิเขารับการประเมิน จะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
6.9.1 จะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวช
กรรม พ.ศ. 2525
6.9.2 ไดปฏิบัติงานสาขาอายุรศาสตรโรคติดเชื้อมาแลวไมนอยกวา 5 ป ในสถาบันทีม่ ีศักยภาพ
เทียบเทากับเกณฑขั้นต่าํ ในการเปดการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด ได และมีเอกสาร
รับรองจากสาขาวิชาฯวามีประสบการณภาคปฏิบัติตามที่กําหนด ทั้งนีไ้ มนับเวลาในการฝกอบรม
อนุสาขาอายุรศาสตรโรคติดเชื้อ
6.9.3 มีผลงานวิจยั 1 เรื่อง เชนเดียวกันกับผูสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ โดยมีหัวหนาภาควิชา/หัวหนา
กลุมงานอายุรกรรมรับรอง ใหจัดสงผลงานวิจยั ไดจัดทําเปนรูปแบบของวิทยานิพนธ หรือเปน
รูปแบบผลงานวิจยั ที่ไดรับการตีพิมพแลว (หรือมีจดหมายตอบรับการตีพิมพ หรือจดหมายตอบ
กลับวาไดรับผลงานเพื่อพิจารณาการตีพิมพแลว) ในวารสารทางวิชาการที่มีอยูในฐานขอมูล
index medicus โดยกําหนดใหสงรายงานการวิจัย แกคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ
ภายในเวลาทีก่ ําหนด
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6.9.4 การสอบจะใชขอสอบและเกณฑการตัดสินเชนเดียวกับการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ
6.9.5 สําหรับแพทยที่ไดรับวุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตรโรคติดเชื้อจากตางประเทศที่แพทยสภา
รับรอง และยังไมหมดอายุ จะทําการสอบสัมภาษณเพียงอยางเดียว
7. การรับและคัดเลือกแพทยประจําบานตอยอด
7.1 นโยบายการรับและการคัดเลือกแพทยประจําบานตอยอด
สาขาวิชาฯตองประกาศนโยบาย รายชื่อคณะกรรมการ หลักเกณฑ และกระบวนการ
คัดเลือกแพทยประจําบานตอยอด ใหสอดคลองกับศักยภาพของสถาบันในการฝกอบรมที่ไดรับ
อนุมัติไวตามเกณฑแพทยสภา เพื่อทําใหเชื่อมั่นไดวากระบวนการคัดเลือกมีความโปรงใส และ
เทาเทียมยุติธรรม
สําหรับผูที่มีความพิการซึ่งตองการความชวยเหลือพิเศษ แตไมขัดขวางตอการฝกอบรม
และปฏิบัติงาน สามารถเขารับการคัดเลือกแพทยประจําบานตอยอดได
7.2 คุณสมบัติของผูสมัครเขารับการฝกอบรม
ผูสมัครเขารับการฝกอบรมจะตองเปนผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลว
และตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
7.2.1 เปนผูไดรับหนังสืออนุมัตหิ รือวุฒิบัตรฯ ในสาขาอายุรศาสตร
7.2.2 เปนแพทยประจําบานปสุดทายในการฝกอบรมเพื่อวุฒบิ ัตรสาขาอายุรศาสตร
7.2.3 เปนผูมีสทิ ธิสอบเพื่อหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตรในปการศึกษานัน้
และ ผูสมัครเขารับการฝกอบรมตองไมมีภาระผูกพัน หรือติดทุนจากโรงพยาบาลตน
สังกัด และสาขาวิชาฯสนับสนุนใหผูสมัครเขารับการฝกอบรมทรับทุนจากสถาบันทีม่ ีความตองการ
ผูเชี่ยวชาญดานโรคติดเชื้อ
7.3 จํานวนแพทยประจําบานตอยอด
7.3.1 สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย และราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย
กําหนดใหสาขาวิชาฯมีศักยภาพในการฝกอบรมเปนสัดสวนตามจํานวนอาจารย
ผูใหการฝกอบรมและงานบริการในชั้น ดังตอไปนี้
จํานวนแพทยประจําบานตอยอด (ตําแหนง/ระดับชั้น)
1
2
3
4
5
6
จํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรม (ตําแหนง)
2
4
6
8
10
12
จํานวนผูปว ยนอก อายุรศาสตรโรคติดเชื้อ (ราย/ป) 400 600 800 1,000 1,200 1,400
จํานวนผูปว ยใน อายุรศาสตรโรคติดเชื้อ (ราย/ป)
200 300 400 500 600 700
จํานวนผูปว ยในหออภิบาลผูป วยหนัก อายุรศาสตร 40
50 60
70
80
90
โรคติดเชื้อ (ราย/ป)
จํานวนหัตถการตรวจจุลชีพในสิ่งคัดหลัง่ (ครั้ง/ป)
200 400 600 800 1,000 1,200
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7.3.2 ถาสถาบันนัน้ มีความตองการเปดการฝกอบรมเปนปการศึกษาแรก ใหเริ่มฝกอบรม
แพทยประจําบานตอยอด ในจํานวนที่นอยกวาศักยภาพขั้นต่ําที่กาํ หนดไว และเมื่อ
ผานการประเมินสถาบันหลังเปดการฝกอบรมแลว จึงจะสามารถพิจารณาปรับเพิ่ม
จํานวนการฝกอบรมใหเทากับศักยภาพขัน้ ต่ําได
7.4 วิธกี ารคัดเลือกผูเขาสมัครรับการฝกอบรม
สาขาวิชาฯตองจัดทําประกาศรายชื่อคณะกรรมการ และเกณฑการคัดเลือกแพทยประจํา
บานตอยอด โดยยึดหลักความโปรงใส และตรวจสอบได
(ภาคผนวกเบ็ดเตล็ด: การคัดเลือด และเกณฑการคัดเลือกแพทยประจําบานตอ
ยอดสาขาวิชาโรคติดเชื้อ)
8. สถาบันและอาจารยผใู หการฝกอบรม
8.1 สาขาวิชา สาขาวิชาโรคติดเชื้อฯ เปนสถาบันที่ไดรับการรับรองใหเปนสถานที่ฝกอบรมแพทยอนุ
สาขาโรคติดเชื้อจากแพทยสภา โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑของแพทยสภา และราชวิทยาลัย
อายุรแพทยแหงประเทศไทย
8.2 ผูรับผิดชอบการฝกอบรมของสถาบัน
สาขาวิชาฯตองจัดใหมีผูรับผิดชอบการฝกอบรม โดยผูรบั ผิดชอบการฝกอบรมตองมีคุณสมบัติ
ดังนี้
1) ประธานคณะกรรมการ: ตองเปนแพทยที่ไดรับวุฒิบตั รหรือหนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตรโรคติดเชื้อ และปฏิบัติงานทาง
อายุรศาสตรโรคติดเชื้อมาแลวไมนอยกวา 5 ป
2) กรรมการ: เปนแพทยที่ไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมตั ิเพื่อแสดงความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตรโรคติดเชื้อ และปฏิบัติงานทางอายุรศาสตรโรคติด
เชื้อมาแลวไมนอยกวา 3 ป
8.3 คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม
8.3.1 ตองเปนอายุรแพทยผูไดรับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติบัตรเพื่อแสดงความรูความ
ชํานาญในการประกอบอาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตรโรคติดเชื้อ
8.3.2 เปนสมาชิกสมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย และราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหง
ประเทศไทย
8.3.3 ปฏิบัติงานในสาขาอายุรศาสตรโรคติดเชื้อมาแลวไมนอยกวา 2 ป
8.4 จํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรม
สาขาวิชาฯจะตองมีผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลาอยางนอย 2 คน และมีจํานวนแพทย
ประจําบานตอยอดหนึ่งคนตอจํานวนผูใหการฝกอบรมไมนอยกวา 2 คน หากจํานวนผูใหการ
ฝกอบรมเต็มเวลาไมพอ สาขาวิชาฯอาจจัดใหมีผูใหการฝกอบรมแบบไมเต็มเวลาทําหนาที่แทน
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ได แต ตอ งมีผูให การฝ กอบรมเต็มเวลาไม นอยกวา รอยละ 50 ของจํา นวนผูใหการฝกอบรม
ทั้งหมด
ผู ใ ห ก ารฝ ก อบรมแบบเต็ ม เวลา หมายถึ ง ข า ราชการ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
ลูกจางประจํา ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาของสาขาวิชาฯ
ผูใหการฝกอบรมแบบไมเต็มเวลา หมายถึง ผูใหการฝกอบรมที่ไมเขาเกณฑของผู
ฝกอบรมแบบเต็มเวลา ที่สาขาวิชาฯนั้น ๆ ขออนุมัติจากสมาคมฯ โดยใหนําเวลาทํางานเฉพาะที่
เปนการปฏิบัติงานสําหรับการเรียนการสอนของสาขาอายุรศาสตรโรคติดเชื้อเทานั้นมาใชเปน
เวลาสอนทดแทนจํานวนผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลา โดยใหคิดเปนสัดสวนหรือรอยละของ
การทํางานแบบเต็มเวลา โดยแบงเปน 2 ประเภท
ก. พนั กงานมหาวิ ทยาลัยหรือลูกจางประเภทบางเวลาอย างนอยครึ่ง เวลา และได รับ
เงินเดือนตามสัดสวนงาน ใหนับเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาจาง
ข. ผูที่ปฏิบัติงานอยูที่สถาบันอื่น แผนกอื่น หรืออาจารยเกษียณอายุมาชวยสอนบางเวลา
โดยไมไดมีสัญญาจางจากหนวยงาน หรือปฏิบัติงานนอยกวาครึ่งเวลา ใหคิดเวลา
ปฏิบัติงานเฉพาะที่มาปฏิบัติงานสําหรับการเรียนการสอนแพทยประจําบานตอยอดอนุ
สาขาอายุรศาสตรโรคติดเชื้อ ไมนับเวลาที่มาทํางานวิจัยหรืองานบริการ เชน ตรวจ
ผู ป ว ย หรื อ ทํ า หั ต ถการ โดยไม เ กี่ ย วข อ งกั บ แพทย ป ระจํ า บ า นต อ ยอดอนุ ส าขา
อายุรศาสตรโรคติดเชื้อ รวมทั้งไมนับเวลาที่มาสอนนักศึกษา/นิสิตแพทย และแพทย
ประจําบานอายุรศาสตร
ผูใหการฝกอบรมวุฒิบัตรฯ ในระดับเดียวกันใชศักยภาพได 35 ชั่วโมงตอสัปดาหใน 1
สาขาวิชา แตถาใหการฝกอบรมมากกวา 2 สาขาวิชา ตองแบงศักยภาพเปน 2 สาขาวิชา โดยคิด
สาขาวิชาหลักไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง
สาขาวิชาฯตองกําหนดและดําเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกผูใหการฝกอบรมให
สอดคลองกั บพันธกิจของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร ระบุคุณสมบัติของผู ใหการฝกอบรมที่
ชัดเจน โดยครอบคลุมความชํานาญที่ตองการ ไดแก คุณสมบัติทางวิชาการ ความเปนครู และ
ความชํานาญทางคลินิก
8.5 หนาที่ความรับผิดชอบของอาจารยผูใหการฝกอบรม
สาขาวิชาฯตองมีการกําหนดหนาที่ ภาระงาน และความรับผิดชอบของอาจารยให
ครอบคลุมดานการศึกษา การวิจัย และการบริการ อยางสมดุล
8.6 การพัฒนาอาจารยผใู หการฝกอบรม
สาขาวิชาฯตองมีระบบการพัฒนาอาจารยทั้งดานวิชาการ และแพทยศาสตรศึกษา และมี
การประเมินอาจารยเปนระยะ (ภาคผนวกเบ็ดเตล็ด: รายละเอียดการพัฒนาอาจารย)
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9. ทรัพยากรทางการศึกษา
สาขาวิชาฯตองกําหนด และดําเนินนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรการศึกษาใหครอบคลุม
ประเด็น ดังตอไปนี้
9.1 สถานที่และโอกาสในการเรียนรูทงั้ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ไดแก หองเรียน หองประชุม
หองปฏิบัติการ และหอผูปวยตาง ๆ ทีม่ ีสภาพแวดลอมเหมาะสมสงเสริมใหเกิดการเรียนรู
9.2 การเขาถึงแหลงขอมูลทางวิชาการที่ทันสมัย สามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารไดอยางเพียงพอ มีอปุ กรณสําหรับฝกอบรมภาคปฏิบัติ และมีสิ่งแวดลอมทางการศึกษาที่
ปลอดภัย มีวารสารนานาชาติที่คณะแพทยจัดสรรใหใชไดผาน WIFI ของโรงพยาบาลโดยไมตอง
ชําระคาใชจา ยเพิ่มเติม
9.3 มีจํานวนผูปวยเพียงพอ ชนิดของผูปวยหลากหลาย และบริบาลเวชกรรมดานโรคติดเชื้อ ที่
สอดคลองกับผลลัพธของการเรียนรูที่คาดหวังอยางนอยในระดับที่ 3 ในทุกกิจกรรมวิชาชีพที่
เชื่อมั่นได (EPA) ทัง้ ผูปวยนอก ผูปวยใน และผูปวยนอกเวลาราชการ
9.4 การเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกทางคลินกิ และการเรียนภาคปฏิบัติที่พอเพียงสําหรับ
สนับสนุนการเรียนรู
9.5 การเขาถึงแหลงสนับสนุนดานการวิจัยอยางเพียงพอ
9.6 โอกาสของการฝกอบรมในสถาบันอื่นในประเทศ หรือตางประเทศตามที่ระบุไวในหลักสูตร
ตลอดจนระบบการโอนผลการฝกอบรม
9.7 โอกาสในการปฏิบัตงิ านเปนทีมรวมกับผูรว มงานและบุคลากรวิชาชีพอืน่
10. การประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตร
10.1 สาขาวิชาฯตองกํากับดูแลการฝกอบรมใหเปนไปตามแผนฝกอบรม/หลักสูตรเปนประจํา มีกลไก
สําหรับการประเมินหลักสูตรและนําไปใชจริง การประเมินแผนฝกอบรม/หลักสูตร ตองครอบคลุม
10.1.1 พันธกิจของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร
10.1.2 ผลลัพธการเรียนรูที่พึงประสงค
10.1.3 แผนการฝกอบรม
10.1.4 ขั้นตอนการดําเนินงานของแผนการฝกอบรม
10.1.5 การวัดและการประเมินผล
10.1.6 พัฒนาการของผูรับการฝกอบรม
10.1.7 ทรัพยากรทางการศึกษา
10.1.8 คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม
10.1.9 ความสัมพันธระหวางนโยบายการรับสมัครแพทยประจําบานตอยอด และความ
ตองการของระบบสุขภาพ
10.1.10 ขอควรปรับปรุง
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10.2 สาขาวิชาฯ แสวงหาขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการฝกอบรม/หลักสูตร จากผูใหการฝกอบรม แพทย
ประจําบานตอยอด นายจางหรือผูใชบัณฑิต และผูมีสว นไดสวนเสียหลัก รวมถึงการใชขอมูล
ปอนกลับ เกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของแพทยผูสาํ เร็จการฝกอบรม ในการประเมิน
การฝกอบรม/หลักสูตร (ภาคผนวกเบ็ดเตล็ด: แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของ
แพทยประจําบานตอยอดที่สําเร็จการศึกษา)
11. การทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม
สาขาวิชาฯ จัดใหมีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝกอบรมเปนระยะ ๆ หรือ
อยางนอยทุก 5 ป ปรับปรุงกระบวนการ โครงสราง เนื้อหา ผลลัพธ และสมรรถนะของผูสําเร็จราชการ
ฝกอบรม รวมถึงการวัดและการประเมินผล และสภาพแวดลอมในการฝกอบรม ใหทันสมัยอยูเสมอ
ปรับปรุงแกขอบกพรองที่ตรวจพบ มีขอมูลอางอิง จัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอ เพื่อการทบทวนและ
พัฒนาอยางตอเนื่อง และแจงผลการทบทวน พัฒนาใหราชวิทยาลัยฯ รับทราบ
สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย เปนผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรม และทบทวน/พัฒนา
หลักสูตรการฝกอบรมเปนระยะ ๆ หรืออยางนอยทุก 5 ป ภายใตการกํากับของราชวิทยาลัยอายุรแพทย
แหงประเทศไทย และแจงผลการทบทวน/พัฒนาใหแพทยสภารับทราบ
(ภาคผนวกเบ็ดเตล็ด: สรุปการประเมินสถาบันฝกอบรม)
12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
12.1 สาขาวิชาฯ บริหารจัดการหลักสูตรใหสอดคลองกับกฎระเบียบที่กําหนดไวในดานตาง ๆ ไดแก
การรับสมัครแพทยประจําบานตอยอด (เกณฑการคัดเลือกและจํานวนที่รับ) กระบวนการฝกอบรม
การวัดและประเมินผล และผลลัพธของการฝกอบรมทีพ่ ึงประสงค การออกเอกสารที่แสดงถึงการ
สําเร็จการฝกอบรมในแตละระดับ หรือ หลักฐานอยางเปนทางการอื่นๆที่สามารถใชเปนหลักฐาน
แสดงการผานการฝกอบรมในระดับนัน้ ไดทั้งในประเทศและตางประเทศ
12.2 สาขาวิชาฯ กําหนดหนาที่รับผิดชอบและอํานาจในการบริหารจัดการงบประมาณของแผน
ฝกอบรม/หลักสูตร ใหสอดคลองกับความจําเปนดานการฝกอบรม
12.3 สาขาวิชาฯ มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินการของการฝกอบรมและกิจกรรมอืน่ ๆ ที่เกีย่ วของ การบริหารจัดการที่ดีและใชทรัพยากร
ไดอยางเหมาะสม
12.4 สาขาวิชาฯ จัดใหมีจํานวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทยและหนวยงานสนับสนุนดานอื่น ๆ
ที่เกีย่ วของครบถวน สอดคลองกับขอบังคับ และประกาศของแพทยสภาในการเปดการฝกอบรม
12.5 สาขาวิชาฯ มีการนําความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใชในการจัดทําแผนฝกอบรม
การดําเนินการฝกอบรม การประเมินการฝกอบรม
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13. การประกันคุณภาพการฝกอบรม
สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย กําหนดใหสาขาวิชาฯที่จะไดรับการอนุมัติใหจัดการ
ฝกอบรม จะตองผานการประเมินความพรอมในการเปนสถาบันการฝกอบรม และสาขาวิชาฯจะตอง
จัดใหมีการประกันคุณภาพการฝกอบรมอยางตอเนื่อง ตามเกณฑของราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหง
ประเทศไทย ดังนี้
13.1 การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายในสถาบันการฝกอบรมจะตองจัดใหมีระบบ และกลไกการ
ประกันคุณภาพการฝกอบรมภายใน อยางนอยทุก 2 ป (ภาคผนวกเบ็ดเตล็ด: คําสั่งแตงตั้ง
กรรมการตรวจสอบคุณภาพการฝกอบรมภายใน)
13.2 การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายนอกสถาบันการฝกอบรมจะตองไดรับการประเมินคุณภาพ
จากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ และราชวิทยาลัยอายุรแพทย อยางนอยทุก 5 ป
เกณฑมาตรฐานสาขาวิชาฯ อนุสาขาอายุรศาสตรโรคติดเชื้อ
ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย กําหนดใหสาขาวิชาฯหลักสูตรการฝกอบรม
แพทยประจําบานตอยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา
อายุรศาสตรโรคติดเชื้อ ซึ่งสาขาวิชาโรคติดเชื้อฯ จะตองมีคุณสมบัติตามเกณฑทั่วไปและเกณฑเฉพาะ
ดังตอไปนี้
1. เกณฑทั่วไปสําหรับสาขาวิชาฯ
(1) คุณสมบัติทวั่ ไป
(ก) เปนโรงพยาบาลที่ไดรับการรับรองคุณภาพจากองคกรมาตรฐาน
(ข) มี บ รรยากาศทางวิ ช าการในลั ก ษณะสั ง คมนั ก วิ ช าการ เพื่ อ เสริ ม สร า ง
คุณสมบัติในการใฝรูใหแกแพทยประจําบานตอยอด
(ค) มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ และจํานวนผูปวย
ทั้งประเภทผูปวยในและผูปวยนอกพอเหมาะแกการฝกอบรม และแพทย
ประจําบานตอยอดไดมีสวนดําเนินการดูแลรักษาและใหบริการกับผูปวย
โดยตรง
(ง) มีหนวยงานเทียบเทาภาควิชาในคณะแพทยศาสตร/ วิทยาลัยแพทยศาสตร
หรื อแผนกในโรงพยาบาล
เป น ผู กํ า กั บดู แล โดยผู บ ริ ห ารของคณะ
แพทยศาสตร/ วิทยาลัยแพทยศาสตร/ โรงพยาบาลที่รับผิดชอบดําเนินการ
ตองไมมีผลประโยชนสวนตัวที่อาจขัดขวางการบริหารงานและการพัฒนา
งานการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดอนุสาขาอนุสาขาอายุรศาสตรโรค
ติดเชื้อ
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(จ) มีปณิธานและพันธกิจระบุไวชัดเจนวามุงผลิตแพทยประจําบานตอยอดอนุ
สาขาอายุ ร ศาสตร โ รคติ ด เชื้ อ ที่ มี ค วามรู ความสามารถและคุ ณ สมบั ติ
สอดคลองกับหลักสูตร และมีความสามารถในการเปนนักวิชาการและที่จะ
ศึกษาตอเนื่องได และมีวัตถุประสงคของหลักสูตรที่สอดคลองกับพันธกิจ
(ฉ) มีระบบบริหารงานที่ชัดเจนเพื่อสนั บสนุนการจัดการฝกอบรมใหบรรลุตาม
ปณิธาน ไดแก การบริหารงานทั่วไป การบริห ารการศึก ษา เป น ต น ระบบ
บริหารงานดังกลาวใหทําเปนระเบียบของคณะแพทยศาสตร/ วิทยาลัย
แพทยศาสตร/ โรงพยาบาล และประกาศใหผูเกี่ยวของทราบทั่วกัน
(ช) มีแพทยผูทรงคุณวุฒิจํานวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาที่ฝกอบรมและใน
สาขาที่เกี่ยวของ และมีความมุงมั่น ความเต็มใจในการเปนอาจารยประจํา
หลักสูตรฝกอบรม
(ซ) ก อ นเป ด ดํ า เนิ น การฝ ก อบรม อนุ ส าขาโรคติ ด เชื้ อ จะต อ งดํ า เนิ น การให
สมาคมโรคติดเชื้อ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย และแพทยสภารับรองหลักสูตร
ของสาขาวิชาฯ เพื่อใหผูสําเร็จการฝกอบรมมีสิทธิ์เขาสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ และ
จะตองมีความพรอมในการจัดการฝกอบรมและทรัพยากรตาง ๆ โดยเฉพาะ
อาจารย สื่ อ การศึก ษา และอุป กรณก ารฝก อบรม ครบถว นตามเกณฑ ที่
กําหนด ทั้งนี้จะตองมีแผนดําเนินงานระยะ 5 ปที่มีความชัดเจนและเปนไปได
โดยแผนปฏิบัติการจะตองแสดงใหเห็นวามีความพรอมดังกลาวกอนเริ่มการ
ฝกอบรมแตละชั้นปอยางนอย 1 ปการศึกษา
(ฌ) ในกรณีที่เปนสาขาวิชาฯภาคเอกชน นอกจากจะตองมีคุณสมบัติตามขอ (ก)
ถึง (ซ) แลว จะตองไมแสวงหากําไรจากการฝกอบรม โดยใหจัดตั้งมูลนิธิหรือ
กองทุนที่มีทุนสํารองเพียงพอในการดําเนินการระยะยาว และใหมีผูแทนราช
วิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทยที่รับผิดชอบดูแลการฝกอบรม เปน
กรรมการของมูลนิธิ หรือกองทุนโดยตําแหนง
(2) หนวยงานกลางพื้นฐานสาขาวิชาฯนั้น จะตองมีหนวยงานกลางใหบริการ
ดังตอไปนี้
(ก) หองปฏิบัติการสําหรับการชันสูตร สาขาวิชาฯ โดยคณะแพทยศาสตรศิริ
ราชพยาบาล มีการให บริก ารตรวจทางหองปฏิบัติก าร หรือ ติ ดต อขอรั บ
บริการตรวจทางหองปฏิบัติการใหครอบคลุมการชันสูตรประเภทพื้นฐาน
และประเภทจําเพาะที่จําเปนสําหรับการฝกอบรม ซึ่งหองปฏิบัติการตองมี
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พยาธิ แ พทย หรื อ แพทย หรื อ บุ ค ลากรอื่ น ที่ มี ค วามรู ค วามชํ า นาญเป น ผู
ควบคุม
 หองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถที่จะทําการตรวจ
ศพ ตรวจชิ้นเนื้อและสิ่งสงตรวจทางเซลลวิทยาที่ไดจากการผาตัด หรือ
การทําหัตถการสามารถเตรียมสไลดชิ้นเนื้อเยื่อ และสิ่งสงตรวจเพื่อตรวจ
ดวยกลองจุลทรรศนไดเอง พยาธิแพทยตองมีเวลา มีความสามารถ และ
เต็มใจใหคําปรึกษาหารือ หรือสอนแพทยประจําบานทุกสาขาได มีการ
ตรวจศพซึ่งเปรียบเสมือนดัชนีชี้บงความสนใจทางวิชาการ และความใส
ใจในการคนหาสาเหตุ การดําเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของ
แพทยในโรงพยาบาลนั้น การตรวจศพ การตรวจชิ้นเนื้อ และการตรวจ
ทางเซลลวิทยาตองกระทําโดยครบถวนจนสามารถใหการวินิจฉัยขั้น
สุดทาย และตองมีรายงานการตรวจเก็บไวเปนหลักฐานทุกราย ในกรณีที่
อัตราการตรวจศพของสาขาวิชาฯไมถึงเกณฑที่กําหนด สถาบันจะตอง
แสดงหลักฐานที่บงชี้ถึงความสนใจทางวิชาการและความใสใจในการ
คนหาสาเหตุ การดําเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของแพทยใน
โรงพยาบาล ดวยการตรวจทางพยาธิวิทยาหรือการตรวจอื่น ๆ
 ห อ งปฏิ บั ติ ก ารด า นพยาธิ วิ ท ยาคลิ นิ ก หรื อ เวชศาสตร ชั น สู ต ร
สามารถใหบริการตรวจดานโลหิตวิทยา เคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร
จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุมกันไดเปนประจํา รวมทั้งจะตองมีการใหบริการ
ทางดานธนาคารเลือดที่จําเปนสําหรับการฝกอบรม
(ข) หนวยรังสีวิทยา สาขาวิชาฯ สามารถใชบริการของภาควิชารังสีวิทยา โดย
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีรังสีแพทยผูทรงคุณวุฒิ สามารถตรวจ
ทางรังสีที่จําเปนสําหรับการฝกอบรมได
(ค) หองสมุดทางการแพทย สาขาวิชาฯจะตองมีหองสมุดซึ่งมีตํารามาตรฐาน
ทางการแพทย วารสารการแพทย ที่ ใ ช บ อ ย หนั ง สื อ ดรรชนี แ ละระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับชวยคนรายงานที่ตีพิมพในวารสารสําหรับให
แพทยประจําบานตอยอดอนุสาขาอายุรศาสตรโรคติดเชื้อไดสะดวก
(ง) หนวยเวชระเบียนและสถิติ สาขาวิชาฯจะตองจัดใหผูปวยทุกคนมีแฟม
ประจํ า ตัว ซึ่ง บัน ทึกประวัติ ผลการตรวจร า งกาย การสั่ง การรัก ษาที่เ ปน
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มาตรฐาน และมี ร ะบบการจั ด เก็ บ ค น หา และการประมวลสถิ ติ ที่ มี
ประสิทธิภาพ และมีการบันทึกในระบบของโรงพยาบาลชัดเจน
(3) หนวยงานทางดานคลินิกที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาผูปวยสาขาที่ฝกอบรม
สาขาวิชาฯจะตองมีหนวยงานทางคลินิกที่สําคัญ ไดแก อายุรศาสตร ศัลยศาสตร
สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา เพื่อใหการดูแลรักษาผูปวยในสาขาที่ฝกอบรมหากจําเปน
(4) กิจกรรมวิชาการ สาขาวิชาฯ จัดใหมีกิจกรรมวิชาการสม่ําเสมอ ทั้งในหนวยงาน
ที่รับผิดชอบในการสาขาที่ฝกอบรม เชน กิจกรรม journal club หรือกิจกรรม
วิชาการระหวางหนวยงานหรือระดับโรงพยาบาล
2. เกณฑเฉพาะสําหรับสาขาวิชาฯ
สาขาวิชาฯจัดหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดง
ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตรโรคติดเชื้อ
จะตองไดรับการรับรองจากราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย โดยมีสถานที่
เครื่องมืออุปกรณ จํานวนผู ปวย และการบริ การ ผูดําเนินการฝกอบรมเปนไปตาม
เกณฑที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ อนุสาขาอายุรศาสตรโรคติดเชื้อกําหนด
โดยความเห็นชอบของราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทยและแพทยสภา ดังนี้
(1) มีจํานวนและคุณวุฒิของแพทยผูใหการฝกอบรมที่เหมาะสม สาขาวิชาฯ
จะตองมีแพทยซึ่งไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตรโรคติดเชื้อ
อยางนอย 2 คน และอาจารยผูที่ทําหนาที่หัวหนาสาขาวิชาฯหรือประธานการ
ฝกอบรมจะตองปฏิบัติงานทางดานอายุรศาสตรโรคติดเชื้อมาแลวไมนอยกวา 5 ป
(2) มี ง านบริ ก ารอายุ ร ศาสตร โ รคติ ด เชื้ อ ที่ มี คุ ณ ภาพ และจํ า นวนเพี ย งพอ
สําหรับการฝกอบรม สาขาวิชาฯจะตองเขารวมและมีกิจกรรมประกันคุณภาพ
อยางใดอยางหนึ่ง และมีปริมาณงานบริการดังนี้
(ก) ผูปวยนอกที่ไดรับการตรวจรักษาทางอายุรศาสตรโรคติดเชื้อ ไมนอยกวา
400 ครั้ง/ป
(ข) ผูปวยในที่ไดรับการตรวจรักษาทางอายุรศาสตรโรคติดเชื้อ ไมนอยกวา 200
ครั้ง/ป
(ค) ผูปวยในหออภิบาลผูปวยหนัก ที่ไดรับการตรวจรักษาทางอายุรศาสตรโรค
ติดเชื้อ ไมนอยกวา 40 ครั้ง/ป
(ง) จํานวนการตรวจหัตถการทางจุลชีววิทยา ไมนอยกวา 200 ครั้ง/ป
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(3) หองปฏิบัติการ/หนวยงานสนับสนุน สาขาวิชาฯควรมีหองปฏิบัติการที่สามารถ
ใหการสนับสนุนและรองรับงานวิจัยได มีหออภิบาลผูปวยหนักที่มีเครื่องมือและ
อุปกรณครบ
(4) กิจกรรมวิชาการของสาขาวิชาฯ
สาขาวิชาฯจะตองจัดใหมีกจิ กรรมวิชาการสม่ําเสมอ ไดแก
(ก) จัดทําวารสารสโมสร (journal club) ไมนอยกวาเดือนละ 2 ครั้ง
(ข) การประชุมอภิปรายผูปวยในหรือระหวางภาควิชา/หนวยงาน ไมนอยกวา
เดือนละ 1 ครั้ง
(ค) การประชุมวิชาการในลักษณะอื่น ๆ ไมนอยกวาเดือนละ 1 ครั้ง
สาขาวิชาฯใดขาดหนวย หรือคุณสมบัติขอใด อาจใชสถาบันสมทบอื่นรวม
ดวยโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ อนุสาขา
อายุรศาสตรโรคติดเชื้อ
(5) กิจกรรมวิชาการอื่น ๆ
ใหแพทยผูเขาฝกอบรมไปรวมกิจกรรมวิชาการนอกสถานที่ไดแก
(ก) ใหแพทยผูเขาฝกอบรมไปรวมกิจกรรมวิชาการนอกสถานที่ ที่จัดโดยสมาคม
โรคติดเชื้อแหงประเทศไทยเปนประจําทุกครั้งยกเวนมีเหตุจําเปน ไดแก การ
ประชุม Interhospital Case Conference การอบรมระยะสั้น การประชุม
ใหญวิชาการประจําป การบรรยายวิชาการรวมเพื่อแพทยประจําบานตอยอด
อนุสาขาอายุรศาสตรโรคติดเชื้อ รวมทั้งควรนําเสนอผลงานทางวิชาการใน
การประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทยดวย
(ข) ใหแพทยผูเขาฝกอบรมไปฝกอบรมเปนวิชาเลือกที่สถาบันอื่นที่แพทยสภา
รับรองอยางนอย 2 เดือน
3. สถานภาพของสาขาวิชาฯ
สาขาวิชาฯ ดําเนินการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดอนุ
สาขาอายุรศาสตรโรคติดเชื้อ และไดรับอนุมัติจากแพทยสภาใหเปดเปนสาขาวิชาฯ
โดยจัดใหแพทยประจําบานตอยอดไดรับประสบการณจากสาขาวิชาฯตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาฯกิจกรรมเลือก ไดแก
สาขาวิชาฯที่ไดรับความเห็นชอบจากสมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย ภายใต
การกํ า กั บ ของราชวิ ท ยาลั ย อายุ ร แพทย แ ห ง ประเทศไทย โดยการพิ จ ารณาของ
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ อนุสาขาอายุรศาสตรโรคติดเชื้อใหเปนสาขาวิชา
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ฯที่จัดประสบการณเพิ่มเติมใหกับแพทยประจําบานตอยอดที่สนใจไดในลักษณะของ
กิจกรรมเลือก (Elective)
4. การติดตามกํากับดูแลสาขาวิชาฯ
สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย ภายใตการกํากับของราชวิทยาลัยอายุรแพทย
แห งประเทศไทยตามที่แพทยสภามอบหมายใหเ ปน ผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรม
จะตองจัดใหมีการติดตามกํากับดูแลสาขาวิชาฯที่ไดรับอนุมัติใหเปดการฝกอบรมเปน
ระยะๆ โดยการมอบหมายใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ เปนผูดําเนินการ
ตามแนวทางที่แพทยสภากําหนด และเสนอรายงานผานราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหง
ประเทศไทย เพื่อเสนอใหแพทยสภารับทราบเปนระยะๆ
หากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ พบวาสาขาวิชาฯใดไมมีผูสมัครเขารับ
การฝกอบรมในหลักสูตรใดติดตอกันเกิน 5 ป ให “พัก” การประกาศรับสมัครแพทย
ประจําบานตอยอดอนุสาขาอายุรศาสตรโรคติดเชื้อ สําหรับหลักสูตรนั้นของสาขาวิชาฯ
นั้นไวกอน จนกวาคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ จะไดประเมินสาขาวิชาฯนั้นวา
ยังมีความพรอมในการฝกอบรมตามเกณฑที่กําหนด
หากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ พบวาสาขาวิชาฯสังกัดสถาบันใดไมมี
ผูสมัครเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรใดติดตอกันเกิน 10 ป ให “ยกเลิก” การเปน
สาขาวิชาฯที่จัดหลักสูตรฝกอบรมของสถาบันนั้น และใหทําเรื่องแจงราชวิทยาลัยอายุร
แพทยแหงประเทศไทยเสนอแพทยสภาเพื่ออนุมัติ หากสาขาวิชาฯมีความประสงคจะ
ขอเปนสาขาวิชาฯอีก ใหดําเนินการตาม ขอ 3.
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