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หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบัตรฯ 
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1. ชื่อหลักสูตร 

(ภาษาไทย)  หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน 
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา 

(ภาษาอังกฤษ)  Residency Training in Dermatology 
 

2. ชื่อวุฒิบัตร 
ชื่อเต็ม 

(ภาษาไทย)  วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาเวชกรรมสาขาตจวิทยา 
(ภาษาอังกฤษ)  Diploma of the Thai Board of Dermatology 
 
ชื่อย่อ 

(ภาษาไทย)  วว. สาขาตจวิทยา 
(ภาษาอังกฤษ)  Diploma, Thai Board of Dermatology 
 
คําแสดงวุฒิการฝึกอบรมท้ายชื่อ 

(ภาษาไทย)  วว. ตจวิทยา 
(ภาษาอังกฤษ)  Diplomate, Thai Board of Dermatology หรือ Dip., Thai Board of Dermatology 
 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สาขาตจวิทยา  ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
4. พันธกิจของแผนฝึกอบรม/หลักสูตร 
 สาขาวิชาตจวิทยาเป็นสาขาที่สําคัญของวิชาอายุรศาสตร์และสาขาอื่นๆ และเป็นรากฐานของวิชาการ 
ทางการแพทย ์ เนื่องจากผิวหนังและเยื่อบุเป็นอวัยวะที่มีพื้นที่ผิวครอบคลุมทั่วร่างกายทําให้สามารถตรวจพบโรค 
ทางผิวหนัง ทั้งที่เป็นโรคทางผิวหนังโดยตรงและความผิดปกติทางผิวหนังที่เป็นอาการแสดงของโรคภายในของ 
ระบบอื่นๆ ได้บ่อยในเวชปฏิบัติ สาขาวิชาตจวิทยาเป็นสาขาที่ครอบคลุมวิทยาการแพทย์ทั้งในด้านกว้าง ด้านลึก 
โรคทางผิวหนังจึงมีความหลากหลายทั้งในด้านความชุก ความรุนแรง ความสลับซับซ้อน และความรีบด่วน และ 
ยังเป็นองค์ความรู้ที่มีความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างรวดเร็ว ซึ่งล้วนท้าทายความรู้ความสามารถของตจแพทย์ 
ในการให้การวินิจฉัยโรค การดูแลรักษาแบบองค์รวม และการพยากรณ์โรค  
 นอกจากความรู้และทักษะด้านตจวิทยาแล้ว ตจแพทย์ยังต้องมีความสามารถด้านอื่นๆ ที่สําคัญ ได้แก ่
ความสามารถในการเรียนรู้เพื่อให้มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีเจตนารมณ์และเตรียมพร้อมที่จะ 
เรียนรู้ตลอดชีวิต ความสามารถด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเป็นมืออาชีพ การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ 
การทํางานเป็นทีม การปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพ ความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพของประเทศ คํานึงถึง 
ความต้องการด้านสุขภาพทางผิวหนังของชุมชนและสังคม การบริหารจัดการ กระบวนการคุณภาพและ 
ความปลอดภัย ตลอดจนความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย มีพฤติกรรมที่เหมาะสม 
ต่อผู้ร่วมงานและองค์กรทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่น มีความเอื้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัยโดย 
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ยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง นโยบายการผลิตตจแพทย์นั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความต้องการของระบบสุขภาพ 
รวมทั้งมิติด้านอื่นๆ ทางสังคม ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศ 
 อ้างอิงจากพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์และ 
และปรับตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของภาควิชาฯ โดยยึดหลัก  “GREATS” อันประกอบด้วย 

G (Global Mindset) ทันโลก ทันสังคม เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติต่างๆ 
R (Responsibility) มีสํานึกรับผิดชอบอย่างยั่งยืน ต่อตนเอง บุคคลรอบข้าง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
E (Eloquence) สามารถสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และทรงพลัง มีทักษะสุนทรียสนทนา 
A (Aesthetic Appreciation) ซาบซึ้งในความงาม คุณค่าของศิลปะ ดนตรี และสถาปัตยกรรม 
T (Team Leader) ทํางานร่วมกับผู้อื่น เช่น สหสาขาวิชาชีพได้ ทั้งในบทบาทผู้นําและบทบาททีม 
S (Spirit of Thammasat) มีจิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์ ความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย 
สิทธิเสรีภาพ ยอมรับในความเห็นที่แตกต่างและต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม 

 
5. ผลลัพธ์ของแผนฝึกอบรม/หลักสูตร 

แผนฝึกอบรม/หลักสูตรต้องกําหนดผลลัพธ์การฝึกอบรมที่พึงประสงค์ (intended learning 
outcomes/milestones) ที่ชัดเจน ครอบคลุมประเด็นทั้ง 6 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
5.1 การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 

5.1.1. สามารถซักประวัติ ตรวจร่างกาย ได้ครบถ้วนและถูกต้อง 
5.1.2 มีทักษะในการแปลผลทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับทางผิวหนัง  
5.1.3 สามารถให้การวินิจฉัย การวางแผนการรักษาโดยใช้ยา (medical) หรือหัตถการ (procedures) 

และให้ความรู้แก่ผู้มีปัญหาผิวหนัง 
5.1.4 สามารถให้ความรู้เพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพทางผิวหนัง  
5.1.5 สามารถบันทึกเวชระเบียนได้อย่างสมบูรณแ์ละสม่ําเสมอ 

5.2 ความรู้ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วย (Medical knowledge 
and Skills) 

5.2.1 มคีวามรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (basic sciences) ทางผิวหนัง  
5.2.2 มคีวามรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในสาขาตจวิทยา 
5.2.3 สามารถวิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์ 

5.3 การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning) 

5.3.1 มีงานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข 
5.3.2 สามารถเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ 
5.3.3 สามารถใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล 
5.3.4 มีความสามารถทางทักษะด้านอื่นๆ เช่น ใช้สื่ออิเล็กทรอนกิส์ หรือ 

ใชโ้ปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (software literacy) 
5.4 ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

5.4.1 มทีักษะการนําเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.4.2 สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะให้บุคลากรทางการแพทย์ 
5.4.3 มทีักษะการสื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผู้ป่วย ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา 

เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
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5.4.4 มมีนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทํางานกับเพื่อนร่วมงานทกุระดับอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.4.5 มทีักษะการเป็นที่ปรึกษา และให้คําแนะนําแก่แพทย์ต่างแผนก และบุคลากรอื่น 

5.5 ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

5.5.1 มคีุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาต ิผู้ร่วมงานเพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชน 
5.5.2 มคีวามสนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
          (Continuous Professional Development) 
5.5.3 มคีวามรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และ คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 

5.6 การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) 
5.6.1 มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ 
5.6.2 มีความรู้และมีส่วนร่วมในพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย 
5.6.3 มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย 
5.6.4 มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิผู้ป่วย 
5.6.5 สามารถใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้า 

กับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

6. แผนฝึกอบรม/หลักสูตร 

 มีคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาดูแลกํากับประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรให้ดําเนินไปตาม 
เป้าประสงค์ที่วางไว้ 
6.1. วิธีการให้การฝึกอบรม 

 การจัดการฝึกอบรมตลอดระยะเวลาฝึกอบรม 4 ปี การศึกษานั้นให้จัดการฝึกอบรมดังนี้ 
ปีที่ 1 ผ่านการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาอายุรศาสตร์ชั้นปีที่ 1  
ปีที่ 2 - 4 ฝึกอบรมในสาขาตจวิทยาจํานวน 3 ปี สําหรับการฝึกอบรมใน  
 
สาขาตจวิทยา ต้องได้รับการฝึกอบรมในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 6.1.1 สมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
การดูแลรักษาผู้ป่วยนอก  

- แพทย์ประจําบ้านปีที ่1 ปฏิบัติงานในภาควิชาอายุรศาสตร ์
ดูแลผู้ป่วยนอกในแผนกอายุรศาสตร์อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 
ครั้งเหมือนแพทย์ประจําบ้านอายุรศาสตร์ชั้นปีที่ 1 

- แพทย์ประจําบ้านปีที ่2-4 ปฏิบัติงานดูแลผู้ปว่ยนอกทางตจวิทยาอย่างน้อยรวม 750 
ชั่วโมงต่อการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรโดย 
o แพทย์ประจําบ้านปีที ่2 -3 ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยนอกอย่างน้อย 300 ชั่วโมงต่อป ี
o แพทย์ประจําบ้านปีที ่4 ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยนอกอย่างน้อย 150 ชั่วโมงต่อป ี

- จัดการเรียนการสอนเฉพาะทางโรคต่างๆ เช่น leprosy, sexually transmitted diseases, 
photodermatology, immunodermatology,dermatopathology, contact dermatitis, genetic 
diseases, pediatric dermatology, laser and cosmetic dermatology  

- แพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปีบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ ์
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การดูแลรักษาผู้ป่วยใน 

- แพทย์ประจําบ้านตจวิทยาปีที่ 1 
ปฏิบัติงานในภาควิชาอายุรศาสตร์ดูแลผู้ป่วยในในแผนกอายุรศาสตร์ 
รวมทั้งห้องฉุกเฉินและหอผู้ป่วยวิกฤติในความควบคุมของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเหมือนแพท
ย์ประจําบ้านอายุรศาสตร์ชั้นปีที่ 1  

- แพทย์ประจําบ้านบนัทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยในได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 
 

 6.1.2 ความรู้ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วย (Medical 
knowledge and Skills)  

- แพทย์ประจําบ้านชั้นปีที ่1 เรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานประยุกต์ (correlated basic 
medical science)  

- แพทย์ประจําบ้านปีที่ 2 -4 เรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานประยุกต์ (correlated basic 
dermatological science) ที่จัดโดยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย 

- แพทย์ประจําบ้านปีที ่2-4 เรียนและปฏิบัติงานในสาขาวิชาเฉพาะทางต่างๆ ของตจวิทยา 
- แพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ เช่น grand round, clinicopathological 

conference, journal club, research forum และ การประชุมวิชาการ เป็นต้น 

- แพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปี ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหัตถการ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
และการตรวจพิเศษต่างๆที่ใช้ในตจวิทยา 

 

 6.1.3 การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based Learning) 

- แพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปีมีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมสหวิชาชีพ  
- แพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปปีฎิบัติงานสอนนักศึกษาแพทย์ และ แพทย์ประจําบ้านรุ่นน้อง 
- แพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปี ต้องทํางานวิจัยและมีทักษะในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น 

การเขียนขอทุนงานวิจัย การทํางานวิจัยโดยเป็นผู้วิจัยหลัก 
และมีความรู้ของการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เช่น SPSS, Excel 

- แพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปีบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 
- แพทย์ประจําบ้านปีที ่2-4 

ให้การประเมินและวางแผนการรักษาแก่ผู้ป่วยต่างแผนกได้ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 

- แพทย์ประจําบ้านปีที ่2-4 รักษาผู้ป่วยบนหลักการของการใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุสมผล 
 
 6.1.4 ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

- แพทย์ประจําบา้นทุกชั้นปีเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร 
- แพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปีสามารถให้คําแนะนําที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ผู้ป่วยและญาติ 
- แพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปีมีทักษะปฏิสัมพันธแ์ละการสื่อสารที่ดีกับผู้ร่วมงาน 

รวมถึงแพทย์ต่างแผนกที่มาปรึกษาเคส 

- แพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปปีฏิบัติงานสอนนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจําบ้านรุ่นน้อง 
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- แพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปีนําเสนอข้อมูลผู้ป่วยและอภิปรายปัญหาในกิจกรรมวิชาการ เช่น grand 
round, clinicopathological conference เป็นต้น 

 6.1.5 ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

- แพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปเีข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านบูรณาการทางการแพทย ์       
- แพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปีพัฒนาให้มีเจตคติที่ดีระหว่างการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยรวมถึงจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่องจริยธรรมทางการแพทย์  
- แพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปตี้องทํางานวิจัยโดยเป็นผู้วิจัยหลัก 

- แพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปีเรียนรู้เพื่อให้มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  
 6.1.6 การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) 

- แพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปมีีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพของโรงพยาบาล 
ระบบความปลอดภัยของผู้ป่วย รวมทั้งสิทธิผู้ป่วย 

- แพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปมีีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแ
ลรักษา หลักการบริหารจัดการ ระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ 

 
การจัดการฝึกอบรมตลอด 4 ปี การศึกษานั้นให้จัดการฝึกอบรม ดังนี้ 

- จัดการฝึกอบรมปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยนอกทางตจวิทยาอย่างน้อยรวม 750 
ชั่วโมงต่อการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 

- จัดการฝึกอบรมปฏิบัติงานในสาขาเฉพาะทางด้านต่างๆ เช่น leprosy, sexually transmitted diseases, 
photodermatology, immunodermatology, dermatopathology, contact dermatitis, genetic 
disease, pediatric dermatology, laser and cosmetic dermatology  

- สถาบันฝึกอบรมจัดให้มีวิชาเลือกได้ไม่เกิน 3 เดือนตลอดหลักสูตร 
โดยให้เลือกไปปฏิบัติงานตามทีส่ถาบันฝึกอบรมเห็นสมควรและได้รับการรับรองจากแพทยสภา 

- จัดให้มีประสบการณ์การเรียนรู้ entrustable professional activities (EPA) ตามที่กําหนดในภาคผนวก 
1 

- จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
- จัดการฝึกอบรมภายใต้สภาวะการทํางานที่เหมาะสม ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
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ตารางการเรียนการสอนของแพทย์ประจําบ้าน สาขาวิชาตจวิทยา 

เวลา /วัน จันทร ์
 

อังคาร 
 

พุธ 
 

พฤหัสบด ี
 

ศุกร์ 
 

7.00-
8.00 

- Ward round Ward round Ward round Ward round 

8.00-
9.00 

Topic 
review 

อ.ปรารถนา Ward round 

Topic review 
อ.วรีพร 

Research 
forum 

ทุกพฤหัสที่ 1 
ของเดือน 
อ. ทุกท่าน 

Topic review (Histo slide) 
อ.พัลลภ 

9.00-
10.30 

OPD SKIN 
Photo-clinic 
อ .พัดชา  
และ 

OPD SKIN 
อ. พัลลภ 

OPD SKIN  
อ .พัดชา 

 
 
 

OPD Skin  
อ.ปรารถนา 

 
 
 

OPD Skin  
อ.วรีพร 

 
Interesting case 

อ. วิวัฒน์และ อ. ทุกท่าน 

10.30-
12.00 

Grand round 
อ. วิวัฒน์และ อ.ทุกท่าน 

12.00-
13.00 

- 

13.00-
14.00 

Clinical   
slide 

อ.พัดชา  
week 1,3,5 

Lecture 
week 2, 4 
อ.ทุกท่าน 

 

Topic review 
week 1,3,5 

Journal week 
2, 4 

อ.ทุกท่าน 
Laser clinic 

 
 

CPC 
week1,3,5 

Topic review 
wk2 

Topic review 
(R med) wk4 
อ. ทุกท่าน 

Interhospital conference/ 
กิจกรรมวิชาการนอกสถานที่/ 

ward round 

14.00-
15.00 

 Ward 
round 

Ward round Ward round 

15.00-
16.00 

Ward round Ward round Ward round 

-  
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6.2 เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตรต้องครอบคลุมประเด็นต่อไปนี ้

6.2.1 ความรู้พื้นฐาน (ภาคผนวก 2) 
6.2.2 โรคหรือภาวะต่างๆ   (ภาคผนวก 3) 
6.2.3 การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล (ภาคผนวก 4) 
6.2.4 หัตถการต่างๆ (ภาคผนวก 5) 
6.2.5 การทําวิจัย โดยฝึกอบรมระเบียบวิธีวิจัย (Research methodology) 
ความเชื่อถือได้และจุดอ่อนของการศึกษาแบบต่างๆ การวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
การประเมินความคุ้มค่า   
6.2.6 ความรู้ด้านบูรณาการ (ภาคผนวก 6) 
 

• กิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ 

1) Interesting case 

วัตถุประสงค์ 

-ทบทวนความรู้สั้นๆทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องหรือโรคดังกล่าวโดยมีอาจารย์ช่วยแนะนําเพิ่มเติม 

-ฝึกการนําเสนอของแพทย์ประจําบ้าน 

วิธีการ 

-นําเสนอผู้ป่วยที่น่าสนใจที่ได้รับการตรวจรักษา 

-ให้แพทย์ประจําบ้านที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบในการนําเสนอประวัต ิการตรวจร่างกาย 
ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ และอภิปรายแนวทางการวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยรายนั้น 

กําหนดการ 

-จัดทุกวันศุกร์ ทุกสัปดาห์ เวลา 9.00 – 10.30 น. 
 

2) Medical grand round 

วัตถุประสงค์ 

-เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจําบ้าน ได้ฝึกการ นําเสนอประวัติ การตรวจร่างกาย 
การส่งตรวจสืบค้นเพิ่มเติม และการบําบัดรักษา 

-เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้องและเหมาะสม 
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วิธีการ 

-จัดให้มีการดูแลและอภิปรายผู้ป่วยที่มีปัญหานอนในโรงพยาบาลทุกรายโดยอาจารย์แพทย์ทุกคนร่วม 
ให้ความรู ้และอภิปราย 

 -ให้แพทย์ประจําบ้านชั้นปีที่ 1 อภิปรายเพื่อให้ได้การวินิจฉัย และการรักษาเบื้องต้น 
 โดยมีแพทย์ประจําบ้านชั้นปีที่ 3 เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ 

กําหนดการ 

     - ทุกวันศุกร์ เวลา 10.30-12.00 น. 

3. Topic review (Histology slide review) 

วัตถุประสงค์ 

 - เพื่อให้แพทย์ประจําบ้านได้เรียนรู้และสามารถแปลผลชิ้นเนื้อตจพยาธิได้ 

วิธีการ 

 - แพทย์ประจําบ้านที่ได้รับมอบหมายเตรียมสไลด์ประจําสัปดาห์มาอ่านและแปลผลชื้นเนื้อไปด้วยกัน 

กําหนดการ 

     - ทุกวันศุกร์ ทุกสัปดาห์ เวลา 8.00-9.00 น. 

4. Core lecture 

วัตถุประสงค์ 

-เพื่อให้แพทย์ประจําบ้านได้รับความรู้จากการสอนภาคบรรยายโดยอาจารย์ในสถาบัน 

วิธีการ 

-จัดหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจควรรู้ ให้แก่แพทย์ประจําบ้านโดยเชิญอาจารย์ในสถาบันเป็นผู้บรรยาย 

กําหนดการ 

-ทุกวันจันทร ์สัปดาห์ที่ 2 และ 4 เวลา 13.00-14.00น. (จํานวนอย่างน้อย 2 ครั้ง/เดือน) 

5. Topic review 

วัตถุประสงค์ 

-เพื่อให้แพทย์ประจําบ้านได้ค้นคว้าเนื้อหาที่สําคัญของหน่วยต่างๆและนําเสนอในรูป 
แบบบรรยายในห้องประชุมพร้อมเอกสารประกอบ 

วิธีการ 



หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน ตจวิทยา 2561 หน้า  10 
 

-ให้แพทย์ประจําบ้านที่ได้รับมอบหมายนําเสนอหัวข้อที่แพทย์ประจําบ้านสนใจ 
โดยให้ปรึกษาอาจารย์เพื่อกําหนดหัวข้อและขอบเขตเนื้อหาโดยอ้างตามตํารามาตรฐานและงานวิจัยทางคลินิกที่เ
กี่ยวข้อง โดยมีเนื้อหาครอบคลุมด้านความสําคัญ ระบาดวิทยา พยาธิกําเนิด พยาธิสรีรวิทยา 
อาการและอาการแสดง การวินิจฉัยและการวินิจฉัยแยกโรค การรักษาและการป้องกัน 

กําหนดการ 

-ทุกวันพฤหัสบด ีของสัปดาห์ที่ 2,4 เวลา 13.00-14.00น. (อย่างน้อย 2 ครั้ง/เดือน) 

6. Journal club 

วัตถุประสงค์ 

-เพื่อให้แพทย์ประจําบ้านฝึกวิพากษ์งานวิจัยทางคลินิก (critical appraisal) ในรูปแบบต่างๆกัน ได้แก่ 
epidemiologic study, diagnostic study, therapeutic study, prognostic study และ systematic review 

วิธีการ 

-ให้แพทย์ประจําบ้านที่ได้รับมอบหมายนําเสนองานวิจัยทางคลินิกพร้อมทั้งวิพากษ์ด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง 
ในแต่ละครั้งโดยให้ติดต่ออาจารย์ร่วมเลือกวารสารที่น่าสนใจ 

กําหนดการ 

-ทุกอังคาร สัปดาห์ที่ 2,4 เวลา 13.00-14.00น.  

7. Clinical slide 

วัตถุประสงค์ 

-เพื่อทกัษะการตรวจร่างกายทางผิวหนังและการวินิจฉัยแยกโรค 

วิธีการ 

- เตรียมรูปภาพผู้ป่วยผิวหนังแล้วให้แพทย์ประจําบ้านอธิบายการตรวจร่างกาย วินิจฉัยแยกโรค 
ครอบคลุมถึงการรักษาและพยาธิสภาพของโรค 

กําหนดการ 

-ทุกวันจันทร ์สัปดาห์ที่ 1,3,5 เวลา 13.00-14.00 น. 

8. Guest lecture 

วิธีการ 

- จัดหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจให้แก่แพทย์ประจําบ้านโดยเชิญอาจารย์ในสถาบันหรือนอกสถาบันเป็นผู้บรรยาย 

-ให้หัวหน้าแพทย์ประจําบ้านหาหัวข้อบรรยายที่สนใจนําเสนอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  
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กําหนดการ 

- ในภายหลัง 

9. Clinico-pathological conference 

วัตถุประสงค์ 

-เพื่อให้แพทย์ประจําบ้านเรียนรู้กระบวนการวินิจฉัยทางคลินิก 
และเชื่อมโยงกับผลตรวจทางพยาธิวิทยาซึ่งถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการวินิจฉัยโรค 

วิธีการ 

-แพทย์ประจําบ้านที่ได้รับมอบหมายคัดเลือกผู้ป่วยที่มกีารวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาที่น่าสนใจ  
และนําเสนอประวัติ การตรวจร่างกาย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการร่วมกับการอภิปรายผลการตรวจทาง 
พยาธิวิทยา    

กําหนดการ 

- ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่  1,3,5  ของเดือน เวลา 13.00-14.00 น.  
 

6.3 การทํางานวิจัย 
แพทย์ประจําบ้านต้องทํางานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง ได้แก่ retrospective, prospective, 

cross sectional, systematic review หรือ meta-analysis ในระหว่างการปฏิบัติงาน 3 ปี 
โดยเป็นผู้วิจัยหลักหรือผู้นิพนธ์หลัก งานวิจัยดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อหลักดังนี้ 

(1) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
(2) วิธีการวิจัย 
(3) ผลการวิจัย 
(4) การวิจารณ์ผลการวิจัย 
(5) บทคัดย่อ 

 
ขอบเขตความรับผิดชอบ 

เนื่องจากการมีความสามารถในการทําวิจัยด้วยตนเองเป็นสมรรถนะหนึ่งที่แพทย์ประจําบ้านตจวิทยาต้อง
บรรลุตามหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 และการพิจารณาผลการประเมิน 
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรฯ เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม 
ดังนั้นสถาบันฝึกอบรมจะต้องรับผิดชอบการเตรียมความพร้อมให้กับแพทย์ประจําบ้านของสถาบันตนเองตั้งแต่กา
รเตรียมโครงร่างการวิจัย ไปจนสิ้นสุดการทํางานวิจัยและจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อนําส่งราชวิทยาลัยฯ 
ทั้งนี้สถาบันฝึกอบรมจะต้องรายงานชื่องานวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษา และความคืบหน้าของงานวิจัย 
ตามกรอบเวลาที่กําหนดไปยังราชวิทยาลัยฯ เพื่อให้มีการกํากับดูแลอย่างทั่วถึง 

 
คุณลักษณะของงานวิจัย 

1. เป็นผลงานที่ริเริ่มใหม่ หรือเป็นงานวิจัยที่ใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนทั้งในและต่างประเทศ 
แต่นํามาดัดแปลงหรือทําซ้ําในบริบทของสถาบัน 
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2. แพทย์ประจําบ้านและอาจารย์ผู้ดําเนินงานวิจัยทุกคน ควรผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน หรือ 
good clinical practice (GCP) 
3. งานวิจัยทุกเรื่องต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน 
4. งานวิจัยทุกเรื่อง ควรดําเนินงานวิจัยภายใต้ข้อกําหนดของ GCP 
หรือระเบยีบวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสมกับคําถามวิจัย 
5. ใช้ภาษาอังกฤษในการนําเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และเขียนบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

วิธีการดําเนินการวิจัยและขอบเขตความรับผิดชอบ 
1. เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล้ว ต้องดําเนินการทําวิจัยตามข้อตกลงโดยเคร่งครัด 
2. 
เมื่อมีการลงนามในเอกสารชี้แจงผู้ป่วยหรือผู้แทนเพื่อให้ยินยอมเข้าร่วมวิจัยต้องให้สําเนาแก่ผู้ป่วยหรือผู้แทนเก็บ
ไว ้1 ชุด 
3. ให้ทําการระบุในเวชระเบียนผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในถึงสถานะการเข้าร่วมงานวิจัยของผู้ป่วย 
4. การตรวจหรือรักษาเพิ่มเติมจากโครงการวิจัยที่ผ่านการอนุมัติแล้ว 
โดยการกระทําดังกล่าวไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาผู้ป่วยตามปกติ ไม่สามารถทําได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
ยกเว้นได้มีการระบุและอนุมัติในโครงการวิจัยแล้ว 
และผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่ว
ย 
5. กรณีทีโ่ครงการวิจัยกําหนดให้ทําการตรวจหรือรักษาที่เพิ่มเติมจากการดูแลรักษาผู้ป่วยตามปกติ 
หากมีผลลัพธ์ที่อาจส่งผลต่อประโยชน์ให้การดูรักษาผู้ป่วย ให้ดําเนินการแจ้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
เพื่อวางแผนแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป 
6. หากเกิดกรณีอื่นนอกเหนือการคาดการณ์ ให้รีบปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
หรือคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรณีที่ไม่สามารถปรึกษาได้ ให้ย้อนกลับไปใช้หลักพื้นฐาน 3 
ข้อของจริยธรรมทางการแพทย์ในการตัดสินใจ คือ 

6.1 การถือประโยชน์สุขของผู้ป่วยเป็นหลัก และการไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานกับผู้ป่วย 
6.2 การเคารพสิทธิของผู้ป่วย 
6.3 การยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคม ที่จะได้รับบริการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน 
 
กรอบการดําเนินงานวิจัยในเวลา 3 ปี (36 เดือนของการฝึกอบรม) 

ทั้งนี้ เดือนที่กําหนดขึ้นเป็นระยะเวลาที่ประมาณการ อาจจะทําได้เร็วกว่าหรือช้ากว่านี้ได้บ้าง 
โดยให้แต่ละสถาบันไปกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเอง 
เดือนที ่  ประเภทกิจกรรม 

6   จัดเตรียมคําถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
9   จัดทําโครงร่างงานวิจัย 
13   ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและนอกสถาบัน (ถ้าต้องการ) 
15   เริ่มเก็บข้อมูล 
21   นําเสนอความคืบหน้างานวิจัย 
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30   วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลงานวิจัย 
31   จัดทํารายงานวิจัยฉบับร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาปรับแก้ไข 
32  ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อสถาบัน 

เพื่อส่งต่อไปยังสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยให้ทําการประเมินผล 
สําหรับประกอบคุณสมบัติการเข้าสอบเพื่อวุฒิบัตร ภาคปฏิบัติขั้นสุดท้าย 

 

• การรับรอง วุฒิบัตร (วว.) หรือ หนังสืออนุมัต ิ(อว.) สาขาตจวิทยา ให้มีคุณวุฒิ 
“เทียบเท่าปรญิญาเอก” รายละเอียดดัง ภาคผนวก 7 

6.4 จํานวนปีของการฝึกอบรม     

หลักสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลา 4-6 ปีโดยมีการระยะเวลาอย่างต่ํา 4 ปี เพือ่ให้ 
สามารถพัฒนาสมรรถนะต่างๆ ให้พร้อม แต่สามารถขยายเวลาการฝึกอบรมออกเป็นไม่เกิน 6 ปี 
โดยดูจากการประเมิน milestone ทีม่ีการทําไว้และการประเมินอื่นๆ ในเกณฑ์การเลื่อนชั้นป ี
 

6.5 การบริหารการจัดการฝึกอบรม ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบัน 
โดยกําหนดเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการขั้นต่ํา ดังนี้ 
 

การเรียนการสอน 

แพทย์ประจําบ้านชั้นปีที่ 
ปีที่ 2 และ 3 ปีที่ 4 

(ชั่วโมง) ต่อชั้นป ี (ชั่วโมง) 
ออกตรวจผู้ป่วยนอกอย่างน้อย 300 ชั่วโมง 300 150 

Basic science 12 12 

Case discussion/Interesting case 
conference/Teaching round 

40 30 

Topic discussion/Topic review 25 15 

Clinical slide 12 8 

Journal club 40 20 

Grand round 40 20 

Dermatopathological conference 40 20 

Interhospital Conference 15 15 

Research 8 6 

Leprosy/ Sexually transmitted disease/ 
Genetic diseases/ Pediatric dermatology 

 
35 

Photodermatology 35 

Immunodermatology 35 

Dermatopathology 35 
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Contact dermatitis 35 

Laser and cosmetic dermatology 35 

  
 สภาพการปฏิบัติงาน 
สถาบันฯ ต้องจัดสภาวะการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 
- แพทย์ประจําบ้านต้องเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม อย่างน้อยตามจํานวนชั่วโมงที่กําหนด 
ในแต่ละชั้นปี ตามตารางข้างต้น 
- แพทย์ประจําบ้านมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาผู้ป่วยทางผิวหนังที่มาตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอก และผู้ป่วย 
ในที่ได้รับการปรึกษาจากหน่วยอื่นในอายุรศาสตร ์หรือแผนกอื่น โดยปฏิบัติงานในเวลาราชการตั้งแต่เวลา 8.00 – 
16.00 น. หรือจนกว่าจะเสร็จสิ้นงานในความรับผิดชอบ 
- แพทย์ประจําบ้านมีความรับผิดชอบในการมาดูแลผู้ป่วยทางผิวหนังนอกเวลาราชการ ในกรณีที่มีความเร่งด่วน 
และรุนแรง  
- แพทย์ประจําบ้านมีสิทธิในการลาทุกประเภทได้ปีละไม่เกิน 10 วัน ยกเว้นการลาคลอดอนุญาตให้ลาได ้1 เดือน 
โดยต้องขออนุญาตจากอาจารย์ผู้ดูแลรับผิดชอบ และต้องมีผู้รับผิดชอบงานแทนในช่วงระยะเวลาที่ลา โดยไม่มี 
การสะสมวันลา ในกรณีที่ลาหยุดมากเกินความจําเป็นอาจต้องพิจารณาให้ทํางานชดเชย 
- แพทย์ประจําบ้านมีสิทธิในการเข้ารับตรวจสุขภาพก่อนอบรมและระหว่างได้รับการอบรมและมีสิทธิ์ได้รับวัคซีน 
ตามที่รพ.กําหนดรวมทั้งมีสิทธิในการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยตามหลักเกณฑ์ของคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์แบ่งเป็น แพทย์ประจําบ้านที่มีต้นสังกัด ให้ใช้สิทธิ์การรักษาจากต้นสังกัดเดิม และ 
แพทย์ประจําบ้านสังกัดอิสระ ใช้สิทธิ์การรักษากองทุนประกันสังคม รพ.ธรรมศาสตร ์ 
- แพทย์ประจําบ้านมีสิทธิได้รับเงินเดือนตามที่ต้นสังกัดกําหนดในกรณีที่มีต้นสังกัดในการฝึกอบรม ส่วน 
กรณีที่ไม่มีต้นสังกัดจะมีสิทธิได้รับเงินเดอืนตามหลักเกณฑ์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- แพทย์ประจําบ้านมีสิทธิในการขอไปศึกษาดูงานนอกแผนก หรือนอกสถาบันได ้ไม่เกิน 12 สัปดาห์ 
ตลอดการฝึกอบรมในชั้นปีที่ 2-4 
- ในกรณีแพทย์ประจําบ้านละเว้นการปฏิบัตหิน้าที่หรือขาดความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในความ 
รับผิดชอบของตนเอง จนอาจเป็นผลให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายถึงชีวิต ทางหน่วยผิวหนังจะแต่งตั้งอนุกรรมการ 
ไต่สวนความผิด ซึ่งถ้าผลพบว่ามีความผิดจริง แพทย์ประจําบ้านที่มีความผิดจะได้รับการตักเตือน 
เป็นลายลักษณ์อกัษร และถ้าได้รับการตักเตือน 3 ครั้ง ในช่วงเวลาที่เรียนอยู่ หน่วยผิวหนังอาจพิจารณาไม่ส่งชื่อ 
เข้าสอบวุฒิบัตรตจวิทยา หรือพิจารณาลงโทษอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ 
 

6.6 การวัดและประเมินผล  
 ผู้ที่จะมารับการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านตจวิทยาชั้นปีที่ 2-4 จะต้องผ่านเกณฑ์ การฝึกอบรมชั้นปีที่ 1 
ตามเกณฑ์ที่กําหนดของราชวิทยาลัยอายุรศาสตร ์
 สําหรับผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรอายุรศาสตร์มาแล้วให้เป็นไปตามข้อตกลงกับสถาบันที่ฝึกอบรมและมีการแจ้ง 
กระบวนการการวัดและประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบ โดยสามารถตรวจสอบและอุทธรณ์ได้เมื่อ 
ต้องการ (ข้อกําหนดและขั้นตอนเป็นไปตามแต่ละสถาบันฝึกอบรม) 
 คณะกรรมการฝึกอบรมจะมีการแจ้งขบวนการวัดและประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบ 
พร้อมตรวจสอบและมีขบวนการของการอุทธรณ์ ดังรายละเอียดในข้อ 6.6.1 – 6.6.3 



หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน ตจวิทยา 2561 หน้า  15 
 
6.6.1 สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีการประเมินผู้เข้ารับฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรม ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ 
ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย ์ในข้อกําหนดต่างๆ ดังนี้ 
มิติที่ 1 ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์ (EPA 7) 
มิติที่ 2 การตรวจใบตอบรับให้คําปรึกษา (EPA 2) 
มิติที่ 3 การตรวจเวชระเบียนผู้ป่วยนอก (EPA 1) 
มติิที่ 4 คะแนนสอบจัดโดยสถาบัน และส่วนกลางสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย 
มิติที่ 5 การร่วมกิจกรรมวิชาการส่วนกลาง  
มิติที่ 6 การประเมินสมรรถนะโดยผู้ร่วมงาน (EPA 7) 
มิติที่ 7 การประเมินสมรรถนะโดยผู้ป่วย (EPA 7) 
 
- สถาบันฝึกอบรมสาขาตจวิทยาบันทึกข้อมูลการประเมนิผู้เข้ารับการฝึกอบรมในมิติต่างๆ ทั้งรายบุคคล 
และรายสถาบัน (ผ่านระบบสารสนเทศ) แล้วรายงานผลมายังคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตามที่กําหนด 
 
(1) Achievable EPAs ในแต่ละชั้นป ี(ภาคผนวก 1) ผลการประเมินนําไปใช้ในกรณี ต่อไปนี ้
 1. เพื่อเลื่อนระดับชั้นปี โดยเกณฑ์ผ่านตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศกําหนดก่อน 
การเข้าฝึกอบรม 
 2. เพื่อใช้พิจารณาประกอบการตัดสินผลสอบภาคปฏิบัติ (การสอบเมื่อจบการฝึกอบรมปีที ่3 นับจาก 
วันเริ่มเข้าอบรมทางตจวิทยา) 
 การประเมินระหว่างการฝึกอบรมอย่างสม่ําเสมอโดยมีการป้อนข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ให้ผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรมได้รับทราบ จะช่วยทําให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านต่างๆ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให ้
สมบูรณ์ขึ้น 
 การสอบในแต่ละปีการศึกษา แบ่งเป็น 

1. สอบ MCQ formative และ summative ของทุกปี 
2. จัดสอบภายในสถาบันอย่างน้อย histopathology และ clinical slide ปีละ 1 ครั้ง 

 
(2) เกณฑ์การเลื่อนชั้นปี 

1. Entrustable Professional activities (EPA) ตามที่กําหนด (ภาคผนวกที่ 1) 
2. ปฏิบัติงานได้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาปฏิบัติงานที่กําหนดในแต่ละสถาบัน 
3. จํานวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมที่กําหนดไว้ในแต่ละสถาบัน 
4. มิติที่ 4 เกณฑ์ผ่านคิดคะแนนโดยคิดคะแนนสอบ summative (50%) รวมกับการสอบในสถาบัน 
(50%) โดยชั้นปีที2่ ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 40% และปีที่ 3 ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 50% 
จึงถือว่าผ่าน กรณีที่ไม่ผ่านเฉพาะมิติที่ 4 สอบไม่ผ่านให้สอบซอ่มและตัด elective 1 เดือนต่อครั้ง 
5. ปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามข้อกําหนดของสถาบันฝึกอบรมโดยไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบัน 
ฝึกอบรม 

 
(3) แนวทางการดําเนินการกรณีไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นป ี
 1. ต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติมในส่วนที่สถาบันกําหนด แล้วทําการประเมินซ้ํา ถ้าผ่านการประเมินจึงสามารถ 
 เลื่อนชั้นปีได้ 
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 2. ถ้าไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปีซ้ําตามข้อที่ 1 หรือไม่ผ่านการประเมินเพื่อรับการเสนอชื่อเข้าสอบ 
 เพื่อรับวุฒิบัตร ต้องปฏิบัติงานในชั้นปีเดิมอีก 1 ปี 
 3. หลังจากปฏิบัติงานซ้ําในชั้นปีเดิมอีก 1 ปี แลว้ยังไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปี ให้ยุติการฝึกอบรม 
 ทั้งนี้ใหส้ถาบันส่งผลการประเมินแพทย์ประจําบ้าน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปี เพื่อเสนอ 
 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบของสมาคมฯและราชวิทยาลัยฯและแพทยสภาตามลําดับ 
 
(4) การดําเนินการสําหรับผู้ที่ไมผ่่านการประเมิน 

1. แจ้งผลการประเมินให้แพทย์ประจําบ้านรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบประเมินผลของสมาคม 
พร้อมแนวทางการพัฒนา รายละเอียดการปฏิบัติงานเพิ่มเติม การกํากับดูแล และการประเมินผลซ้ํา 
2. เมื่อแพทย์ประจําบ้านลงชื่อรับทราบ 
ให้ส่งสําเนาผลการประเมินชุดหนึ่งให้อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบของสมาคมและราชวิทยาลัยฯ 

 
(5) การดําเนินการเพื่อยุติการฝึกอบรม 

1. การลาออก แพทย์ประจําบ้านต้องทําเรื่องชี้แจงเหตุผลก่อนพักการปฏิบัติงานล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์ เมื่อสถาบันฝึกอบรมอนุมัติให้พักการปฏิบัติงานแล้วจึงแจ้งต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรม 
และสอบฯเพื่อเห็นชอบ และแจ้งต่อแพทยสภาพร้อมความเห็นประกอบว่าสมควรให้พักสิทธิ์การสมัคร 
เป็นแพทย์ประจําบ้านเป็นเวลา 1 ปีในปีการศึกษาถัดไปหรือไม่ โดยพิจารณาจากเหตุผลประกอบการ 
ลาออกและคําชี้แจงจากสถาบันฝึกอบรม การลาออกจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากแพทยสภา 
2. การให้ออก 

2.1 ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสียร้ายแรงจนก่อให้เกิดผลเสีย 
ต่อผู้ป่วยหรือต่อชื่อเสียงของสถาบันฝึกอบรม 
2.2 ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสีย ไม่มีการปรับปรุงพฤติกรรม 
หลังการตักเตือน และกระทําซ้ําภายหลังการภาคทัณฑ ์เมื่อสถาบันฝึกอบรมเห็นสมควรให้ออก 
ให้ทําการแจ้งแพทย์ประจําบ้านรับทราบพร้อมให้พักการปฏิบัติงานแล้วทําเรื่องแจ้งต่อคณะ 
อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ซึ่งจะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนจํานวน 5 คน ประกอบด้วย 
หัวหน้าสถาบันฝึกอบรมอื่นจํานวน 3 คน และกรรมการภายในสถาบันจํานวน 2 คน เพื่อ 
ดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์ภายหลังจากได้รับเรื่อง ผลการสอบสวนจะถูกนําเสนอ 
ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อลงความเห็น ถ้าสมควรให้ออกจึงแจ้งต่อ 
แพทยสภา จนเมื่อได้รับการอนุมัติจึงถือว่าการให้ออกสมบูรณ ์ถ้าเห็นว่ายังไม่สมควรให้ออก 
จึงส่งเรื่องคืนให้สถาบันฝึกอบรมพร้อมคําแนะนํา 

 
6.6.2 การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ 

ภาคทฤษฎ ี(จัดสอบด้วยวิธีการสอบ Multiple Choice Questions : MCQ) 
ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้

 1. ส่งบทความเคสเพื่อการศึกษา (case report) ฉบับตีพิมพ์แล้วในฐานข้อมูล TCI : Thai-Journal 
Citation Index Centre (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) หรือสูงกว่า 
โดยต้องส่งให้ถึงสมาคมแพทย์ผิวหนังภายในวันที ่31 มีนาคม ก่อนสอบในปีการศึกษานั้นๆ 
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มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ และหากเป็น letter to editor จะต้องสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลมาตรฐาน 
ถ้าเป็นผลงานที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์จะต้องมี Digital object identifier (DOI) 
 2. ผ่านเงื่อนไขการผ่านชั้นปีที่ 2 และมีหลักฐานรับรองจากสถาบัน 

 

การผ่านการสอบ 

 คณะกรรมการตัดสินโดยใช้วิธีการตัดสินอ้างอิงจากอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม 
โดยผลการสอบภาคทฤษฎีจะประกาศผลสอบภายใน 3 สัปดาห์ก่อนวันจบปีการศึกษา  

ผู้ที่ผ่านการสอบภาคทฤษฎีสามารถเก็บผลการสอบไว้ได้ 3 ปีการศึกษาโดยนับจากปีที่สอบผ่านเป็นปีแรก 
ภาคปฏิบัต ิ 

ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบภาคปฏิบัติ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้
 1. ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม 
 2. ส่งผลงานวิจัยฉบับพร้อมตีพิมพ์ (manuscript)  
 3. ใบคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาจากสถาบันฝึกอบรม 
 4. ส่งคะแนนสอบในแต่ละสถาบันและใบประเมินผ่านชั้นปีที ่2 และ 3 (สถาบันเป็นผู้ส่ง) 
-     ภาคปฏิบัตจิัดสอบภายใน 2 สัปดาห์หลังวันจบปีการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 
 1. Objective structured clinical examination (OSCE) และ Assessment structured clinical 
examination (ASCE)  
 2. Clinical slide แบบ 2 questions and laboratory tests  
 3. Slide histopathology  
 

เกณฑ์การผ่านการสอบ 
 คณะกรรมการตัดสนิโดยใช้วิธีการตัดสินจากอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม 

โดยผลการสอบภาคปฎิบัติสามารถเก็บผลการสอบไว้ได้ 3 
ปีการศึกษาโดยนับจากปีที่สอบเป็นปีแรกจะประกาศผลสอบภายใน 4 สัปดาห์หลังจากวันสอบภาคปฏิบัติ 
 ผู้ที่สอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติและผลการสอบยังไม่หมดอายุจะได้ประกาศชื่อจากแพทยสภาเป็น
ผู้ได้รับวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร 
 
6.6.3 การประเมินเพื่อหนังสืออนุมัติบัตร 

การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติบัตร 

• ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติ วิชาชีพเวชกรรม 
พ.ศ.2525 และได้ทํางานสาขาตจวิทยาในระดับโรงพยาบาลที่ราชวิทยาลัยรับรอง (โดยมีคุณสมบัต ิ
เทียบเท่าเกณฑ์ขั้นต่ําในการเปิดสถาบันฝึกอบรม) และทํางานติดต่อกันจนถึงวันสอบไม่น้อยกว่า 8 ปี 
ไม่นับเวลาที่ฝึกอบรมในโรงเรียนแพทย ์

• มีรายงานผู้ป่วย 1 เรื่อง และงานวิจัย 1 เรื่อง ที่ส่งตีพิมพ์แล้วก่อนยื่นใบสมัครสอบในปีนั้นๆ เช่นเดียวกับ 
ผู้สอบวุฒิบัตรฯ โดยมีหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร/์หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรมหรือสาขาตจวิทยารับรอง 

• การสอบจะใช้ข้อสอบและเกณฑ์การตัดสินเช่นเดียวกับการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ 
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• ผู้สมัครสอบที่ได้รับวุฒิบัตร สาขาตจวิทยาจากต่างประเทศที่แพทยสภารับรองไม่เกิน 5 ปีรวมทั้งการ 

recertify การสอบให้ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว 
7. การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

สถาบันฝึกอบรม ต้องระบุคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ชัดเจน และเป็นไปตามข้อบังคับและ 
ประกาศของแพทยสภา 
7.1 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

7.1.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตหรือเทียบเท่าที่แพทยสภา 
รับรอง 
7.1.2 ได้รับการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภามาแล้ว 3 
ปีและผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ 
7.1.3 ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติบัตรสาขาอายุรศาสตร์ของแพทยสภาแล้ว สามารถเข้าฝึก 
อบรมได้ในชั้นปทีี่ 2 โดยต้องทําเรื่องขอยกเว้นการฝึกอบรมอายุรศาสตร์ปีที่ 1 ส่วนการพิจารณาว่าจะ 
ยกเว้นการฝึกอบรมอายุรศาสตร์ปีที่ 1 หรือไม่ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมตจวิทยา 
และคณะกรรมการฝึกอบรมอายุรศาสตร์ของสถาบันนั้นๆ ด้วย 

7.2 การคัดเลือกผู้เข้าฝึกอบรม 
สถาบันจัดทําประกาศรายชื่อคณะกรรมการและเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
โดยยึดหลักความเสมอภาคโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
7.3 จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
แต่ละสถาบันมีศักยภาพของการรับผู้เข้าฝึกอบรมตามเกณฑ์ของแพทยสภา ดังแสดง 

จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมใน 
แต่ละชั้น ปีละ(คน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

จํานวนอาจารย์แพทย์ผู้ให้การฝึกอบ
รม (คน) 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

จํานวนผู้ป่ วยนอกคลินิกโรคผิวหนัง 

(ครั้ง/ป)ี 

150
0  

300
0  

450
0  

600
0  

750
0  

900
0  

1050
0  

1200
0  

1350
0  

1500
0 

จํานวนผู้ป ่วยในโรคผิวหนังที่ 
ปรึกษา(ทั้งในและนอกแผนก)(ครั้ง/ป ี
) 

250  500  750  100
0  

125
0  

150
0  

1750  2000  2250  2500 

หัตถการ skin biopsy (ครั้ง/ป ี) 100  200  300  400  500  600  700  800  900  1000 

หมายเหต ุจํานวนผู้ป่วยในโรคผิวหนังที่ปรึกษาถือว่า 1รายไปติดตามอาการ 5 ครั้ง 
 

8. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
8.1 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติฯ สาขาตจวิทยา 
จากแพทยสภา และต้องเป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาชิกตลอดชีพของ 
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย  ผู้ที่รับผิดชอบเป็นประธานการฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรมจะต้อง 
ปฏิบัติงานทางด้านตจวิทยามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปภีายหลังได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติฯ 
8.2 คุณสมบัติและจํานวนของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
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- สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดอาจารย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติฯ สาขาตจวิทยาจาก แพทยสภา 
แบบเต็มเวลาอย่างน้อย 2 คนต่อจํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 1 คน  

- หากจํานวนอาจารย์แพทย์ผู้ให้การฝึกอบรมเต็มเวลาไม่พอ อาจจัดให้มีอาจารย์แพทย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
แบบไม่เต็มเวลา แต่จะต้องมีอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบไม่เต็มเวลาไม่มากกว่าร้อยละ 50 
ของจํานวนอาจารย์แพทย์ผู้ให้การฝึกอบรมทั้งหมด (นั่นคือจํานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบ 
ไม่เต็มเวลาจะต้องไม่มากกว่าจํานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลาที่มีอยู)่ 

- ภาระงานของอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาแต่ละคน ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของภาระงานอาจารย ์
เต็มเวลา 

- สถาบันฯ ต้องกําหนดและดําเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมให้ 
สอดคล้องกับพันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร โดยระบุคุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
ที่ชัดเจน โดยครอบคลุมความชํานาญด้านตจวิทยาที่ต้องการ คุณสมบัติทางวิชาการ ให้สมดุลระหว่าง 
คุณวุฒิด้านการสอน วิจัย และงานบริการ 

- ถ้าผู้ฝึกอบรมวุฒิบัตรฯในระดับเดียวกันใช้ศักยภาพได้ 35 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ใน 1 สาขาวิชา แต่ถ้าฝึก 
อบรมมากกว่า 2 สาขาวิชา ต้องแบ่งศักยภาพเป็น 2 สาขาวิชา โดยคิดสาขาวิชาหลักไม่น้อยกว่า 
ครึ่งหนึ่ง 

- สถาบันฯ ต้องระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมให้สมดุลระหว่าง 
งานด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการ  

- อาจารย์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่แพทยสภากําหนดไว้ อาจารย์จะต้องมี 
เวลาเพียงพอสําหรับการให้การฝึกอบรม ให้คําปรึกษา และกํากับดูแล นอกจากนั้นอาจารย์ผู้ให้ 
การฝึกอบรม ยังต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านการแพทย์และด้านแพทยศาสตร 
ศึกษา สถาบันฯ ต้องจัดให้มีการพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นระบบ และมีการประเมินอาจารย์เป็นระยะ 

8.3 ในกรณีที่หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นแบบที่มีสถาบันร่วมฝึกอบรม หรือมีสถาบันฝึกอบรมสมทบ ให้อนุโลม 
ใช้หลักเกณฑ์ที่กําหนดดังกล่าว สําหรับการกําหนดจํานวนอาจารย์ในแต่ละสถาบันฝึกอบรม โดยทอนเป็นสัดส่วน 
ตามเวลาที่สถาบันฝึกอบรมนั้นมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม 
 
ผู้ฝึกอบรมแบบเต็มเวลา หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจํารวมทั้งอาจารย์เกษียณ 
อายุราชการ ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์หรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน 
เต็มเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด และได้รับอัตราเงินเดือนในอัตราเต็มเวลา 
 
ผู้ฝึกอบรมแบบไม่เต็มเวลา  แบ่งเป็น 2 ประเภท 
ก. พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างประเภทบางเวลาอย่างน้อยครึ่งเวลา และได้รับเงินเดือนตามสัดส่วนงาน 
ให้นับเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง 
ข. ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่สถาบันอื่น แผนกอื่น หรืออาจารย์เกษียณอายุมาช่วยสอนบางเวลา โดยไม่ได้มีสัญญาจ้าง 
จากหน่วยงาน หรือปฏิบัติงานน้อยกว่าครึ่งเวลา ให้คิดเวลาปฏิบัติงานเฉพาะที่มาปฏิบัติงานสําหรับการเรียน 
การสอนแพทย์ประจําบ้านสาขาตจวิทยา ไม่นับเวลาที่มาทํางานวิจัย งานบริการ เช่นตรวจผู้ป่วย หรือทําหัตถการ 
โดยไม่เกี่ยวข้องกับแพทย์ประจําบ้านสาขาตจวิทยา รวมทั้งไม่นับเวลาที่มาสอนนักศึกษา/นิสิตแพทย์  
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9. ทรัพยากรทางการศึกษา    
สถาบันฝึกอบรม ต้องกําหนดและดําเนินนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรการศึกษาให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
9.1 สถานที่และโอกาสในการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่ทันสมัย 
สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเพียงพอ มีอุปกรณ์สําหรับฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 
และมีสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาที่ปลอดภัย 
9.2 สถาบันฝึกอบรม ต้องได้รับรองการเป็นสถานที่สําหรับการฝึกอบรมหลักสูตรตจวิทยา จํานวนผู้ป่วยเพียงพอ 
และความหลากหลายของผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกเวลาราชการ  ที่สามารถนําไปสู่ผลลัพธ์ 
ของการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ การเข้าถึงสิ่งอํานวยความสะดวกทางคลินิกและการเรียนภาคปฏิบัติที่พอเพียง 
สําหรับสนับสนุนการเรียนรู ้
9.3 สื่ออิเล็กทรอนิกส์สําหรับการเรียนรู้ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าถึงได้ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพและถูกหลักจริยธรรม 
9.4 การจัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับผู้ร่วมงานและบุคลากรวิชาชีพอื่น 
9.5 สถาบันฝึกอบรม ต้องทําให้เชื่อมั่นว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และสามารถประยุกต์ความรู้ทางด้าน 
ตจวิทยา มีการบูรณาการและสมดุลระหว่างการฝึกอบรมกับการวิจัยอย่างเพียงพอ  
9.6. การนําความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใช้ในการจัดทําแผนฝึกอบรม การดําเนินการฝึกอบรม 
และการประเมินการฝึกอบรม 
9.7. การฝึกอบรมด้านตจวิทยาในสถาบันอื่น ทั้งในและนอกประเทศตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร ตลอดจนระบบ 
การโอนผลการฝึกอบรม 
 
10. การประเมินแผนฝึกอบรม/หลักสูตร 

 สถาบัน/โครงการฝึกอบรม ต้องกํากับดูแลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนฝึกอบรม/หลักสูตรเป็นประจํา 
มีกลไกสําหรับการประเมินหลักสูตรและนําไปใช้จริง การประเมินแผนฝึกอบรม/หลักสูตร ต้องครอบคลุม 
10.1 พันธกิจของแผนฝึกอบรม/หลักสูตร 
10.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค ์
10.3 แผนฝึกอบรม 
10.4 ขั้นตอนการดําเนินงานของแผนฝึกอบรม 
10.5 การวัดและประเมินผล 
10.6 พัฒนาการของผู้รับการฝึกอบรม 
10.7 ทรัพยากรทางการศึกษา 
10.8 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
10.9 ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผู้รับการฝึกอบรมและความต้องการของระบบสุขภาพ 
10.10 สถาบัน/โครงการฝึกอบรม ร่วม/สมทบ 
10.11 ข้อควรปรับปรุง 
สถาบัน/โครงการฝึกอบรมต้องแสวงหาข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการฝึกอบรม/หลักสูตรจากผู้ให้การฝึกอบรม 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม นายจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 
รวมถึงการใช้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับความสามารถในการปฎิบัติงานของแพทย์ผู้สําเร็จการฝึกอบรม 
ในการประเมินการฝึกอบรม/หลักสูตร 
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11. การทบทวนและการพัฒนา 

สถาบัน/โครงการฝึกอบรม ต้องจัดให้มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมเป็นระยะๆ 
หรืออย่างน้อยทุก 5 ปี ปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เนื้อหา ผลลัพธ์ และสมรรถนะของผู้สําเร็จการฝึกอบรม 
รวมถึงการวัดและการประเมินผล และสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรม ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
ปรับปรุงแก้ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ มีข้อมูลอ้างอิง และแจ้งผลการทบทวน และพัฒนาให้แพทยสภารับทราบ 
 
12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 

12.1 สถาบัน/โครงการฝึกอบรม ต้องบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่กําหนดไว้ในด้านต่างๆ 
ได้แก่ การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจํานวนที่รับ) กระบวนการฝึกอบรม การวัด 
และประเมินผล และผลลัพธ์ของการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ การออกเอกสารที่แสดงถึงการสําเร็จการฝึกอบรม 
ในแต่ละระดับ หรือ หลักฐานอย่างเป็นทางการอื่นๆที่สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรม 
ในระดับนั้นได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
12.2 สถาบัน/โครงการฝึกอบรม ต้องกําหนดหน้าที่รับผิดชอบและอํานาจในการบริหารจัดการงบประมาณของ 
แผนฝึกอบรม/หลักสูตร ให้สอดคล้องกับความจําเป็นด้านการฝึกอบรม สถาบัน/โครงการฝึกอบรม ต้องมีบุคลากร 
ที่ปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดําเนินการของการฝึกอบรมและกิจกรรมอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดีและใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม 
12.3 สถาบัน/โครงการฝึกอบรม ต้องจัดให้มีจํานวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนันสนุน 
ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องครบถ้วน สอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม 
 
13. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 

ราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการฝึกอบรม 
จะต้องระบุให้สถาบัน/โครงการฝึกอบรม จัดให้มีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายในอย่างน้อยทุก 2 ปี 
และได้รับการประกันคุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯอย่างน้อยทุก 5 ป ี
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ภาคผนวก 1 

Entrustable Professional Activities (EPAs) ตาม milestones 
 คือ กิจกรรมที่มีความสําคัญมาก (Critical activities) 
ที่ผู้จะประกอบอาชีพเป็นตจแพทย์ทุกคนต้องทําได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วย EPA 
ที่แพทย์ประจําบ้านทุกคนต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถทําได้ด้วยตนเองในระหว่างการฝึกอบรมนี้ 

EPA 1 : Manage care of dermatologic patients in out-patient setting  
EPA 2 : Manage care of dermatologic patients in-patient setting and critical ill setting 
EPA 3 : Laboratory interpretation and dermatopathology 
EPA 4 : Procedural dermatology (cosmetic and non-cosmetic) 
EPA 5 : Demonstrating lifelong personal learning activities 
EPA 6 : Practicing patient safety  
EPA 7 : Working with Interprofessional health care teams 

 
 
แนวทางการเรียนรูแ้ละการประเมิน EPAs 

1. Level of EPAs (ระดับศักยภาพ) 
Level 1 = เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปฎิบัติกิจกรรมนั้น  

Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด  
Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยไม่ต้องกํากับดูแล  

Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
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2. เนื้อหาการเรียนรู้และประเมิน 
EPA 1: Manage care of medical patients in the outpatient setting  

Title of the EPA Manage care of dermatologic patients in out-patient setting 

Specifications 1. Describe skin lesions and associated significant findings correctly 
2. Perform relevant history taking and physical examination correctly 
3. Able to identify clinical relevant problems/differential diagnosis 
4. Provide appropriate and relevant investigations (in some cases)  
5. Provide proper and adequate managements 
6. Inform patients with proper and adequate information 
7. Record proper and adequate clinical information 
8. Demonstrate appropriate professioalism 

Context Outpatient setting 

Domains of Competency ...X...    Patient care 
....X...   Medical knowledge and skills 
...X...    Practice-based learning 
...X...    Interpersonal and communication skills 
...X...    Professionalism 
...X...    System-based practice 

Knowledge, skills, attitude 
and behavior and 
required experience for 
entrustment 

Knowledge:   
- Clinical management of common dermatological problems 

with/without special considerations 
- Rational use of investigations and treatments 

Skills: 
- Physical examination and history taking 
- Clinical reasoning and decision making 
- Communication with patients and family 

Attitude and behaviour: 
- Professionalism 

Experience: 
- Demonstrate experience coping with patient’s problems in out-

patient setting 
- Completeness of OPD record 

Assessment information 
source to assess 
progress and ground for a 
summative entrustment 
decision 

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

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of the 
second year (level 3, 10 cases in different diseases/problems) 
- Unsupervised at the end of third year (level 4, 10 cases in different 
diseases/problems) 
- Unsupervised at the end of fourth year (level 4, 15 cases in different 
diseases/problems) 

Milestone EPA 1. Manage care of dermatologic patients in out-patient setting Yr2 Yr3 Yr4 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)    

1. การซักประวัติ ตรวจร่างกาย ทางผิวหนังและทางอายุรกรรมที่เกี่ยวข้อง !  !  !  

2. มีทักษะในการเลือกสั่งและแปลผลทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับทางผิวหนัง !  !  !  

3. การให้การวินิจฉัย การวางแผนการรักษาโดยใช้ยา (medical) หรอืหัตถการ 
(procedures) และให้ความรู้แก่ผู้ป่วยผิวหนัง 

!  !  !  

4. 
การให้ความรู้เพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพทางผิวหนัง 

 !  !  

5. การบันทึกเวชระเบียนได้อย่างสมบูรณ์และสม่ําเสมอ !  !  !  

ความรู้ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วย 
(Medical knowledge and Skills) 

   

1 ความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย ์(basic science) ทางผิวหนัง !  !  !  

2 ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในสาขาตจวิทยา !  !  !  

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning)    

1. มงีานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข  !  !  

2. การวิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์ !  !  !  

3. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ !  !  !  

4. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล !  !  !  

5. ความสามารถทางทักษะด้านอื่นๆ เช่น ความสามารถในการใช้สื่ออิเล็กโทรนิคส์ หรือ 
ความสามารถในการใช้โปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (Literacy) 

!  !  !  

ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)    

1. ทักษะการนําเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ !  !  !  

2. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์  !  !  

3. ทักษะการสื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผู้ป่วย 
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา 
เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

!  !  !  

4. มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทํางานกับเพื่อนร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ !  !  !  

5. ทักษะการเป็นที่ปรึกษา และให้คําแนะนําแก่แพทย์ต่างแผนก และบุคลากรอื่น  !  !  

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    

1. คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงานเพื่อนร่วมวิชาชีพ 
และชุมชน 

!  !  !  
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2. ความสนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  !  !  

3. ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและ คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม !  !  !  

การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice)    

1. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ !  !  !  

2. มีความรู้และมีส่วนร่วมในพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย !  !  !  

3. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย !  !  !  

4. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิผู้ป่วย !  !  !  

5 
ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสมและสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้า
กับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 !  !  
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ใบประเมิน EPA สําหรับแพทย์ประจําบ้านตจวิทยาปีที่ 2, 3, 4 

EPA 1: Manage care of dermatologic patients in out-patient setting 
แพทย์ประจําบ้านตจวิทยาปีที่ 2 ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3: 10 ครั้ง  

แพทย์ประจําบ้านตจวิทยาปีที่ 3 ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 4: 10 ครั้ง  

แพทย์ประจําบ้านตจวิทยาปีที่ 4 ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 4: 15 ครั้ง  

ชื่อแพทย์ประจําบ้าน........................................................................................................................................ ชั้นปีที…่………… 

หัวข้อการประเมิน 

ระดับศักยภาพ (1-5)* 
ครั้งที่ ……  

โรค/ภาวะ................................
. 

ครั้งที่ ……  

โรค/ภาวะ................................
. 

ครั้งที ่……  

โรค/ภาวะ................................
. 

ครั้งที่ ……  

โรค/ภาวะ................................
. 

1. Describe  skin lesions and 

associated significant 

findings correctly 

    

2. Perform relevant history 

taking and physical 
examination correctly 

    

3. Able to identify clinical 

relevant 

problems/differential 

diagnosis 

    

4. Provide appropriate and 
relevant investigations (in 

some cases) 

    

5. Provide proper and 

adequate managements 

    

6. Inform patients with 

proper and adequate 
information 
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7. Record proper and 
adequate clinical 

information 

    

8. Demonstrate appropriate 

professionalism 

    

ผลการประเมินในภาพรวม*
* 

(   ) ผ่าน (   ) ไม่ผ่าน (   ) ผ่าน (   ) ไม่ผ่าน (   ) ผ่าน (   ) ไม่ผ่าน (   ) ผ่าน (   ) ไม่ผ่าน 

อาจารย์............................................................................................................................................................................. 
วันที่.......................................................................  

* ระดับศักยภาพ 1 = เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปฎิบัติกิจกรรมนั้น    2 = 

สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกล้ชิด     3 = สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
  4 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยไม่ต้องกํากับดูแล       5 = 

สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดับ 3 ในชั้นปีที ่2 และได้ผลประเมิน > ระดับ 4 ในชั้นปีที่ 3-4 

การให้ข้อมูลย้อนกลับหรือคําแนะนําอื่นๆ 
………………………………………………………………….........…………….......................………..................................................................................................................
........
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EPA 2: Manage care of dermatologic patients in-patient setting and critically ill setting 

Title of the EPA Manage care of dermatologic patients in-patient setting and critical ill 
setting 

Specifications 1. Describe skin lesions and associated significant findings correctly 

2. Perform relevant history taking and systemic physical examination 
correctly 
3. Able to identify clinical relevant problems/differential diagnosis 

4. Provide appropriate and relevant investigations  
5. Provide proper and adequate managements 

6. Inform patients with proper and adequate information 
7. Record proper and adequate clinical information 

8. Demonstrate appropriate professionalism 

Context In-patient setting 

Domains of Competence ...X...    Patient care 
...X...   Medical knowledge and skills 

...X...    Practice-based learning 

...X...    Interpersonal and communication skills 

...X...    Professionalism 

...X...    System-based practice 

Knowledge, skills, attitude 
and behaviour and 

required experience for 
entrustment 

Knowledge:   
- Clinical management of critical ill dermatological problems 

with/without special considerations 
- Rational use of investigations and treatments 

Skills: 
- Physical examination and history taking 

- Clinical reasoning and decision making 
- Communication with patients and family 

Attitude and behaviour: 
- Professionalism 

Experience: 
- Demonstrate experience coping with patient’s problems in in-

patient setting 
- Completeness of IPD record/consult form 

Assessment information 
source to assess progress 

and ground for a 
summative entrustment 

decision 

- Direct observation 
- Information from colleagues (multisource feedback) 
- Medical records 
- Discussion 
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Entrustment for which level 

of supervision is to be 
reached at which stage of 

training 

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of the 

second year (level 3, 3 cases) 
- Unsupervised at the end of third-forth year (level 4, 6 cases) at least 

one disease/problem as below: 

• Severe cutaneous drug reaction  
• Severe vesiculobullous diseases  

• Severe psoriasis  
 

Milestone EPA 2. Manage care of dermatologic patients in-patient setting and 
critical ill setting 

Yr2 Yr3 Yr

4 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)    

1. การซักประวัติ ตรวจร่างกาย ทางผิวหนังและทางอายุรกรรมที่เกี่ยวข้อง !  !  !  

2. มีทักษะในการเลือกสั่งและแปลผลทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับทางผิวหนัง !  !  !  

3. การให้การวินิจฉัย การวางแผนการรักษาโดยใช้ยา (medical) หรือหัตถการ 
(procedures) และให้ความรู้แก่ผู้ป่วยผิวหนัง 

!  !  !  

4. การให้ความรู้เพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพทางผิวหนัง  !  !  

5. การบันทึกเวชระเบียน/ใบส่งปรึกษาได้อย่างสมบูรณ์และสม่ําเสมอ !  !  !  

ความรู้ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วย 
(Medical knowledge and Skills) 

   

1 ความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย ์(basic science) ทางผิวหนัง !  !  !  

2 ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในสาขาตจวิทยา !  !  !  

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning)    

1. มีงานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข  !  !  

2. การวิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์ !  !  !  

3. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ !  !  !  

4. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล !  !  !  

5. ความสามารถทางทักษะด้านอื่นๆ เช่น ความสามารถในการใช้สื่ออิเล็กโทรนิคส ์หรือ 
ความสามารถในการใช้โปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (Literacy) 

!  !  !  

ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)    

1. ทักษะการนําเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ !  !  !  

2. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แพทย ์นักศึกษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย์  !  !  

3. ทักษะการสื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผู้ป่วย 
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา 
เคารพการตดัสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

!  !  !  

4. มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทํางานกับเพื่อนร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ !  !  !  

5. ทักษะการเป็นที่ปรึกษา และให้คําแนะนําแก่แพทย์ต่างแผนก และบุคลากรอื่น  !  !  
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ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    

1. คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงานเพื่อนร่วมวิชาชีพ และชุมชน !  !  !  

2. ความสนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  !  !  

3. ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและ คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม !  !  !  

การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice)    

1. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ !  !  !  

2. มีความรู้และมีส่วนร่วมในพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย !  !  !  

3. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย !  !  !  

4. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิผู้ป่วย !  !  !  

5 
ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสมและสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบ
ริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 !  !  

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน ตจวิทยา 2561 หน้า   31  
 

ใบประเมิน EPA สําหรับแพทย์ประจําบ้านตจวิทยาปีที่ 2, 3, 4 

EPA 2: Manage care of dermatologic patients in-patient setting and critical ill setting 
ชื่อแพทย์ประจําบ้าน.............................................................................................................ชั้นปีที ่  ............................ 
ตลอดการศึกษา 36 เดือน ต้องมีการประเมินระดับ 4 ในการดูแลผู้ป่วยในทั้งหมด 9 ราย/ตลอดหลักสูตร ต้องเป็นผู้ป่วยโรครุนแรงตามที่กําหนดไว้อย่างน้อย 1 ใน 3 
ห้วข้อหลักดังต่อไปนี้ 

1. Severe cutaneous drug reactions 2. Severe vesiculobullous diseases 3. Severe psoriasis  

หัวข้อการประเมิน 

ระดับศักยภาพ (1-5)* 
ครั้งที่ ………… 

โรค/ภาวะ……………………………….. 
ครั้งที่ ………… 

โรค/ภาวะ……………………………….. 
ครั้งที่ ………… 

โรค/ภาวะ……………………………….. 
ครั้งที่ ………… 

โรค/ภาวะ……………………………….. 
1. Describe skin lesions and 

associated significant 

findings correctly 

    

2. Perform relevant history 

taking and physical 

examination correctly 

    

3. Able to identify clinical 

relevant 

problems/differential 

diagnosis 

    

4. Provide appropriate and 

relevant investigations  

    

5. Provide proper and 

adequate managements 

    

6. Inform patients with proper 

and adequate information 
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7. Record proper and 

adequate clinical 

information 

    

8. Demonstrate appropriate 

professionalism 

    

ผลการประเมินในภาพรวม** (   ) ผ่าน        (   ) ไม่ผ่าน (   ) ผ่าน        (   ) ไม่ผ่าน (   ) ผ่าน        (   ) ไม่ผ่าน (   ) ผ่าน        (   ) ไม่ผ่าน 

อาจารย.์.......................................   วันที่............................................... 
* ระดับศักยภาพ  1 = เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปฎิบัติกิจกรรมนั้น    2 = 

สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด     3 = สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
  4 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยไม่ต้องกํากับดูแล       5 = 
สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 

** ผ่าน:  ได้ผลประเมิน > ระดับ 3 ในชั้นปีที ่2 และได้ผลประเมิน > ระดับ 4 ในชั้นปีที่ 3-4 *** ต้องผ่านการประเมินจากอาจารย์ไม่น้อยกว่า 2 ท่านขึ้นไป 

การให้ข้อมูลย้อนกลับหรือคําแนะนําอื่นๆ…………………………….........…………….......................………..................................................................................
....................................



หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน ตจวิทยา 2561 หน้า   33  
 

EPA 3: Laboratory interpretation and dermatopathology 

Title of the EPA Laboratory interpretation and dermatopathology 

Specifications 1. Perform punch biopsy/shave biopsy/ incisional 
biopsy/excisional biopsy  

2. Perform KOH preparation/ Tzanck’s smear and interpretations 
3. Basic interpretations of dermatopathology with clinical 

correlations (clinicopathological conference) 
4. Interpret patch testing / phototesting / immunofluorescent 

studies 
5. Understanding principle of investigations 
6. Provide appropriated and relevant investigations 
7. Provide proper interpretation and application to the patient 
8. Inform patients with proper and adequate information 
9. Record proper and adequate clinical information 

Context Outpatient and inpatient setting 

Domains of Competency ...X...    Patient care 
....X...   Medical knowledge and skills 
...X...    Practice based learning 
...X...    Interpersonal and communication skills 
...X...    Professionalism 
.......    System-based practice 

Knowledge, skills, attitude and 
behavior and required 
experience for entrustment 

Knowledge: Clinical management of common laboratory 
investigations, rational use of investigations, interpretations of 
laboratory investigations, the reimbursement of various health care 
systems 
Skills: Perform punch biopsy/shave biopsy/ incisional 
biopsy/excisional biopsy, KOH preparation/ Tzanck’s smear, clinical 
reasoning and decision making, communication with patients and 
family. 
Attitude and behaviour: professionalism 
Experience: 

- Demonstrate experience coping patients with laboratory 
investigations 

Assessment information source 
to assess progress and ground 
for a summative entrustment 
decision 

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

Entrustment for which level of - Execution with reactive supervision (on request) as the follows: 
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supervision is to be reached at 
which stage of training? 

o Clinicopathologic conference - by the end of the third 
year at level 3 (4 cases/2 years)  

o Interpret patch testing / phototesting / 
immunofluorescent studies – by the end of the third 
year at level 3 (1 case/test/2 years) 

- Unsupervised as follows: 
o Clinicopathologic conference – by the end of the fourth 

year at level 4 (1 case/year) 
o Interpret patch testing / phototesting / 

immunofluorescent studies – by the end of the fourth 
year at level 4 (1 case/test/year) 

o Perform and interpretation KOH preparation and 
Tzanck’s smear –by the end of the second year at level 
4 (1 case/year) 

o Perform punch biopsy- by the end of the second year 
at level 4 (1 case/year)  

o Perform shave - by the end of the second year at level 
4 (1 case/year)  

o Incisional and excisional biopsy - by the end of the 
second year at level 4 (1 case/year)  

Milestone EPA 3. Laboratory interpretation and dermatopathology Yr2 Yr3 Yr4 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)    

1. การซักประวัติ ตรวจร่างกาย !  !  !  

2. มีทักษะในการแปลผลทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับทางผิวหนัง !  !  !  

3. การให้การวินิจฉัย การวางแผนการรักษาโดยใช้ยา (medical) หรือหัตถการ (procedures) 
และให้ความรู้แก่ผู้มีปัญหาผิวหนัง 

   

4. การให้ความรู้เพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพทางผิวหนัง    

5. การบันทึกเวชระเบียนได้อย่างสมบูรณ์และสม่ําเสมอ !  !  !  

ความรู้ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วย (Medical 

knowledge and Skills) 

   

1 ความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (basic science) ทางผิวหนัง !  !  !  

2 ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในสาขาตจวิทยา !  !  !  

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning)    

1. มีงานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข    

2. การวิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์    

3. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ !  !  !  

4. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล    

5. ความสามารถทางทักษะด้านอื่นๆ เช่น ความสามารถในการใช้สื่ออิเล็กโทรนิคส ์หรือ    
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ความสามารถในการใช้โปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (Literacy) 

ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)    

1. ทักษะการนําเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ !  !  !  

2. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แพทย ์นักศึกษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย์  !  !  

3. ทักษะการสื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผู้ป่วย ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา 
เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

!  !  !  

4. มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทํางานกับเพื่อนร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ !  !  !  

5. ทักษะการเป็นที่ปรึกษา และให้คําแนะนําแก่แพทย์ต่างแผนก และบุคลากรอื่น  !  !  

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    

1. คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงานเพื่อนร่วมวิชาชีพ และชุมชน !  !  !  

2. ความสนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต !  !  !  

3. ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและ คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม !  !  !  

การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice)    

1. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ    

2. มีความรู้และมีส่วนร่วมในพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย    

3. มีความรู ้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย    

4. มีความรู ้ความเข้าใจเรื่องสิทธิผู้ป่วย    

5 
ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสมและสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทข
องการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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ใบประเมิน EPA สําหรับแพทย์ประจําบ้านตจวิทยาปีที ่2, 3, 4 
EPA 3: Laboratory interpretation and dermatopathology (KOH, Tzanck, patch testing / phototesting / immunofluorescent studies) 

ชื่อแพทย์ประจําบ้าน.........................................................................................................................................ชั้นปีที…่………… 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับศักยภาพ (1-5)* 

ครั้งที่ 1 Lab................... ครั้งที่ 2 Lab.............. ครั้งที่ 3 Lab.............. ครั้งที่ 4 Lab.............. 
1. Inform patients with proper and adequate 

information 

    

      2. Understanding principle of investigations     

      3. Provide appropriate and relevant investigations     

      4. Perform correct methods     

      5. Interpretations     

      6. Record proper and adequate clinical information     

ผลการประเมินในภาพรวม** (   )ผ่าน    (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน  (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน  (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน  (   )ไม่ผ่าน 

 
อาจารย.์......................... 
วันที่................................ 

อาจารย.์.................... 
วันที่........................... 

อาจารย.์.................... 
วันที่........................... 

อาจารย.์..................... 
วันที่........................... 

อาจารย์............................................................................................................................................................................. 
วันที่.......................................................................  

* ระดับศักยภาพ  1 = เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปฎิบัติกิจกรรมนั้น    2 = 

สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด     3 = สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
  4 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยไม่ต้องกํากับดูแล       5 = 

สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดับ 4 ในทุกหัวข้อการประเมิน 

การให้ข้อมูลย้อนกลับหรือคําแนะนําอื่นๆ 
……….........…………….......................……….................................................................................................................................................................................. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………  
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ใบประเมิน EPA สําหรับแพทย์ประจําบ้านตจวิทยาปีที่ 2, 3, 4 
EPA 3: Laboratory interpretation and dermatopathology (Skin biopsies) 

ชื่อแพทย์ประจําบ้าน.........................................................................................................................................ชั้นปีที…่………… 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับศักยภาพ (1-5)* 

ครั้งที่ 1 .................... ครั้งที่ 2 ............... ครั้งที่ 3 ............... ครั้งที่ 4 .............. 
1. Inform patients with proper and adequate 

information 

    

2. Understanding principle of investigations     

3. Provide appropriate and relevant 
investigations 

    

4. Perform correct methods     

5. Record proper and adequate clinical 

information 

    

ผลการประเมินในภาพรวม** (   )ผ่าน   (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน    (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน    (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน    (   )ไม่ผ่าน 

 
อาจารย์............................ 
วันที่................................. 

อาจารย์....................... 
วันที่............................. 

อาจารย์....................... 
วันที่............................. 

อาจารย์....................... 
วันที่............................ 

อาจารย์. ................................................................................................................................................................................................................................... 
* ระดับศักยภาพ  1 = เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปฎิบัติกิจกรรมนั้น    2 = 

สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด     3 = สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
  4 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยไม่ต้องกํากับดูแล       5 = 

สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดับ 4 ในทุกหัวข้อการประเมิน 

การให้ข้อมูลยอ้นกลับหรือคําแนะนําอื่นๆ 
………………………………………………………….........…………….......................………............................................................................................................................. 
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……………………………………………………..………………………………………………………………….........…………….......................……….................................................
.......................................................................... 
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ใบประเมิน EPA สําหรับแพทย์ประจําบ้านตจวิทยาปีที่ 2, 3, 4 
EPA 3: Laboratory interpretation and dermatopathology (Clinico-pathological conference) 

 

ชื่อแพทย์ประจําบ้าน.........................................................................................................................................ชั้นปีที…่………… 

 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับศักยภาพ (1-5)* 

ครั้งที่ 1 ................... ครั้งที่ 2 ............... ครั้งที่ 3 .............. ครั้งที่ 4 ............... 
1. Present history and physical examinations 

correctly 
    

2. Present histopathologic features correctly     

3. Give correct clinical and histologic 

correlations 

    

ผลการประเมินในภาพรวม** (   )ผ่าน        (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน     (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน    (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน     (   )ไม่ผ่าน 

 
อาจารย์............................ 
วันที่................................. 

อาจารย์....................... 
วันที่............................. 

อาจารย์....................... 
วันที่............................. 

อาจารย์....................... 
วันที่............................. 

                         

* ระดับศักยภาพ  1 = เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปฎิบัติกิจกรรมนั้น    2 = 

สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด     3 = สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
  4 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยไม่ต้องกํากับดูแล       5 = 

สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดับ 4 ในทุกหัวข้อการประเมิน 

การให้ข้อมูลย้อนกลับหรือคําแนะนําอื่นๆ 
…………………………………………………………….........…………….......................………............................................................................................................................. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
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EPA 4: Procedural dermatology (cosmetic and non-cosmetic)  
Title of EPA 4 Procedural dermatology (cosmetic and non-cosmetic) 

Specifications 1.Know indications, contraindications, anatomical risky area and step of 
performance of procedural dermatology 
2. Clearly communicate with patient and relatives about indications, 
contraindications, realistic results and possible complications of procedures 
3. Obtain informed consent of procedure and photograph 
4. Perform time out before procedure 
5. Demonstrate a preoperative  approach towards patient who is going to 
underwent procedure 
6. Perform universal precaution hand washing 
7. Able to perform procedure step by step with sterile technique, completely 
and safely 
8. Provide adequate pain control during procedure 
9. Recognition and able to manage of early complications of procedures 
10. Inform patient with proper and adequate post-operative care 
11. Completeness of operative note 
12. Follow up or advice patient returns to clinic 

Context Outpatient and inpatient setting 

Domains of Competenc ...X...    Patient care 
...X...    Medical knowledge and skills 
...X...    Practice-based learning 
...X...    Interpersonal and communication skills 
...X...    Professionalism 
...X...    System-based practice 

Knowledge, skills, 
attitude and behavior 
and required experience 
for entrustment 

Knowledge: 
1. Indications, contraindications and step of performance of 
procedural dermatology (cosmetic and non-cosmetic) 
2. Recognition of early and late complications of procedures 
3. Management of complications 
Skills: 
1. Clearly communicate with patients and relatives about indications, 
contraindications and possible complications of procedures 
2. Perform procedures completely and safely 
3. Advise completely post operative care 
Attitude and behaviour: 
1.Professionalism 
2. Demonstrate a comprehensive approach towards patients who are 
going to underwent prrocedure 
3. Willing to seek help when needed. 
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Experience: 
1. Demonstrate experience performing different procedural 
dermatology  
2.  Completeness of operative notes 

Assessment information 
source to assess 
progress and ground for 
a summative entrustment 
decision 

- Direct observation 
- Information from colleagues (multisource feedback) 
- Medical records/ operative notes 
- Portfolios 

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

- Perform chemical peel, TCA, cryotherapy, intralesional 
injection by the end of the second year at level 4 
(1case/procedure/year) 

- Perform ED&C, scalp biopsy, nail surgery- by the end of the 
third year at level 4 (1 case/procedure/year)  

- Perform energy-based devices, toxin, filler injection - by the 
end of the second year at level 4 (1 case/procedure/year)  

Milestone EPA 4.Procedural dermatology (cosmetic and non-cosmetic) Yr2 Yr3 Yr4 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)    

1. การซักประวัต ิตรวจร่างกาย !  !  !  

2. มีทักษะในการเลือกสั่งและแปลผลทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับทางผิวหนัง !  !  !  

3. มีทักษะในการทําหัตถการจําเพาะทั้ง cosmetic และ non-cosmetic procedure !  !  !  

4. การให้คําแนะนําในการปฎิบัติตัวก่อนและหลังทําหัตถการ !  !  !  

5. การบันทึก post operative note และ complication ใน 
เวชระเบียนได้อย่างสมบูรณ์และสม่ําเสมอ 

!  !  !  

ความรู้ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วย 
(Medical knowledge and Skills) 

   

1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางกายวิภาคของผิวหนัง !  !  !  

2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกชั้นปีได้รับการฝึกอบรม หัตถการจําเพาะทั้งทางด้าน 
cosmetic และ non-cosmetic procedure 

!  !  !  

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning)    

1. มีงานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข   !  

2. การวิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์  !  !  

3. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ  !  !  

4. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล !    

5. ความสามารถทางทักษะด้านอื่นๆ เช่น ความสามารถในการใช้สื่ออิเล็กโทรนิคส ์หรือ 
ความสามารถในการใช้โปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (Literacy) 

!    

ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)    



หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน ตจวิทยา 2561 หน้า   44  
 

1. ทักษะการนําเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ !  !  !  

2. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์  !  !  

3. ทักษะการสื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผู้ป่วย 
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา 
เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

!  !  !  

4. มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทํางานกับเพื่อนร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ !  !  !  

5. ทักษะการเป็นที่ปรึกษา และให้คําแนะนําแก่แพทย์ต่างแผนก และบุคลากรอื่น 
เกี่ยวกับโรคผิวหนัง 

 !  !  

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    

1. คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงานเพื่อนร่วมวิชาชีพ 
และชุมชน 

!  !  !  

2. ความสนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต !  !  !  

3. ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและ คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม !  !  !  

การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice)    

1. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ  !  !  

2. มีความรูแ้ละมีส่วนร่วมในพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนัง !  !  !  

3. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย  !  !  

4. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิผู้ป่วย  !  !  

5 
ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสมและสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากั
บบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 !  !  
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ใบประเมิน EPA สําหรับแพทย์ประจําบ้านตจวิทยาปีที่ 2, 3, 4 

EPA 4: Procedural dermatology (cosmetic and non-cosmetic) 

เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 4: 1 ครั้ง  
ชื่อแพทย์ประจําบ้าน.........................................................................................................................................ชั้นปีที…่…………  

หัวข้อการประเมิน 
ระดับศักยภาพ (1-5)* 

ครั้งที่…โรค/ภาวะ......... ครั้งที่…โรค/ภาวะ............ ครั้งที่…โรค/ภาวะ............ ครั้งที่…โรค/ภาวะ............ 
1. Know indications, contraindications, anatomical risky area and step of performance of 

procedural dermatology 
    

2. Clearly communicate with patient and relatives about indications, contraindications, 
realistic results and possible complications of procedures 

    

3. Obtain informed consent of procedure and photograph     

4. Perform time out before procedure     

5. Demonstrate a preoperative  approach towards patient who is going to underwent 
procedure 

    

6. Perform universal precaution hand washing      

7. Able to perform procedure step by step with sterile technique, completely and safely     

8. Provide adequate pain control during procedure     

9. Recognition and able to manage of early complications of procedures     

10. Inform patient with proper and adequate post-operative care     

11. Completeness of operative note     

12. Follow up or advice patient returns to clinic      

ผลการประเมินในภาพรวม** (   ) ผ่าน   (   ) ไม่ผ่าน (   ) ผ่าน   (   ) ไม่ผ่าน (   ) ผ่าน   (   ) ไม่ผ่าน (   ) ผ่าน   (   ) ไม่ผ่าน 

อาจารย.์.............................................................................................................................................. วันที.่.............................................. 
* ระดับศักยภาพ 1 = เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปฎิบัติกิจกรรมนั้น  2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
   4 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยไม่ต้องกํากับดูแล   5 = สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดับ 4 ในทุกหัวข้อการประเมิน 
การให้ข้อมูลย้อนกลับหรือคําแนะนําอื่นๆ 
……………………………………………………………….........…………….......................………............................................................................................................................. 
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EPA 5: Demonstrating lifelong personal learning activities 

Title of the EPA Demonstrating lifelong personal learning activities 

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

Context Personal learning activities  

Domains of Competence ......    Patient care 
...X...   Medical knowledge and skills 
...X...    Practice-based learning 
......    Interpersonal and communication skills 
...X...    Professionalism 
......    System-based practice 

Knowledge, skills, 
attitude and behavior 
and required experience 
for entrustment 

Knowledge: understanding the concept of continue professional 
development (CPD) and the four domains of professionalism, namely, 
medical knowledge, patient safety, communication and maintaining 
trust 
Skills: reflective learning, critical thinking, clinical reasoning, basic ICT 
skills 
Attitude and behavior: commitment to life-long learning and self-
improvement 
Experience: 
- Demonstrate submitting supporting information and PDP on the DST 
revalidation e-port folio 
 

Assessment information 
source to assess 
progress and ground for 
a summative entrustment 
decision 

Facilitator’s opinion 

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

Unsupervised at the end of each year – level 4 (50 credits per year and 
1 proposed PDP, as defined by the DST revalidation). 
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Milestone EPA 5. Demonstrating lifelong personal learning activities Yr2 Yr3 Yr4 

การดแูลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)    

1. การซักประวัต ิตรวจร่างกาย    

2. มีทักษะในการแปลผลทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับทางผิวหนัง    

3. การให้การวินิจฉัย การวางแผนการรักษาโดยใช้ยา (medical) หรือหัตถการ 
(procedures) และให้ความรู้แก่ผู้มีปัญหาผิวหนัง 

   

4. 
การให้ความรู้เพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพทางผิวหนัง 

   

5. การบันทึกเวชระเบียนได้อย่างสมบูรณ์และสม่ําเสมอ    

ความรู้ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วย 
(Medical knowledge and Skills) 

   

1 ความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (basic science) ทางผิวหนัง !  !  !  

2 ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในสาขาตจวิทยา !  !  !  

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning)    

1. มีงานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข   !  

2. การวิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์ !  !  !  

3. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ !  !  !  

4. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล !  !  !  

5. ความสามารถทางทักษะด้านอื่นๆ เช่น ความสามารถในการใช้สื่ออิเล็กโทรนิคส ์หรือ 
ความสามารถในการใช้โปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (Literacy) 

!  !  !  

ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)    

1. ทักษะการนําเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ    

2. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แพทย์ นักศึกษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย์    

3. ทักษะการสื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผู้ป่วย 
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา 
เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

   

4. มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทํางานกับเพื่อนร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ    

5. ทักษะการเป็นที่ปรึกษา และให้คําแนะนําแก่แพทย์ต่างแผนก และบุคลากรอื่น    

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    

1. คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงานเพื่อนร่วมวิชาชีพ 
และชุมชน 

!  !  !  

2. ความสนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต !  !  !  

3. ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและ คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม !  !  !  

การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice)    

1. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ    

2. มีความรู้และมีส่วนร่วมในพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย    

3. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย    
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4. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิผู้ป่วย    

5 
ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสมและสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้า
กับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

   

 
Continuous Medical Education (CME) 

 Y2 Y3 Y4 

CME ตลอดปีการศึกษา    

□ ผ่าน (มากกว่า 50 เครดิต/ปีขึ้นไป)    

□ ไม่ผ่าน     
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ประเมิน EPA 6: Practicing patient safety  
Title of the EPA Practicing patient safety 

Specifications 1. Understands and participates in the hospital system for patient 
safety 
2. Performs correctly common safety behaviors eg. Hand washing, 
gown/mask wearing, medical reconciliation 
3. Reports patient safety errors (real or potential) when identified 
4. Works with team members to identify root causes of patient safety 
errors and implement solution 
5. Performs procedures according to hospital standards 

Context Ambulatory / emergency / in-patient setting / out-patient setting / 
special OPD clinic 

Domains of Competency ...X...    Patient care 
....X...   Medical knowledge and skills 
...X...    Practice-based learning 
...X...    Interpersonal and communication skills 
...X...    Professionalism 
...X...    System-based practice 

Knowledge, skills, 
attitude and behaviour 
and required experience 
for entrustment 

Knowledge: concepts of patient safety practice, common patient safety 
goals / hospital accreditation (HA) standards / rational drug use 
Skills: recognition of errors, root cause analysis (RCA) and PDSA cycle 
Attitude and behaviour: professional communication with team 
members and managers (both verbal and written); appreciate the 
blameless environment 
Experience: Incorporate with the hospital risk reports, RCA and PDSA 
at least 1 events 

Assessment information 
source to assess 
progress and ground for 
a summative entrustment 
decision 

Direct observation 
Information from colleagues (multisource feedback) 
 

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

Unsupervised at the end of fourth year - level 4 (1 scenario) 

Milestone EPA 6. Practicing patient safety Yr2 Yr3 Yr4 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)    
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1. การซักประวัต ิตรวจร่างกาย !  !  !  

2. มีทักษะในการแปลผลทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับทางผิวหนัง    

3. การให้การวินิจฉัย การวางแผนการรักษาโดยใช้ยา (medical) หรือหัตถการ 
(procedures) และให้ความรู้แก่ผู้มีปัญหาผิวหนัง 

!  !  !  

4. 
การให้ความรู้เพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพทางผิวหนัง 

 !  !  

5. การบันทึกเวชระเบียนได้อย่างสมบูรณ์และสม่ําเสมอ    

ความรู้ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วย 
(Medical knowledge and Skills) 

   

1 ความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย ์(basic science) ทางผิวหนัง !    

2 ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในสาขาตจวิทยา   !  

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning)    

1. มีงานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข    

2. การวิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์    

3. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ !  !  !  

4. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล !  !  !  

5. ความสามารถทางทักษะด้านอื่นๆ เช่น ความสามารถในการใช้สื่ออิเล็กโทรนิคส ์หรือ 
ความสามารถในการใช้โปรแกรมตา่งๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (Literacy) 

   

ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)    

1. ทักษะการนําเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ    

2. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แพทย์ นักศึกษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย์  !  !  

3. ทักษะการสื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผู้ป่วย 
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา 
เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

!  !  !  

4. มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทํางานกับเพื่อนร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ !  !  !  

5. ทักษะการเป็นที่ปรึกษา และให้คําแนะนําแก่แพทย์ต่างแผนก และบุคลากรอื่น  !  !  

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    

1. คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงานเพื่อนร่วมวิชาชีพ 
และชุมชน 

!  !  !  

2. ความสนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต    

3. ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและ คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม !  !  !  

การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice)    

1. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ    

2. มีความรู้และมีส่วนร่วมในพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย   !  

3. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย !  !  !  

4. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิผู้ป่วย    
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5 
ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสมและสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้า
กับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 !  !  
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ใบประเมิน EPA สําหรับแพทยป์ระจําบ้านตจวิทยาปีที่ 2, 3, 4 
EPA 6: Practicing patients safety 

 
เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 4: 1 ครั้ง  

ชื่อแพทย์ประจําบ้าน.........................................................................................................................................ชั้นปีที…่………… 

 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับศักยภาพ (1-5)* 

ครั้งที่ 1 
โรค/ภาวะ......... 

ครั้งที่ 1 
โรค/ภาวะ......... 

ครั้งที่ 1 
โรค/ภาวะ......... 

ครั้งที่ 1 
โรค/ภาวะ......... 

1. Able to report, according to the hospital standards, patient 
safety errors (real or potential) when identified 

    

2. Able to do root cause analysis (RCA) and PDSA (plan, do, 

study, act cycle) 

    

3. Demonstrate professional communication with team members 

and managers (both verbal and written) 

    

ผลการประเมินในภาพรวม** (   ) ผ่าน     (   ) 
ไม่ผ่าน 

(   ) ผ่าน     (   ) 
ไม่ผ่าน 

(   ) ผ่าน     (   ) 
ไม่ผ่าน 

(   ) ผ่าน     (   ) 
ไม่ผ่าน 

         

อาจารย์............................................................................................................................................... วันที่............................................... 
* ระดับศักยภาพ  1 = เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปฎิบัติกิจกรรมนั้น    2 = 

สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด     3 = สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
  4 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยไม่ต้องกํากับดูแล       5 = 

สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดับ 4 ในทุกหัวข้อการประเมิน 
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การให้ข้อมูลย้อนกลับหรือคําแนะนําอื่นๆ 
……………………………………………………………….........…………….......................………..........................................................................................................................
...
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EPA 7: Working with interprofessional health care teams 

Title of the EPA Working with interprofessional health care teams 

Specifications 1. Understands roles and responsibilities as a leader of health 

care teams  
2. Understands roles of other professions to appropriately assess 

and address the health care needs of the patients and 
populations served and how the team works together to 
provide care  

3. Works with individual of professions to maintain a climate of 
mutual respect and share values  

4. Communicates with patients, families and other health 
professions in a responsive manner to support a team 

approach to maintenance of health and the treatment of skin 
diseases 

5. Listens actively, and encourages ideas and opinions of other 
team members  

6. Applies relationship-building values and the principle of team 
dynamics to perform effectively in different team roles to plan 

and deliver patient-centered care  
7. Applies leadership practices that support collaborative practice 

and team effectiveness  

Context Ambulatory setting, emergency room, in-patient ward, procedure room  

Domains of Competence ...X...    Patient care 
.......   Medical knowledge and skills 

......    Practice-based learning 

...X...    Interpersonal and communication skills 

...X...    Professionalism 

...X...    System-based practice 

Knowledge, skills, 
attitude and behavior 

and required experience 
for entrustment 

Knowledge: Principles of team dynamics and interpersonal 
communication 

Skills: Communication, consultation, active listening, management, 
working practice with other health professions, leadership 

Attitude and behavior: Mutual respect, shared values, recognize one’s 
limitations 

Experience: Demonstrate experience in leading the health care team 
during primary physician or chief ward rotation within 4 years of 
training 
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Assessment information 

source to assess 
progress and ground for 

a summative entrustment 
decision 

Direct observation 

Mini-Peer Assessment Team / Multisource feedback (MSF) 

Entrustment for which 
level of supervision is to 
be reached at which 

stage of training? 

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of the 
second, third, and fourth year – level 4 (1 time/year)  
 

Milestone EPA 7. Working with interprofessional health care teams Yr2 Yr3 Yr4 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)    

1. การซักประวัต ิตรวจร่างกาย !  !  !  

2. มีทักษะในการแปลผลทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับทางผิวหนัง !  !  !  

3. การให้การวินิจฉัย การวางแผนการรักษาโดยใช้ยา (medical) หรือหัตถการ 
(procedures) และให้ความรู้แก่ผู้มีปัญหาผิวหนัง 

!  !  !  

4. 
การให้ความรู้เพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพทางผิวหนัง 

!  !  !  

5. การบันทึกเวชระเบียนได้อย่างสมบูรณ์และสม่ําเสมอ !  !  !  

ความรู้ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วย 
(Medical knowledge and Skills) 

   

1 ความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย ์(basic science) ทางผิวหนัง    

2 ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในสาขาตจวิทยา    

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning)    

1. มีงานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข    

2. การวิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์    

3. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ    

4. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล    

5. ความสามารถทางทักษะด้านอื่นๆ เช่น ความสามารถในการใช้สื่ออิเล็กโทรนิคส ์หรือ 
ความสามารถในการใช้โปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (Literacy) 

   

ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)    

1. ทักษะการนําเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ !  !  !  

2. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แพทย์ นักศึกษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย์ !  !  !  

3. ทักษะการสื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผู้ป่วย 
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา 
เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

!  !  !  

4. มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทํางานกับเพื่อนร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ !  !  !  

5. ทักษะการเป็นที่ปรึกษา และให้คําแนะนําแก่แพทย์ต่างแผนก และบุคลากรอื่น  !  !  
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ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    

1. คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงานเพื่อนร่วมวิชาชีพ 
และชุมชน 

!  !  !  

2. ความสนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต !  !  !  

3. ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและ คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม !  !  !  

การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice)    

1. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ !  !  !  

2. มีความรู้และมีส่วนร่วมในพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย !  !  !  

3. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย !  !  !  

4. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิผู้ป่วย !  !  !  

5 
ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสมและสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้า
กับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

!  !  !  
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ใบประเมิน EPA สําหรับแพทย์ประจําบา้นตจวิทยาปีที่ …… 

EPA 7: Working with interprofessional health care teams 
เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3: 2 ครั้ง  
ชื่อแพทย์ประจําบ้าน.........................................................................................................................................ชั้นปีที…่………… 

หัวข้อการประเมิน 
โปรดให้คะแนนระดับศักยภาพ (1-5)*ลงในช่อง  

ครั้งที่ ……….. ครั้งที่ ……….. ครั้งที่ ……….. ครั้งที่ ……….. 

1. Works with individual of professions to maintain a climate of mutual 
respect and share values 

    

2. Communicates with patients, families and other health professions in a 
responsive manner 

    

3. Listens actively, and encourages ideas and opinions of other team 
members 

    

4. Applies relationship-building values to plan and deliver effectively the 
patient-centered care 

    

5. Applies leadership practices that support collaborative practice and 
team effectiveness 

    

6. Demonstrate appropriate professionalism     

ผลการประเมินในภาพรวม** (   ) ผ่าน  (   ) ไม่ผ่าน (   ) ผ่าน  (   ) ไม่ผ่าน (   ) ผ่าน  (   ) ไม่ผ่าน (   ) ผ่าน  (   ) ไม่ผ่าน 

การให้ข้อมูลย้อนกลับหรือคําแนะนําอื่นๆ 
……....................................... 
…….......................................  

……....................................... 
…….......................................  

……....................................... 
…….......................................  

……....................................... 
…….......................................  

                            อาจารย.์......................................... อาจารย.์......................................... 
                 วันที.่..............................................  วันที.่.............................................. 

อาจารย.์.............................................................................................................................................. วันที.่.............................................. 
* ระดับศักยภาพ 1 = เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปฎิบัติกิจกรรมนั้น  2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด    
   3 = สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์   4 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยไม่ต้องกํากับดูแล       
   5 = สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดับ 4 ในทุกหัวข้อการประเมิน  ***อาจารย ์1 ท่านไม่ควรทําการประเมินมากกว่า 1 ครั้ง 
การให&ข&อมูลย&อนกลับหรือคําแนะนําอื่นๆ 
……………………………………………………………….........…………….......................………......................................................
.....................................................................
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ใบประเมิน EPA สําหรับแพทย์ประจําบ้านตจวิทยาปีที่ 4 

EPA 7: Working with interprofessional health care teams 
เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 4: 2 ครั้ง (2 หอผู้ป่วย) 
ชื่อแพทย์ประจําบ้าน.........................................................................................................................................ชั้นปีที…่………… 

หัวข้อการประเมิน 
โปรดให้คะแนนระดับศักยภาพ (1-5)*ลงในช่อง  

ครั้งที่ …. ครั้งที่ …. ครั้งที่ …. ครั้งที่ …. 

1. Works with individual of professions to maintain a climate of mutual respect and 
share values 

    

2. Communicates with patients, families and other health professions in a responsive 
manner 

    

3. Listens actively, and encourages ideas and opinions of other team members     

4. Applies relationship-building values to plan and deliver effectively the patient-
centered care 

    

5. Applies leadership practices that support collaborative practice and team 
effectiveness 

    

6. Demonstrate appropriate professionalism     

ผลการประเมินในภาพรวม** (   ) ผ่าน (   ) ไม่ผ่าน (   ) ผ่าน (   ) ไม่ผ่าน (   ) ผ่าน (   ) ไม่ผ่าน (   ) ผ่าน (   ) ไม่ผ่าน 

การให้ข้อมูลย้อนกลับหรือคําแนะนําอื่นๆ 

……............................. 
…….............................  
……............................. 
……............................ 

……............................. 
…….............................  
……............................. 
……............................ 

……............................. 
…….............................  
……............................. 
……............................ 

……............................. 
…….............................  
……............................. 
……............................ 

                   อาจารย.์......................................... อาจารย.์......................................... 
                  วันที.่..............................................  วันที.่.............................................. 

อาจารย.์.............................................................................................................................................. วันที.่.............................................. 
* ระดับศักยภาพ 1 = เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปฎิบัติกิจกรรมนั้น  2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด     
3 = สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์     4 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยไม่ต้องกํากับดูแล       
5 = สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดับ 4 ในทุกหัวข้อการประเมิน  ***อาจารย ์1 ท่านไม่ควรทําการประเมินมากกว่า 1 ครั้ง  
การให้ข้อมูลย้อนกลับหรือคําแนะนําอื่นๆ 
……………………………………………………………….........…………….......................……….....................................................................................................................
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง EPA และ competency 6 ด้าน 

Competency EPA 1 EPA 2 EPA 3 EPA 4 EPA 5 EPA 6 EPA 7 

Patient care ! ! ! !  ! ! 

Medical knowledge ! ! ! ! ! !  

Practice based learning 
& improvement 

! ! ! ! ! 
 
! 

 

Interpersonal & 
communication skills  

! ! ! !  
 
! 

! 

Professionalism ! ! ! ! ! ! ! 

System – based practice ! !  !  ! ! 

 
3. ผลของ EPA  
3.1 การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม 
 ใช้วัดและประเมินผลมิติ in-training evaluation ดังต่อไปนี้ 
  มิติที่ 1  ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์ (ดังข้อ 3.2) 
  มิติที่ 2  การตรวจเวชระเบียนผู้ป่วยใน (ตาม EPA ข้อ 2, 3, 4, 6) 
  มิติที ่3  การตรวจเวชระเบียนผู้ป่วยนอก (ตาม EPA ข้อ 1, 5, 6) 
3.2 เกณฑ์ประเมินการเลื่อนชั้นป ี
3.2.1 เมื่อผ่านการฝึกอบรม 12 เดือน 

EPA 1  level 3 (OPD 10 ราย/ปี/ปีการศึกษา) 
EPA 2  level 3 (สอบผู้ป่วย 3 ราย) 
EPA 3  level 4 KOH preparation (อย่างน้อย 1 ราย/คน/ป)ี  

           Tzanck’s smear (อย่างน้อย 1 ราย/คน/ป)ี  

          Punch biopsy (1 ราย/คน/ปี) 
          Shave biopsy (1 ราย/คน/ป)ี  

          Incisional or excisional biopsy (1 ราย/คน/ป)ี 

EPA 4  level 4 Chemical peel (อย่างน้อย 1 ราย/คน/ปี) 
 TCA (อย่างน้อย 1 ราย/คน/ปี) 
 cryotherapy (อย่างน้อย 1 ราย/คน/ปี) 
 Intralesional injection (อย่างน้อย 1 ราย/คน/ปี) 

EPA 5  ประเมินโดย continuous medical education  
เกณฑ์ผ่าน คือ เก็บ CME credit ได้อย่างน้อย 50 เครดิตต่อปีการศึกษา 

EPA 7  level 4 (1 ครั้งต่อปี) 
3.2.2 เมื่อผ่านการฝึกอบรม 24 เดือน 

EPA 1  level 3 (OPD 10 ราย/ปี/ปีการศึกษา) 
EPA 2  level 4 (สอบผู้ป่วย 6 ราย) 
EPA 3             level 3 Clinicopathological conference (อย่างน้อย 4 ราย/2ปี) 

สามารถเริ่มประเมินได้ตั้งแต่รับการ 
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              ฝึกอบรม  

  Patch testing (อย่างน้อยหัวข้อละ 1ราย/2ปี) 
สามารถเริ่มประเมินได้ตั้งแต่รับการฝึกอบรม 

 Phototesting (อย่างน้อยหัวข้อละ 1ราย/2ปี) 
สามารถเริ่มประเมินได้ตั้งแต่รับการฝึกอบรม 

 Immunofluorescent studies (อย่างน้อยหัวข้อละ 
1ราย/2ปี)สามารถเริ่มประเมินได้ตั้งแต่รับ การฝึกอบรม 

EPA 4  level 4 ED&C (อย่างน้อย 1 ราย/คน/ปี) 
           Scalp biopsy (อย่างน้อย 1 ราย/คน/ปี) 
           Nail surgery (อย่างน้อย 1 ราย/คน/ปี) 

EPA 5  ประเมินโดย continuous medical education 

เกณฑ์ผ่าน คือ เก็บ CME credit ได้อย่างน้อย 50 เครดิตต่อปีการศึกษา 

EPA 7  level 4 (1 ครั้งต่อปี) 
 

3.2.3 เมื่อผ่านการฝึกอบรม 36 เดือน 
EPA 1  level 4 (OPD 5 ราย/ปี) 
EPA 2  level 4 (สอบผู้ป่วย 6 ราย) 
EPA 3  level 4 Clinicopathological conference (1ราย/ปี) 
   Patch testing (อย่างน้อย 1ราย/2ปี) สามารถเริ่มประเมินได้ตั้งแต่รับการฝึกอบรม 

Phototesting (อย่างน้อย 1ราย/2ปี) สามารถเริ่มประเมินได้ตั้งแต่รับการฝึกอบรม 

Immunofluorescent studies (อย่างน้อย 1ราย/2ปี) 
สามารถเริ่มประเมินได้ตั้งแต่รับการฝึกอบรม 

EPA 4  level 4  Energy-based devices (อย่างน้อย 3 ราย/คน/ปี) 
   Toxin (อย่างน้อย 1 ราย/คน/ปี) 

Filler injection (อย่างน้อย 1 ราย/คน/ปี) 
EPA 5  ประเมินโดย continuous medical education 

เกณฑ์ผ่าน คือ เก็บ CME credit ได้อย่างน้อย 50 เครดิตต่อปีการศึกษา 

EPA 6             level 4 Practicing patient safety (1 ครั้งตลอดหลักสูตร)  
สามารถเริ่มประเมินได้ตั้งแต่รับการฝึกอบรม 

EPA 7  level 4 (1 ครั้งต่อปี) 
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ภาคผนวก 2 

ความรู้พื้นฐานของตจวิทยา และระบบที่เกี่ยวข้อง 
 (1) STRUCTURE AND FUNCTION OF THE SKIN  
1.1 Epidermis Embryology 

Structure 
Epidermal cell kinetics 
Differentiation, and keratinization 
Lipids of epidermis 
Biology of melanocytes 
Langerhans cell 
Basement membrane 
Adhesion moloecules and cytokines 
Biology of Merkel's cell 

1.2 Adnexal structures Biology of sebaceous gland 
Biology of hair 
Biology of eccrine gland 
Biology of apocrine gland 
Biology of nail 

1.3 Dermis Collagen fiber 
Elastic fiber 
Reticulum fiber 
Ground substance 
Fibroblast 
Mast cells 
Neurobiology 
Vasculatures 

1.4 Subcutaneous tissue  Structure and biology of subcutaneous tissue 

1.5 Function and appearance of neonatal skin 
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(2) BASIC IMMUNOLOGY 
Immune response Granulomatous formation 

Skin immune system 

Inflammatory mediators Chemotactic factors 
Adhesion molecules 
Cytokines 
Interleukin 
Interferons 

HLA and Immunogenetic HLA 
Immunogenetic 

(3) PRINCIPLE OF PHOTOMEDICINE 
 Principle of photobiology 
 Principle of photoimmunology 
(4) PRINCIPLE OF ONCOLOGY 
 Carcinogenesis 
 Cellular hypersensitivity & DNA repair 
(5) PRINCIPLE OF SKIN AGING 
(6) PRINCIPLE OF COSMETICS 
(7) PRINCIPLE OF DERMATOSURGERY 
 Anesthesia 
 Pre and post operation management 
 Sterile technic 
 Surgical anatomy 
 Surgical equipment and instrumentation 
 Wound healing and surgical dressing 
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ภาคผนวก 3 
เนื้อหา ความรู้ความสามารถทางโรคหรือภาวะต่างๆ 
ระดับที่ 1 : หมายถึงภาวะปกติ ภาวะผิดปกติ และโรคที่มีอุบัติการณ์สูง (พบบ่อย) 
ซึ่งมีความสําคัญมากทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข หรือมีความจําเป็นที่ชุมชนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
รวมทั้งกฎระเบียบ และวัฒนธรรมที่ต้องรู ้ต้องปฏิบัติหรือต้องแก้ปัญหาได้ 
ระดับที่ 2 : หมายถึงภาวะปกติ ภาวะผิดปกติ และโรคที่มีอุบัติการณ์ค่อนข้างสูง (พบได ้แต่ไม่บ่อยนัก) 
ซึ่งมีความสําคัญทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุขหรืออยู่ในความสนใจ (ความต้องการ) ของชุมชน 
รวมทั้งกฎระเบียบและวัฒนธรรมที่ควรรู ้ควรปฏิบัติหรือควรแก้ปัญหาได ้
ระดับที่ 3 : หมายถึงภาวะปกติ ภาวะผิดปกติ และโรคที่มีอุบัติการณ์ต่ํา (พบน้อยหรือไม่พบในประเทศ) 
แต่อาจเป็นปัญหาทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข หรือเป็นที่สนใจในต่างประเทศ 
รวมทั้งกฎระเบียบและวัฒนธรรมที่น่าจะรู้และปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาได ้
1. ECZEMA  

เนื้อหา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

Eczema  • Atopic dermatitis  
• Autosensitization dermatitis  
• Contact dermatitis  
• Dyshidrosis  
• Infectious eczematoid 

dermatitis  
• Lichen simplex chronicus  
• Nummular eczema  
• Pityriasis alba  
• Seborrheic dermatitis  
• Staging ; acute, 
subacute, chronic  

• Stasis eczema  
• Xerotic eczema  
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2. IMMUNOLOGIC DISEASES  

เนื้อหา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

Immunologic diseases     

1. Connective tissue diseases  • Dermatomyositis  
• Lupus erythematosus  
• Mixed connective tissue 

disease  
• Overlap syndrome  
• Scleroderma  

• Eosinophilic fasciitis  
• Sjögren's syndrome  

• Eosinophilia myalgia 
syndrome  

2. Transplantation and graft 
versus host disease  

• Graft versus host disease  • Eruption of lymphocyte 
recovery 

 

3. Anaphylactic syndrome  • Anaphylaxis  
• Urticaria and angioedema  

  

4. Immune complex  • Serum sickness    

5. Cutaneous manifestation of 
Immunosuppressed host  

• Secondary 
immunodeficiency 
diseases other than AIDS  

• Primary 
immunodeficiency 
diseases  
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3. INFECTION  

เนื้อหา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

Bacterial infection     

- Primary bacterial  • Cellulitis  • Anthrax  • Rhinoscleroma  

infection of skin  • Ecthyma  
• Erysipelas  
• Erysipeloid  
• Erythrasma  
• Folliculitis  
• Green nail  
• Impetigo  
• Lymphangitis  
• Pitted keratolysis  
• Paronychia  

• Botryomycosis  
• Melioidosis  
• Trichomycosis axillaris  

• Pyomyositis  

- Secondary bacterial  • Hidradenitis  • Perifolliculitis capitis   

infection of skin  suppurativa  
• Skin diseases with 

secondary infection  

abscedens et suffodiens   

- Skin signs in systemic  • Gonococcemia  • Anthrax  • Aeromonas infection  

infection  • Meningococcemia 
• Pseudomonas  
• Purpura fulminans  
• Staphylococcal scalded 

skin syndrome  
• Subacute bacterial 

endocarditis  

• Meliodosis  
• Progressive bacterial 

synergistic gangrene  
• Scarlet fever  
• Streptococcal gangrene  
• Toxic shock syndrome  

• Diphtheria  
• Gas gangrene  
• Necrotizing fasciitis  
• Vibrio vulnificus infection  

-Mycobacterium  • Mycobacterium other 
than tuberculosis  

• Leprosy  
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เนื้อหา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

Spirochete  • Erythema chronicum 
migrans  

• Lyme borreliosis  
• Yaws  

• Acrodermatitis chronica 
atrophicans  

• Borrelial lymphocytoma  
• Pinta  

Microbiome 
 
Viral infection 

• Cutaneous flora 
(microbiome) 

  

 • Erythema infectiosum  
• Exanthem subitum  
• Hand-foot-mouth 

disease  
• Herpangina  
• Human herpes viral 

infection  
• Infectious 

mononucleosis 
• Molluscum 

contagiosum  
• Rubella (german 

measles)  
• Rubeola (measles)  
• Varicella - herpes 

zoster  
• HPV infection  
• CMV infection  
• Parvovirus 19-related 

infection  

• Small Pox  
• Cow's Pox  

• Orf  
• Milker's nodule  

Rickettsial infection   • Scrub typhus  
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เนื้อหา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

Others   • Bacillary angiomatosis  • Cat scratch disease  

Fungal infection     

-Superficial fungal 
infection  

• Tinea nigra  
• Pityriasis versicolor  

• Piedra; black, white   

-Cutaneous fungal 
infection  

• Candidiasis  
• Dermatophytosis  
• Onychomycosis  
• Pityrosporum folliculitis  

 • Chronic mucocutaneous 
candidosis 

-Deep fungal 
infection  

• Chromomycosis 
• Mycetoma  
• Phaeohyphomycosis  

• Actinomycosis  
• Aspergillosis  
• Hyalohyphomycosis  
• Nocardiosis  
• Rhinosporidiosis  
• Sporotrichosis  
• Subcutaneous zygomycosis  

• Lobomycosis  

-Systemic fungal 
infection  

• Cryptococcosis  
• Histoplasmosis  
• Penicillosis marneffei  
• Systemic zygomycosis  

• Aspergillosis  • Blastomycosis  
• Coccidioidomycosis  
• Paracoccidioidomycosis  

-Non-mycotic 
waterborne infection  

 • Protothecosis  
• Pythiosis  

 

Parasitic infestation     

-Protozoan infection  • Leishmaniasis   • Amebiasis  
• Trypanosomiasis  

-Platyhelminth 
infection (flat worm)  

• Cysticercosis  • Cercarial dermatitis  • Ecchinococcosis  
• Schistosomiasis  
 
 

เนื้อหา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
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-Nematodes (round 
worm)  

• Gnathostomiasis  
• Larva migrans  
• Larva currens 

• Enterobiasis  
• Lymphatic filariasis  
• Strongyloidosis  

• Ground itch  
• Onchocerciasis  
• Trichinosis  

Bites and stings    

 • Jellyfish dermatitis  
• Insect bite reaction  
• Pediculosis  
• Phthiriasis  
• Scabies  

• Cercarial dermatitis 
(swimmer's itch)  

• Injuries due to 
Molluscs  

• Sea bather's eruption  
• Demodex infestation  

• Injuries due to venomous 
animals  

Sexual transmitted diseases    

 • HIV infection and related 
conditions  

• Chancroid  
• Gonococcal urethritis  
• Lymphogranuloma venereum  
• Non-gonococcal urethritis  
• Syphilis  
 
 
 

 • Granuloma inguinale  
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4. PHOTO DERMATOLOGY  

เนื้อหา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

 • Photoaging  
• Pigmentation 

(immediate pigment 
darkening, delay 
tanning)  

• Skin cancer  
• Sunburn reaction  
• Photoallergy  
• Phototoxicity  
• Polymorphic light 

eruption  
• Porphyria cutanea tarda  
• Chronic actinic 

dermatitis  

• Other porphyria  
• Actinic prurigo  
• Solar urticaria  
• Xeroderma 

pigmentosum  

• Genophotodermatoses  
• Hydroa vacciniforme  

 
5. PAPULOSQUAMOUS ERUPTIONS  

เนื้อหา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

 • Exfoliative dermatitis  
• Lichen nitidus  
• Lichen planus  
• Lichen striatus  
• Pityriasis lichenoides 

acute, chronic  
• Pityriasis rosea  
• Pityriasis rubra pilaris  
• Psoriasis and reactive 

arthritis 
• Confluent and 

reticulated 
papillomatosis of 
Gougerot and Carteaud 

• Prurigo pigmentosa 

• Parapsoriasis   
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6. VESICULOBULLOUS DISEASE  

เนื้อหา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

Hereditary disorders  • Benign familial chronic 
pemphigus  

• Epidermolysis bullosa  

  

Immunological disorders  • Bullous pemphigoid  
• Pemphigus 
•  
• Epidermolysis bullosa 

aquisita  
• Linear IgA bullous 

dermatosis  
 

• Herpes gestationis  
• Paraneoplastic 

pemphigus  
• Dermatitis herpetiformis 
Cicatricial pemphigoid  

 

Infective and unknown 
etiology  

• Erythema multiforme  
• Staphylococcal scalded 

skin syndrome  
• Subcorneal pustular 

dermatosis  
• Toxic epidermal 

necrolysis  

• Grover's disease   
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7. VASCULITIS  

เนื้อหา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

1. Cutaneous  • Cutaneous 
leukocytoclastic 
vasculitis  

• Henoch-Schonlein 
purpura  

• Livedoid vasculopathy  
• Urticarial vasculitis  
• Cutaneous PAN  
• Nodular vasculitis  

• Erythema elevatum 
diutinum  

• Superficial migratory 
thrombophlebitis  

• Bowel associated 
dermatitis-arthritis 
syndrome  

• Cryoglobulinemic 
vasculitis  

•Hypergammaglobulinimic 
vasculitis  

2. Systemic  • Behçet's disease  
• Septic vasculitis  
• Systemic PAN  

• Allergic granulomatosis 
(Churg-Strauss 
syndrome)  

• Wegener's 
granulomatosis  

• Lymphomatoid 
granulomatosis  

• Malignant atrophic 
papulosis  

• Microscopic polyarteritis 
 • Giant cell temporal 

arteritis  
• Takayasu arteritis  
• Thromboangiitis 

obliterans (Buerger's 
disease)  
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8. PANNICULITIS  

เนื้อหา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

Lobular panniculitis • Erythema induratum 
• Erythema nodosum 

leprosum 
• Lupus panniculitis 
• Histiocytic cytophagic 

panniculitis 

• Idiopathic lobular 
panniculitis (Weber-
Christian disease) 

• Neonatal subcutaneous 
fat necrosis 

• Pancreatic panniculitis 
• Physical panniculitis 
• Poststeroid panniculitis 
• Sclerema neonatorum 
• Subcutaneous T cell 

lymphoma 

• Alpha-l antitrypsin 
deficiency panniculitis 

Septal panniculitis • Erythema nodosum 
• Sclerodema 

panniculitis 

  

Lipoatrophic panniculitis   • Lipoatrophic 
panniculitis 
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9. DRUG ERUPTION  

เนื้อหา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

 • Acneiform drug 
eruption 

• Alopecia  
• Bullous drug eruption 
• Drug hypersensitivity 

syndrome  
• Eczematous drug 

eruption  
• Erythema multiforme  
• Stevens-Johnson 

syndrome  
• Erythema nodosum  
• Erythroderma/ 

exfoliative dermatitis  
• Exanthematous drug 

eruption  
• Fixed drug eruption  
• Hypertrichosis and 

hirsutism  
• Lichenoid drug 

eruption  
• Nail changes  
• Photosensivity drug 

eruption  
• Pigmentary drug 

eruption  
• Pruritus  
• Toxic epidermal 

necrolysis  
• Urticaria  
• Pustular drug eruption 
• Serum sickness  
• Flagellate erythema 

• Acanthosis nigricans  
• Coumarin necrosis  
• Drug-induced LE  
• Drug-induced 

pemphigus  
• Drug-induced 

porphyria  
• Drug-induced 

vasculitis  
• Oral ulceration  

• Halogenodermas  
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10. NON-INFECTIOUS INFLAMMATORY DISORDER  

เนื้อหา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

1. Neutrophilic  • Behçet’s disease  
• Pyoderma gangrenosum  
• Sweet’s syndrome  
• Subcorneal pustular 

dermatosis  

• Erythema elevatum   

dermatoses  diutinum  
• Granuloma faciale  

 

2. Eosinophilic  • Eosinophilic (pustular)  • Angiolymphoid  • Eosinophilic ulcer of  

dermatoses  folliculitis  hyperplasia with 
eosinophilia  

• Eosinophilic pustulosis  
•Hypereosinophilic 

syndrome  
• Kimura’s disease  
• Wells’ syndrome  
• Eosinophilic fasciitis  

the tongue  
• Eosinophilia-Myalgia 

Syndrome  

3. Lymphocytic  • Figurate erythema    

infiltration  • Lymphocytic infiltration 
of Jessner  

• Pigmented 
Pseudolymphoma, 
purpuric dermatoses  

  

4. Non-infectious  • Foreign-body  • Actinic granuloma  • Interstitial  

granuloma  granuloma  
• Granuloma annulare  
• Necrobiosis lipoidica  

• Sarcoidosis  granulomatous 
dermatitis  

5. Perforating diseases   • Acquired perforating 
dermatoses  

 

  • Elastosis perforans 
serpiginosa  

• Kyrle’s disease  
• Perforating folliculitis  
• Reactive perforating 

collagenosis  

 

6. Sclerosing and  • Anetoderma  
• Chronic radiodermatitis  
• Lichen sclerosus  

• Atrophoderma of   

atrophic disorders  Pasini and Pierini   
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7. Disorder of  • Darier-White disease    

cornification  • Ichthyoses and 
ichthyosiform 
dermatoses  

• Porokeratosis  

  

8. Miscellaneous   • Chondrodermatitis  
• Relapsing polychondritis  

• Ainhum & 
pseudoainhum  
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11. PIGMENTARY DISORDER  

เนื้อหา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

Hypomelanosis     

Generalized 
hypomelanosis, Hereditary 
factor  

 • Albinism  
• Phenylketonuria  

• Histidinemia  
• Homocysteinuria  
• Menkes’ hair disease  
• Chédiak-Higashi 

syndrome  
• Hermansky Pudlak 

syndrome  

Cirumscribed 
hypomelanosis, Hereditary 
factor  

• Vitiligo  
• Nevus depigmentosus  
• Nevus anemicus  

• Hypomelanosis of Ito  
• Vogt-Koyanagi-Harada 

syndrome  
• Piebaldism  

• Waardenburg’s 
syndrome  

Miscellaneous 
hypomelanosis  

• Chemical leukoderma  
• Idiopathic guttate 

hypomelanosis  
•Postinflammatory 

hypopigmentation  
• Progressive macular 

hypomelanosis 

 • Pinta  

Hypermelanosis     

Melanocytic 
hypermelanosis  

• Lentigines  
• Peutz-Jeghers 

syndrome 
• Laugier-Hunziker 

syndrome  
 • PUVA lentigines  

• LAMB syndrome  
• NAME syndrome  

• Eruptive lentiginosis  
• Moynahan’s syndrome  
• LEOPARD syndrome  
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เนื้อหา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

Melanotic epidermal 
hypermelanosis  

• Becker’s nevus  
• Café-au-lait macule  
• Ephelides  
• Melasma  
• Nevus spilus  

•Acropigmentation of 
Dohi  

• Dyschromatosis 
universalis  

• Dyschromatosis 
congenita  

• Reticulate 
acropigmentation of 
Kitamura  

• Tar melanosis  

• Albright syndrome  
• Cronkhite-Canada 

syndrome  
• Dowling-Degos 

disease  

Diffuse melanotic 
hypermalanosis  

• Addison’s disease  
• Addisonian 

hyperpigmentation  
• Hemochromatosis  
• Drug-induced 

hyperpigmentation  

• Vitamin deficiencies ie. 
B12  

• Melanosis in metastatic 
melanoma  

• HIV-related  

 

Dermal  • Ashy dermatosis  • Reihl’s melanosis  • Dermopathia  

hyperpigmentation  • Macular amyloidosis  
• Ochronosis  
• Nevus of Hori  
• Nevus of Ota  
• Nevus of Ito 
• Mongolian’s spot  

• Erythema ab igne  pigmentosa reticularis  
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12. DISEASES OF HAIR  

เนื้อหา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

Pigmentary disorder  • Canities  
• Poliosis  

  

Defect of hair shaft  • Trichorrhexis nodosa  
• Trichoptilosis  

• Monilethrix  
• Pili torti  
• Trichonodosa  

• Loose anagen hair 
syndrome  

• Menkes’ kinky hair 
syndrome  

• Netherton’s syndrome  
• Pili annulati  
• Pili multigemini  
• Pohl-Pinkus 

constriction  
• Straight hair nevus  
•Trichothiodystrophy  
• Uncombable hair 

syndrome  
• Wooly hair syndrome  
• Atrichia with popular 

lesions 
• Vitamin D-resistant 

rickets 
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เนื้อหา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

Cicatricial alopecia  • Aplasia cutis due to 
physical and chemical 
agents induced  

• Lupus erythematosus  
• Lichen planopilaris  
• Localized scleroderma  

• Acne keloidalis  
• Folliculitis decalvans  
• Perifolliculitis capitis 

abscedens et 
suffodiens (dissecting 
cellulitis/folliculitis)  

• Pseudopelade of 
Brocq  

• Keratosis pilasis 
atrophicans faciei  

• Keratosis folliculosis 
spinulosa decalvans  

• Atrophoderma 
vermiculatum  

• Frontal fibrosing 
alopecia  

• Triangular alopecia  
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เนื้อหา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

Noncicatricial alopecia  • Androgenetic alopecia  
• Alopecia areata  
• Telogen effluvium  
• Anagen effluvium  
• Syphilitic alopecia  
• Trichotillomania  
• Traction alopecia  
• Drug and chemical 

induced alopecia  

• Catagen effluvium   

Other hair diseases  • Pseudofolliculitis barbae  
• Trichostasis spinulosa  
• Alopecia mucinosa  

• Hirsutism  
• Acquired hypertrichosis  

• Congenital 
hypertrichosis  

• Acquired hypertrichosis 
lanuginosa  

• Congenital universal 
atrichia  
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13. DISEASES OF NAIL  

เนือ้หา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

Hereditary and 
congenital  

 • Epidermolysis bullosa 
• Nail-patella syndrome  
• Pachyonychia 

congenita  
• Darier’s disease  

 

Pigmentation  • Leukonychia  
• drug and chemical 

induced  
• Longitudinal 

melanonychia  

• Yellow nail syndrome   

Onycholysis  • Drug chemical 
induced  

• Systemic diseases  

  

Nail associated with 
skin disease  

• Psoriasis  
• Lichen planus  
• Alopecia areata  

• Darier’s disease  
• Twenty-nail dystrophy  

 

Nail associated with 
systemic disease  

• Beau’s line  
• Koilonychia  
• Proximal nailfold 

capillary abnormalities  
• Mee’s line  

• Terry’s nail  
• Half-and-half nail  

• Muehrcke’s line  

Miscellaneous  • Paronychia  
• Subungual hematoma  
• Subungual splinter 

hemorrhage  
• Ingrowing nail  
• Pteryguium unguis  
• Onychomycosis  
• Hutchinson’s sign  
• Subungual tumors  

• Dystrophia mediana 
canaliformis  

• Onychogryphosis  
• Onychoschizia  
• Trachyonychia  
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14. DISEASE OF SEBACEOUS GLAND  

เนื้อหา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

Acne Vulgaris and 
variants  

• Seborrhea  
• Acne vulgaris  
• Acne conglobata  
• Occupational and drug 

induced acne  
• Steroid acne  

• Acne fulminans  
• Other acne variants  
• Follicular occlusion 

syndrome  

 

Rosacea and variants  • Rosacea  
• The phymas  
• Perioral dermatitis  

  

15. DISEASE OF SWEAT GLAND  

เนื้อหา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

Eccrine sweat gland  • Miliaria  
• Hyperhidrosis  

• Hypohidrosis  
• Anhidrosis  
-  Acquired generalized 

anhidrosis  
-  Anhidrotic ectodermal 

dysplasia  

• Eccrine hidradenitis  

Apocrine sweat galnd  • Fox-Fordyce disease  
• Hidradenitis 

suppurativa  

• Apocrine bromhidrosis  
• Apocrine chromhidrosis  
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16. DISEASES OF ORAL MUCOSA  

เนื้อหา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

White lesions  • Leukokeratosis  
• Leukoplakia  

• Frictional keratosis  
• Leukoedema  

• Dyskeratosis congenita  
• Hereditary benign 

intraepithelial 
dyskeratosis  

• Nicotinic stomatitis  
• Pachyonychia congenita  
• Snuff-associated 

keratosis  
• White sponge nevus  

Papillary or verrucous 
lesions  

• Condylomata  
• Hairy tongue  
• Oral hairy leukoplakia  
• Verruca vulgaris  
• Verrucous carcinoma  

• Acanthosis nigricans  
• Papilloma  

• Focal dermal hypoplasia  
• Focal epithelial 

hyperplasia  
• Reactive papillary 

hyperplasia  

White and red lesions  • Erythroplakia  
• Geographic tongue  
• Lichen planus  
• Lupus  erythematosus  
• Oral thrush  

• Median rhomboid 
glossitis  

 

Submucosal nodules  • Mucous cyst  • Amyloid deposition  
• Cheilitis glandularis  
• Cheilitis granulomatosa  
• Granular cell tumor  
• Kaposi’s sarcoma  
• Neurofibromatosis  
• Vascular abnormalities  

• Cowden’s syndrome  
• Fibroma  
• Giant cell epulis  
• Gingival fibrous nodules  
• Gingival nodules  
• Hyalinosis cutis et 

mucosa  
 
 
 
 
 
 

 

เนื้อหา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
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   • Multiple endocrine 
neoplasia  

• Neuroma  
• Ranula  
• Sarcoidosis  
• Tuberous sclerosis  

Ulcer / Blister  • Drug induced  
• Heavy metal  
• Peutz-Jeghers 

syndrome  

 • Laugier-Hunziker 
syndrome  

Others  • Oral lesions in systemic 
infection e.g. 
histoplasmosis  

• Ectodermal dysplasia  
• burning mouth 

syndrome  

• Xerostomia  
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17. GENODERMATOSIS  

เนื้อหา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

Neurocutaneous 
syndrome  

• Incontinentia pigmenti  
• Neurofibromatosis  
• Sturge-Weber syndrome  
• Tuberous sclerosis  

• Ataxia telangiectasia  
• Hypomelanosis of Ito  
• Phakomatosis  

• Mucosal neuroma 
syndrome  

• Von-Hippel Lindau 
disease  

Photosensitivity diseases  • Porphyria cutanea tarda  
• Xeroderma 

pigmentosum  

• Basal cell nevus 
syndrome  

• Erythropoietic porphyria  
• Erythropoietic 

protoporphyria 
• Kindler’s syndrome  

• Bloom’s syndrome  
• Cockayne’s syndrome  
• Dyskeratosis congenita  
• Fanconi’s anemia  
• Rothmund-Thompson 

syndrome  
• Other porphyrias  

Pigmentary disorder   • Albinism  
• Piebaldism  

• Hermansky-Pudlak 
syndrome  

• Waardenburg’s 
syndrome  

Ectodermal defect   • Hidrotic ectodermal 
dysplasia  

• Hypohidrotic ectodermal 
dysplasia  

• p63 syndromes 

 

Hereditable disorder of 
CNS with skin lesions  

• Pseudoxanthoma 
elasticum  

• Cutis laxa  
• Ehler-Danlos syndrome  
• Marfan’s syndrome  
• Osteogenesis 

imperfecta  
 
 
 
 
 
 
 
 

• Generalized 
mucopolysaccharidosis  

• Homocysteinuria  

 

เนื้อหา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

Genetic   • Ataxia telangiectasia  • Cartilage hair  

immunodeficiency   • Chronic hypoplasia  
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granulomatous  

disease  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metabolic 
genodermatoses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Hypercholesterolemia 
• Hyperlipoproteinemia 
• Hemochromatosis 

disease  
• Chronic 

mucocutaneous 
candidiasis  

• Hereditary 
angioedema  

• Wiskott-Aldrich 
syndrome  

 
 
 
 
 
• Acrodermatitis 

 enteropathica 
 

• Chédiak-Higashi 
 syndrome  

• Di George syndrome  
• Hyperimmunoglobulin emia 

E syndrome  
• Leiner’s disease  
• Leukocyte adhesion 

deficiency  
• Nezelof syndrome  
• Severe combined 

immunodeficiency disease 
 
 
• Wilson’s disease  
• Amyloidosis, familial 

visceral 

Miscellaneous  
 
 
 
 

 • Gardner’s syndrome  
• Epidermal nevus 

syndrome  
• Osler-Weber-Rendu 

disease  

• Bazex syndrome  
• Goltz’s syndrome  
• Cowden’s syndrome  
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18. DISORDERS OF NUTRITION AND METABOLISM  

เนื้อหา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

1. Nutritional deficiency 
disorders  

• Protein and calories 
malnutrition  

• Vitamin A deficiency and 
toxicity  

• Vitamin B deficiency  
• Vitamin C deficiency  
• Vitamin K deficiency  
• Essential fatty acid 

deficiency  
• Acrodermatitis 

enteropathica and Zinc 
deficiency disorders  

• Other essential elements 
deficiency  

• Other inherited 
disorders of amino acid 
and organic acid 
metabolism with skin 
manifestations  

2. Amyloidosis of the skin  • Systemic amyloidosis  
• Cutaneous amyloidosis  

  

3. Porphyrias  • Porphyria cutanea tarda  • Erythropoietic porphyria  
• Erythropoietic 

protoporphyria  

• Other porphyrias  

4. Cutaneous mucinosis  
- Primary  

• Follicular mucinosis  
• Lichen myxedematosus 

(papular mucinosis/ 
scleromyxedema)  

• Scleredema  
• Myxedema  
• Pretibial myxedema  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Reticular erythematous 
mucinosis  

 

 

เนื้อหา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
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-Secondary   • Mucinosis secondary to 
collagen vascular 
diseases  

 

5. Other metabolic 
disorders  

• Gout  
• Xanthomatosis and 

dyslipoproteinemia  
 
 

• Cutaneous 
mineralization and 
ossification  

• Lipoid proteinosis  
• Phenylketonuria  
• Fabry’s disease 

• Alkaptonuria  
• Tyrosinemia type II  
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19. SKIN NEOPLASM  

เนื้อหา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

Epithelial tumors     

1. Benign epithelial  • Becker’s nevus  • Dermoid cyst  • Acantholytic  

neoplasm  • Epidermal cyst  
• Eruptive vellus hair cyst  
• Keratoacanthoma  
• Milium  
• Seborrheic keratosis  
• Steatocystoma multiplex  
• Verrucous epidermal 

nevus  

• Epidermal nevus 
syndrome  

• Nevus comedonicus  
• Trichilemmal cyst  
• Warty dyskeratoma  
• Median raphae cyst  

acanthoma  
• Acanthoma fissuratum  
• Brachial cyst  
• Clear cell acanthoma  
• Epidermolytic 

acanthoma  
• Porokeratotic eccrine 

ostial and dermal duct 
nevus  

• White sponge nevus  

2. Precancerous  • Actinic keratosis  
• Arsenical keratosis  
• Bowen’s disease  
• Bowenoid papulosis  
• Cutaneous horn  
• Erythroplakia  
• Erythroplasia of Queyrat  
• Leukoplakia  

• Chronic cicatrix 
keratosis  

• Chronic radiation 
keratosis  

• Oral florid papillomatosis  
• Thermal keratosis  

• Intraepidermal 
epithelioma (Borst-
Jadassohn)  

3. Malignant epithelial  • Squamous cell    

neoplasm  carcinoma  
• Basal cell carcinoma  
• Paget’s disease  
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เนื้อหา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

Appendageal neoplasm     

1. Eccrine differentiation  • Syringoma  • Chondroid syringoma  
• Clear cell hidradenoma  
• Eccrine spiradenoma  
• Eccrine hidrocystoma  
• Eccrine poroma  

• Eccrine nevus  
• Malignant chondroid 

syringoma  
• Malignant clear cell 

hidradenoma  
• Malignant eccrine poroma  
• Malignant eccrine 

spiradenoma  

2. Apocrine 
differentiation  

 • Syringocystadenoma 
papilliferum  

• Apocrine hidrocystoma  
• Cylindroma  
• Hidradenoma 

papilliferum  

• Apocrine nevus  

3. Hair differentiation  • Pilomatricoma  
•Trichoepithelioma  

• Dilated pore of Winer  
• Trichilemmoma 
• Trichofolliculoma  

• Fibrofolliculoma 
• Hair follicle hamartoma  
• Hair follicle nevus  
• Pilar sheath acanthoma  
• Proliferating trichilemmal 

cyst  
•Trichoadenoma  
• Trichodiscoma  
• Tumor of follicular 

infundibulum  

4. Sebaceous differ 
rentiation  

• Nevus sebaceous  
• Senile sebaceous 

hyperplasia  
 
 
 

 
 
 
 
 

• Sebaceoma  
• Sebaceous adenoma  

เนื้อหา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
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5. Malignant    • Carcinoma of apocrine  

appendageal neoplasm    gland  
• Carcinoma of eccrine 

gland  
• Carcinoma of sebaceous 

gland 
• Microcystic adnexal 

carcinoma  

Melanocytic tumors     

 • Acquired melanocytic 
nevus  

• Blue nevus  
• Congenital melanocytic 

nevus  
• Halo nevus  
• Lentigo and lentiginosis  
• Malignant melanoma  
• Mongolian spot  
• Nevus of Ito and Ota  
• Solar lentigo  
• Speckle and lentigenous 

nevus (nevus spilus) 
• Acquired bilateral nevus 

of Ota like macules 
(Hori’s nevus)  

• Combined nevus  
• Dysplastic nevus  
• Mucosal melanotic 

lesion  
• Spitz nevus  

• Cockade nevus  
• Desmoplastic nevus  
• Malignant blue nevus  
• Pigmented spindle cell 

nevus  
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เนื้อหา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

Dermal tumors     

1. Neoplasm of neural 
tissue  

• Neurofibroma  • Granular cell tumor  
• Neuromas  
• Schwannoma  

• Malignant schwannoma  
• Merkel cell carcinoma  
• Nerve sheath myxoma  
• Perineuroma  

2. Neoplasm of 
smooth muscle  

• Leiomyoma  • Smooth muscle 
harmatoma  

• Hereditary 
leiomyomatosis 

• Leiomyosarcoma  
 

3. Neoplasm of fat 
tissue  

• Lipoma  
• Angiolipoma  

• Multiple lipoma 
syndrome  

• Benign lipoblastoma  
• Hibernoma  
• Liposarcoma  
• Pleomorphic lipoma  
• Spindle cell lipoma  

4. Neoplasm of fibrous 
tissue  

• Angiofibroma  
• Connective tissue 

nevus  
•Dermatofibroma  
• Hypertrophic scar 

and keloid  
• Skin tag  

• Atypical fibroxanthoma  
•Dermatofibrosarcoma 

protuberans  
• Malignant fibrous 

histiocytosis  
• Nodular fasciitis  

• Childhood fibromatosa  
• Palmoplantar 

fibromatosis  
• Desmoid tumor 
• Elastofibroma dorsi 
• Giant cell fibroblastoma 
• Epithelioid sarcoma  

5. Neoplasm and  • Angiokeratoma  • Angioma serpiginosum  • Acral arteriovenous  

proliferation of  • Capillary 
hemangioma  

• Angiosarcoma  hemangioma  

vascular tissue  • Carvernous 
hemangioma  

• Cherry angioma  
• Glomus tumor  
• Lymphangiomas  
• Nevus flammeus  

• Generalized essential 
telangiectasia  

• Unilateral nevoid 
telangiectasia  

• Tufted angioma  

• Benign lymphangio- 
endothelioma  

•Hemangiopericytoma  
• Hereditary benign 

telangiectasia  
• Intravascular papillary 

endothelial hyperplasia  
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เนื้อหา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

• Pyogenic granuloma  
• Spider angioma  
• Venous lake  
• Kaposi’s sarcoma  

 • Reactive angioendo-
theliomatosis  

• Targetoid hemosiderotic 
hemangioma  

 
 

7. Histocytoses 
• Juvenile 

xanthogranuloma 
8. Mastocytoses 
• Urticaria pigmentosa 
9.Cutaneous 
metastasis 

 
• Langerhans cell 

histiocytoses 
 
• Other mastocytosis 

 
• Non-langerhans cell 

histiocytoses 
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20. SKIN SIGNS IN SYSTEMIC DISEASES  

เนื้อหา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

Cutaneous  • Acrodermatitis  • Acropachy  • Azure lunulae  

manifestation of  enteropathica  • Blue rubber bleb nevus  • Bruising-Cullen’s,  

internal disease  • Acanthosis nigricans  
• Diabetic bullae  
• Diabetic dermopathy  
• Disseminate granuloma 

annulare  
• Dry gangrene  
• Flushing  
• Gum hypertrophy  
• Hair loss, diffuse  
• Hemochromatosis  
• Hirsutism  
• Hyperpigmentation  
• Necrobiosis lipoidica 

diabeticorum  
• Palmar erythema  
• Perforating folliculitis  
• Pruritus  
• Purple striae  
• Purpura  
• Pyoderma gangrenosum  
• Scleredema adultorum  
• Spider nevi  
• Splinter hemorrhage  
• Vitiligo  
• Yellow skin  
 
 
 
 
 
 
 

• Earlobes crease  
• Kyrle’s disease  
• Lipodystrophy  
• Osler-Weber-Rendu 

disease  
• Rheumatiod nodule  
• Terry’s nail  

Grey Turner’s sign  

เนื้อหา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
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Cutaneous signs of 
malignancy  

• Arsenical keratosis  
• Paget’s disease  
• Peutz-Jegher’s 

syndrome  
• Sweet’s syndrome  
• Carcinoma en cuirasse  
• Carcinoma 

erysipeloides  

• Necrolytic migratory 
erythema  

• Tylosis  

• Cowden’s disease  
• Cronkhite-Canada 

syndrome  
• Gardner’s syndrome  
• Leser-Trélat sign  
• Muir-Torre syndrome  
• Acquired Hypertrichosis 

lanuginosa  

 
21. OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL DISEASES  

เนื้อหา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

 • Contact dermatitis  
• Infections  
• Reaction to mechanical 

trauma  
• Effects of radiation  
• Foreign bodies  
• Skin cancers  

• Chloracne  
• Chemical burns  
• Disorders due to heat  
• Reactions to cold  
• Reactions to extreme 

temperature  
• Traumatic effects of 

sports  
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22. PSYCHOCUTANEOUS DISORDERS  

เนื้อหา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

 • Delusion of parasitosis 
(Morgellons disease,  
Ekbom’s syndrome) 

• Dermatitis artifacta  
• Lip-licking  
• Neurotic excoriation  
• Psychogenic pruritus  
• Trichotillomania  

• Cutaneous compulsion  
• Dysmorphophobia  
• Malingering  
• Psychogenic purpura 

syndrome  
• Onychoschizia  
 

• Psychogenic pain 
syndrome  

 
23. PEDIATRIC DERMATOLOGY  

เนื้อหา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

Transient skin diseases  • Cutis mamorata  
• Erythema toxicum 

neonatorum  
• Harlequin color change  
• Milia  
• Miliaria  
• Neonatal acne  
• Sebaceous gland 

hyperplasia  

• Caput succidanum and 
cephal hematoma  

• Sucking blister  
• Transient neonatal 

pustular melanosis  

Eczematous eruption of the 
newborn  

• Infantile seborrheic 
dermatitis  

• Napkin dermatitis  

  

Disorder of subcutaneous fat   • Scleredema 
neonatorum  

• Subcutaneous fat 
necrosis of the newborn  

• Post steroidal 
panniculitis  

• Cold panniculitis  

Viral infection  • Congenital rubella  
• Neonatal and 

congenital varicella  
• Neonatal herpes 

simplex infection  
• Pediatric AIDS  

 • Neonatal 
Cytomegalovirus 
infection  
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Bacterial infection  • Congenital syphilis  
• Omphalitis  
• Staphylococcal 

scalded skin syndrome  

• Congenital and 
neonatal tuberculosis 

 

Fungal infection  • Neonatal candidiasis    

Insect reaction  • Neonatal scabies    

Disorder due to 
transplacental transfer of 
maternal autoantibody  

• Neonatal lupus 
erythematosus  

• Neonatal pemphigus 
vulgaris  

• Transplacental transfer 
of malignant diseases  

Hemangiomas and vascular 
proliferation  

• Cutis marmorata  
• Portwine stains  
• Sturge-Weber 

syndrome  
• Carvernous 

hemangioma  
• Kasabach-Merritt 

syndrome  
• Lymphangioma  
• Salmon patch  
• Strawberry 

hemangioma  

• Kippel-
 Trenaunay 
syndrome  

 

Melanocytic nevus  • Congenital melanocytic 
nevus  

  

Epidermal birth mark  • Aplasia cutis congenita  
• Epidermal nevus  
• Nevus sebaceous  

  

Common congenital 
malformation of skin  

• Preauricular cleft cyst  • Accssory tragus  
• Branchial cleft cyst  
• Klinefelter’s syndrome  
• Thyroglossal duct cyst  
• Trisomy 21  
• Turner’s syndrome  

• Pseudoainhum  
• Congenital amniotic 

band  
• Michelin tire baby 
• Trisomy 18, 13, 15  
• Noonan’s syndrome  
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Miscellaneous  • Histiocytosis syndrome 
• Mastocytosis  

• Neonatal leukemia  • Neonatal 
lipoproteinuria  
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24. GENITAL DISEASES  

เนื้อหา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

 • Balanitis and 
balanoposthitis  

• Paraffinoma  
• Plasma cell balanitis  
• Lichen sclerosus  
• Balanitis xerotica 

obliterans  
• Phimosis and 

paraphimosis  
• Pearly penile papules  
• Scrotal cysts  
• Idiopathic calcinosis of 

the scrotum  
• Ectopic sebaceous 

glands  
• Benign penile 

melanosis/ 
  Lentiginosis  
• Angiokeratomas  
• Premalignant and 

malignant genital tumors  
-Extramammary paget’s 

disease  
-Others  
• Diseases and disorders 

of the perineum and 
anus  

• Pruritus ani  
• Genital manifestations 

of systemic disease  
• Sclerosing lymphangitis 

of the penis 

 • Peyronie’s disease  
• Glomangioma or 

glomus tumor  
• Other benign tumors  
• Dartoic leiomyoma  
•Phlebothrombosis and 

thrombosis  

 
 
25. SKIN DISEASES IN PREGNANCY 

เนื้อหา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
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Skin diseases in 
pregnancy  

• Pemphigoid  
Gestationis (Herpes)  

• Polymorphic eruption of 
Pregnancy  

• Impetigo Herpetiformis  

• Prurigo Gravidarum  
• Prurigo Gestationis  
• Pruritic folliculitis of 

pregnancy  

• Autoimmune 
progesterone  

• Dermatitis of 
pregnancy  

• Papular Dermatitis of 
Pregnancy  

Physiologic changes  • Striae  
• Melasma  
• Pigmentary change  
• Vascular change  
• Hair change  

• Cholestasis  • Others  
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ภาคผนวก 4 
หตัถการและการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคตจวิทยา 

ก. หัตถการทางด้านการวินิจฉัย (การตรวจทางห้องปฏิบัติการ) แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
ระดับที่ 1 สามารถตรวจ และแปลผลได้ด้วยตัวเอง  
ระดับที่ 2 สามารถสั่งตรวจ แปลผล และนําผลไปประยุกต์ใช้ 
ระดับที่ 3 สามารถส่งตรวจ และนําผลไปประยุกต์ใช้ได้ 
 

เนื้อหา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

 • KOH preparation  
• Tzanck’s smear  
• Patch testing  
 
• Wood lamp 

examination  
• Hair pulling  
• Hair plucking and 

trichogram  
• Slit smear  
• Urethral smear  
• Tuberculin test  
• Skin biopsy  
• Tissue imprint  
• Dark field examination  
• Staining :  
- Gram stain 
- Wright’s  
- Acid-fast  
- Methylene blue 
- Indian ink  

• Intradermal testing  
• Prick test  
• Dermoscopy 
• Autologous serum 

and plasma skin test 

• Culture media  
 
• Histochemistry  
• Histology staining  
• Giemsa stain  
• Photo patch testing 
• Photo test  
• HLA genotyping for 

drug allergy 
prevention 

• Electron microscopy  
• Gene rearrangement  
• Hybridization  
• Immunoelectron 

microscopy  
• Polymerase chain 

reaction  
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เนื้อหา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

Laboratory evaluation of 
Immune function  

• Common autoantibodies 
in vesicobullous diseases 
and connective tissue 
diseases  

• Antinuclear antibodies  
• Test for cell-mediated 

immunity  
• Test for humoral-mediated 

immunity  

 • Other uncommon 
autoantibodies in 
vesicobullous 
diseases and 
connective Tissue 
diseases  

Interpretation of 
Immunologic 
Investigations  

• Direct 
immunofluorescence  

• Indirect 
Immunofluorescence  

• Immunoelectron  
• Immunoblotting  
• Immunoprecipitation  
• ELISA  
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ภาคผนวก 5 
หัตถการด้านการรักษา  
ระดับที่ 1 หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านต้องสามารถทําได้ภายใต้การกํากับดูแลในระยะแรก 
จนกระทั่งมีความมั่นใจ โดยไม่ต้องมีผู้กํากับดูแล และสามารถสอนนิสิตนักศึกษา 
แพทย์หรือแพทย์ประจําบ้านให้ทําหัตถการนั้นได้ด้วย  
ระดับที่ 2 หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านควรมีโอกาสได้ทําได้ด้วยตนเอง หรืออย่างน้อยช่วยทํา  
ระดับที่ 3 หัตถการที่แพทย์ประจําบ้านควรมีประสบการณ์ในการช่วยทํา หรือเคยเห็น 

เนื้อหา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

Topical / Local therapy  • Vehicles and 
formulations  

• Topical / intralesional 
glucocorticoids  

• Analgesics  
• Anesthetics  
• Anti-hair Loss  
• Anti-microbial agents  
• Antiperspirants/ 

 deodor ants  
• Antipruritic agents  
• Antioxidant  
• Antiaging  
• Astringents  
• Bleaching agents  
• Topical retinoids  
• Topical sunscreens  
• Keratolytic agents  
• Topical cytotoxic agents  
• Preservatives  
•Immunomodulators  

• Hair care cosmetics  
• Nail cosmetics  
• Hair removal products  

• Alternative medicine  
• Topical hormone  
• Intralesional cytotoxic 

agents/cytokines  
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เนื้อหา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

Systemic therapy  • Systemic 
glucocorticoids  

• Sulfones  
• Antiinflammatory agents  
• Antimalarial  
• Retinoids  
• Antihistamines  
• Antimicrobial agents  
•Immunosuppressive/ 

cytotoxic drugs  
• Immunomodulatory 

drugs  

• Thalidomide  
• Biological agent  
• Pentoxifylline  

• Miscellaneous  

Ultraviolet light therapy  • See photomedicine    

Sterile dermatosurgery  • Scapel surgery  
• Scissor surgery  
• Shave surgery  
• Punch biopsy  

• Skin grafting   

Electrosurgery  • Electrodissication  
• Electrofulguration  

• Electrosection   

Chemosurgery  • Chemical cautery  
• Chemical peeling  

  

Cryosurgery  • Superficial cryosurgery  • Probe cryosurgery   

Laser skin surgery  • Laser surgery  
• Laser hair removal  
• Pigment specific laser  
• Vascular specific laser  
• Nonablative laser 

systems  
 
 
 
 

• Abative laser systems   

เนื้อหา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
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Scar management  • Silicone gel sheeting  
• Intralesional corticosteroids 

injection corticosteriods  
• Topical therapy  
• Chemical peeling 
• Excision  

• Pulsed dye laser  
• Punch excision 
• Pressure therapy 
• Debulking  
• Filler  
• Laser resurfacing of 

pitted scar  

• Radiations  
• Punch grafting  
• Subcision  
• Intralesional interferon  
• Intralesional 5-

fluouracil  

Miscellaneous  • Nail surgery  
• Intralesional injections  

• Sclerotherapy  
• Mohs micrographic 

surgery  

• Dermabrasion 
• Hair transplantation  
• Liposuction  
• Scalp reduction  
• Radio frequency  
• Non coherent light 

therapies  

Cosmetic Dermatology  • Cosmetics for the skin 
• Botulinum toxin 
• Hyaluronic acid fillers  
  

• Cosmetic for the hair  
• Cosmetics for the nail  

 

Therapeutic 
photomedicine  

• Photochemotherapy  
• Phototherapy  
• Photodynamics  

 • Photophoresis  

Photoprotection  • Natural photoprotection  
• Sunscreen  
• Systemic photoprotection  

  

Newborn skin care  • Newborn skin care    
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ภาคผนวก 6 
ความรู้ทางด้านบูรณาการโดยเนื้อหาต้องครอบคลุม 
(1) พื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์คลินิก 
วิทยาศาสตร์สังคมและพฤติกรรม รวมทั้งเวชศาสตร์ป้องกัน 
(2) การตัดสินใจทางคลินิก และการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
(3) ทักษะการสื่อสาร 
(4) จริยธรรมทางการแพทย ์
(5) การสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพ 
(6) กฎหมายทางการแพทย์และนิติเวชวิทยา 
(7) หลักการบริหารจัดการ 
(8) ความปลอดภัยของผู้ป่วย 
(9) การดูแลตนเองของแพทย ์
(10) การเกี่ยวพันกับการแพทย์ทางเลือก  
(11) พื้นฐานและระเบียบวิจัยทางการแพทย ์ทั้งการวิจัยทางคลินิกและระบาดวิทยาคลินิก 
(12) เวชศาสตร์เชิงประจักษ ์
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ตารางแสดงระดับการเรียนรู้ 
เนือ้หา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

1.1 ทักษะปฏิสัมพันธ ์
และการสื่อสาร 
(Interpersonal and 
Communication 
Skin) 

- การสร้างความสัมพันธท์ี่
ดีระหว่างแพทย์และผู ้
ป่วย 

- การดูแลผู้ป่วยและญาติ
ในวาระใกล้เสียชีวิต 

- การบอกข่าวร้าย 

- ปัจจัยที่ส่งเสริมความ 
สัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 
แพทย์และผู้ป่วย 

- สามารถบริหารจัดการ 
difficult patient ได ้

- เข้าใจพื้นฐานความเชื่อ
ทางสุขภาพที่ต่างกัน 

1.2 ความเป็นมืออาชีพ
Professionalism 

- การยึดถือประโยชน์ของ
ผู้ป่วยเป็นหลัก 

- การรักษาความน่าเชื่อถือ
แก่ผู้ป่วย สังคม 

- การรักษามาตรฐานการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดีที่ 
สุด 

- การเคารพเพื่อนร่วมวิชา
ชีพ เพื่อนร่วมงาน ผู้ป่วย 
และญาติ 

- ความสามารถปรับตนเอ
งให้เข้ากับสภาวะหรือเห
ตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไว ้ก่ 
อน 

- สื่อสารต่อผู้ป่วย ญาติ 
ผู้ร่วมงาน 

- การดูแลผู้ป่วยให้ได้รับ 
การดูแลรักษาที่ดีที่สุด 
เท่าที่จะเป็นได้ 

- การหลีกเลี่ยงการรับผล
ประโยชน์ส่วนตัว 

- การมีส่วนร่วมในองค์กร 
ทางการแพทย์ เช่น 
ราชวิทยาลัย, 
แพทยสมาคม, 
แพทยสภา เป็นต้น 

- การมีส่วนร่วมในการ 
พัฒนาสาธารณสุขของ 
ชาต ิ

1.3 จริยธรรมทางการ 
แพทย์ 

- การนับถือให้เกียรติและ
สิทธิ 
รวมทั้งความเห็นของผู้ป่
วย  
ในกรณีผู้ป่วยไม่เห็นด้ว
ยกับการรักษา  
กรณีญาติและผู้ป่วยร้อง
ขอตามสิทธิผู้ป่วย 

- การรับของจากบริษัทผลิ
ตภัณฑ์ทางการแพทย ์

- การปฏิบัติเมื่อผู้ป่วยปฏิ
เสธการรักษา 

- ในกรณีที่ผู้ป่วยตัดสินใจ
ไม่ได้ต้องสามารถเลือก
ผู้ตัดสินใจแทนผู้ป่วยได ้

- จริยธรรมในการวิจัย 
 

- การปฏิบัติในกรณีที่ผู้ป่ว
ยร้องขอการรักษาที่ไม่มี
ประโยชน์หรือมีอันตราย 
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เนือ้หา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

1.4 การเรียนรู้ตลอด 
ชีวิต 

- การพัฒนาความ 
สามารถในการค้นคว้า 
ความรู้ด้วยตนเองให้ทัน
สมัย 

- เข้าร่วมกิจกรรมการฝึก 
อบรมสม่ําเสมอ 

- การวิเคราะห์และ 
วิจารณ์งานวารสาร 

- สามารถใช้  electronic 
databases, 
การใช้โปรแกรมคอมพิว 
เตอร์ในการเรียนรู ้

- การถ่ายทอดความรู้แก่
แพทย์ 
บุคลากรทางการแพทย ์
นิสิต นักศึกษา ผู้ป่วย         

และญาติ 

  

1.5 กระบวนการทางค
ลินิก 

- การบันทึกเวชระเบียน 
ครบถ้วนถูกต้อง 

- ทักษะการสื่อสารกับ   
ผู้ป่วย 
ญาติและบุคลากรทาง 
การแพทย์ 

- ให้คําแนะนําผู้ป่วยเพื่อ
ปรับเปลี่ยน    
พฤติกรรมเพื่อลดปัจจัย 
เสี่ยง 

  

1.6 ระบาดวิทยาคลินิก - ประเมินงานวิจัย 
- ความเชื่อถือได้และจุด 
อ่อนของการศึกษาแบบ 
randomized control, 
case control, cohort 
studies และ meta 
analysis 

- วิเคราะห์ข้อมูลและ 
ความเชื่อถือได้ของข้อ 
มูลที่ได้มาจากการรวบ 
รวม เช่น review article 
เป็นต้น 

- สามารถใช้ข้อมูลทาง 

- การประเมิน cost utility 
- การประเมินความพอใจ
ของผู้ป่วย 

- potential bias 
ของการประเมิน 
sensitivity และ 
specificity 
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เนือ้หา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
สถิติได้ถูกต้อง เช่น    

- p-value, number 
needed to treat, 
relative risk เป็นต้น 

- ใช้ข้อมูลเพื่อการวินิจฉัย 
เช่น sensitivity 
specificity 
ได้อย่างเหมาะสม 

- Cost minimization 

1.7 เภสัชวทิยาคลินิก - ความรู้ทางด้าน 
pharmacokinetic 
ของยา 
และนํามาประยุกต์กับ 
การติดตามระดับยา 
และการปรับยา 

- หลักการใช้ยา ได้แก่ 
จุดประสงค์ ทางเลือก 
การประเมินผล 

 
- ประเมินผลข้างเคียงจาก
การใช้ยา        
การแพ้ยา 

- drug interaction 
- ประเมินความแตกต่าง 
ของเมตะบอลิซึมของยา
ในผูป้่วยแต่ละประเภท 

- ปรับเปลี่ยนขนาดยาตา
มภาวะเสี่ยงต่างๆ เช่น 
โรคตับ โรคไต   สูงอายุ 
ตั้งครรภ์ และให้นมบุตร 
เป็นต้น 

- การประเมิน cost 
benefit ของยา 

- นโยบายการใช้ยาระดับ
ชาต ิเช่น 
องค์การอาหารและยา 
บัญชียาหลักแห่งชาติ 

 

- ขบวนการพิจารณา 
และติดตามยาและ 
อาหารใหม ่
โดยองคก์ารอาหาร 
และยา 

- ยากําพร้า 

1.8 ความรู้ทางด้านกฎ
หมาย 

- พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรมแ
ละจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

- กฎหมายอาญาและ 
แพ่งที่เกี่ยวข้องกับการ 
แพทย ์

- พ.ร.บ.การประกอบโรค
ศิลป ์

- การเปิดเผยข้อมูล 
ผู้ป่วย 

- การขอความยินยอม 
จากผู้ป่วยในการดูแล 

- พ.ร.บ.ยาเสพติด 
- พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อ
จิตประสาท 

- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาต ิ
- พ.ร.บ.ประกันสุขภาพ 
แห่งชาติ 

- ระเบียบการปฏิบัติของ
ตํารวจหรือผู้รักษา 
กฎหมาย 
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เนือ้หา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
รักษาและหัตถการ 

- การรายงานโรคติดต่อ 
- การเขียนใบสาเหต ุ
การตาย 
 

1.9 การประกันคุณภาพ
บริการสุขภาพ 

- กระบวนการ hospital 
accreditation 

- กระบวนการ quality 
assurance 

- บทบาทแพทย์ในการ 
พัฒนาคุณภาพ 

- การทํางานเป็นทีม 

- การสร้าง  clinical 
practice guideline 

- เข้าใจการใช้และแปล 
ผลเครื่องมือพัฒนาคุณ
ภาพ เช่น flow chart, 
control chart เป็นต้น 

- ทําแผน  quality 
improvement 

- ประเมินประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของการ
ดูแลรักษา 

1.10 เวชศาสตร์ป้องกัน - ประเมินปัจจัยเสี่ยงของ 
โรคและแก้ไขโดยการ 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การตรวจสุขภาพ 
แปลวินิจฉัยโรคระยะ 
เริ่มต้น 

- เสริมสร้างและป้องกัน 
โรค 

- สํารวจและป้องกันโรค 

1.11 การดูแลผู้ป่วยที่ 
บ้าน 

- วางแผนการดูแลรักษา
ที่เหมาะสมกับความ 
ต้องการของผู้ป่วยและ 
ครอบครัว ได้แก่ 
การประเมินสภาพแวด 
ล้อมค่าใช้จ่าย เครื่องมือ 
และความพร้อม 

 - บริการของการแพทย์ที่
บ้าน เช่น visitor 
nurses, home health 
care เป็นต้น 

1.12 การบริหารจัดการ
ทางการแพทย ์

- ระบบประกันสุขภาพ 
เช่น 
ระบบประกันสุขภาพ, 
ระบบประกันสังคม, 
ระบบประกันชีวิต, 
ข้าราชการ เป็นต้น 

- การลงรหัส ICD-10 
(International code 
diagnostic) 
และรหัสหัตถการ 

- การลงสาเหตุการตาย 

- การจัดกลุ่มโรคและค่าน้ํา
หนักสัมพัทธ์ 
กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม 
(DRG) 

- ความรู้ทาง          
เศรษฐศาสตร์สําหรับ 
เวชปฏิบัต ิ

1.13 เวชสารสนเทศ - ความสามารถในการ 
ประเมินและใช้อุปกรณ์
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ 
แสวงหาความรูท้างการ
แพทย์ เช่น internet, 

- ความรู้พื้นฐานทางคอม
พิวเตอร์ในการเลือกซื้อ 
อุ ปกรณ์เครื่องมือ 
hardware และ 
software 

- ความรู้ในการปกป้อง   
ข้อมูล 
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เนือ้หา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
software เป็นต้น 

1.14 แพทยศาสตร์ 
ศึกษา 

- หลักสูตรการฝึกอบรม 
แพทย์ประจําบ้านและ 
แพทย์ประจําบ้านต่อยอ
ด 

- การประเมินแพทย์ประ
จําบ้านและสถาบันฝึก 
อบรมแพทย์ประจําบ้าน 

- การประเมินข้อสอบ 

 

1.15 การควบคุมโรคติ
ดเชื้อในโรงพยา 
บาล 

- โรคติดเชื้อในโรงพยาบา
ล (ความรู้พื้นฐาน, 
อุบัติการณ์ ปัจจัยเสี่ยง 
การวินิจฉัย 
หลักการป้องกัน) 

- การป้องกันโรคติด 
เชื้อในโรงพยาบาลที่พบ
บ่อย 

- การแยกผู้ป่วย 
- การจัดการโรคระบาด 

- การจัดตั้งองค์กร 
และการวางนโยบาย 
ป้องกันโรคติดเชื้อใน 
โรงพยาบาล 

 
 
 
  



หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน ตจวิทยา 2561 หน้า   112  
 

ภาคผนวก 7 

การรับรอง วุฒิบัตร (วว.) หรือ หนังสืออนุมัต ิ(อว.) สาขาตจวิทยา ให้มีคุณวุฒิ 
“เทียบเท่าปริญญาเอก”  

การรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ สาขาตจวิทยา ให้ “เทียบเท่า 
ปริญญาเอก” นั้น ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลและของแต่ละสถาบันที่ให้การฝึกอบรม โดยให้เป็นไปตามความ 
สมัครใจของแต่ละสถาบันที่ให้การฝึกอบรมฯ และความสมัครใจของแพทย์ประจําบ้าน หากแพทย์ประจํา 
บ้านมีความประสงค์ดังกล่าว จะต้องแจ้งให้สถาบันฝึกอบรมทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนว่าจะรับการ 
ฝึกอบรมที่มีโอกาสได้รับทั้ง วว. หรือ อว. และการรับรองคุณวุฒิดังกล่าวให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก”  

ในกรณีที่สถาบันฝึกอบรมฯ ไม่สามารถจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน เพื่อให้มีการรับรอง 
คุณวุฒ ิ วว. หรือ อว. “เทียบเท่าปริญญาเอก” ได้ สถาบันนั้นมีสิทธิท์ี่จะไม่จัดการฝึกอบรมแบบที่มีการ 
รับรองคุณวุฒ ิ ให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” ได้ สถาบันนั้นสามารถแจ้งให้แพทย์ประจําบ้านทราบตั้งแต ่
วันเริ่มเปิดรับสมัครการคัดเลือกเข้าเป็นแพทย์ประจําบ้านไปจนถึงวันที่เริ่มเปิดการฝึกอบรม ในกรณีที ่
สถาบันฝึกอบรมใดต้องการให้มีการรับรอง วว. หรือ อว. ให้มีคุณวุฒ ิ ดังกล่าว แต่มีทรัพยากรจํากัด 
สถาบันนั้นสามารถติดต่อขอความร่วมมือจากอาจารย์และทรัพยากรจากสถาบันอื่นมาช่วยได้  

การที่แพทย์ประจําบ้านสอบผ่านและมีสิทธิ์ได้รับ วุฒิบัตร หรือ หนังสืออนุมัติ สาขาตจวิทยาแล้ว 
หากมีความประสงค์จะให้สมาคมแพทย์ผิวหนัง ดําเนินการออกเอกสารเพื่อรับรองว่า วุฒิบัตร หรือ หนังสือ 
อนุมัต ิ สาขาตจวิทยา มีคุณวุฒ ิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นั้น จะต้องทําให้ผลงานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของ 
ผลงานวิจัยที่ส่งมาให้สมาคมแพทย์ผิวหนัง ประกอบการเข้าสอบ วว. หรือ อว. ในครั้งนั้น มีลักษณะดังนี้  

1. ผลงานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ 
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

2. กรณีงานวิจัยวารสาร ในสาขาตจวิทยา เป็นงานวิจัยแบบ systematic review และ meta-
analysis ให้เพิ่มวงเล็บด้วยภาษาอังกฤษว่าเป็น systematic review และ meta-analysis เพื่อให้เกิด 
ความชัดเจน  

3. ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดย่อ  
 
อนึ่ง การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพที่อยู่นอกเหนือประกาศของ TCI ให้เป็น 
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ถูกคัดเลือกให้อยู่ใน PubMed, Scopus, Web of Science หรือ Google 
Scholar หรือในวารสารนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในบทความหรือในบทคัดย่อและมีการตีพิมพ์วารสาร 
ฉบับนี้มานานเกิน 10 ป ี(วารสารเริ่มออกอย่างช้าในปี พ.ศ.2551 หรือ ค.ศ.2008)  
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ในกรณีที ่ วว. หรือ อว. ได้รับการรับรองว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก” ไม่ให้ใช้คําว่า Ph.D. หรือ 
ปร.ด. ท้ายชื่อในคุณวุฒิ หรือวุฒิการศึกษา รวมทั้งการใช้คําว่า ดร. นําหน้าชื่อ แต่สถาบันการศึกษา 
สามารถให้ผู้ที่ได้วว. หรือ อว. ที ่“เทียบเท่าปริญญาเอก” นี ้เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรการศึกษา อาจารย์ 
รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษา อาจารย์คุมวิทยานิพนธ์ หรือเป็นวุฒิการศึกษาประจําสถานศึกษาได้ ดังนั้น 
วุฒิบัตรฯ หรือ หนังสืออนุมัติฯ ที่ได้รับการรับรองวุฒิการศึกษานี้ จะมีคําว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก” 
ต่อท้ายได้เท่านั้น   
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ภาคผนวก 8 
รายชื่อโรคที่สามารถนําไปใช้ในการสอบประเมิน EPA1 ใน Out-patient setting 
(ในการสอบไม่ให้ซ้ําโรคกันในระดับการประเมินเดียวกัน แต่สามารถซ้ําหัวข้อกันได้) 

1. Eczema (atopic dermatitis, autosensitization dermatitis, contact dermatitis, dyshidrosis, 
infectious eczematoid dermatitis, lichen simplex chronicus, stasis eczema, xerotic 
eczema, seborrheic dermatitis)  

2. Connective tissue diseases (dermatomyositis, lupus erythematosus, scleroderma, 
morphea) 

3. Urticaria (acute, chronic) and acquired angioedema 
4. Bacterial infection (cellulitis, ecthyma, erysipelas, erythrasma, lymphangitis, pitted 

keratolysis, impetigo) 
5. Mycobacterial infection ( tuberculosis, atypical mycobacteria, leprosy) 
6. Viral infection (herpes simplex infection, molluscum contagiosum, viral exanthem, varicella, 

herpes zoster, verruca vulgaris, hand-foot-mouth disease) 
7. Fungal infection (pityriasis versicolor, candidiasis, dermatophytosis, onychomycosis, 

pityrosporum folliculitis, chromomycosis, mycetoma ) 
8. Parasitic skin infection (larva migrans, larva currens, pediculosis, phthiriasis, scabies, 

demodicosis) 
9. Sexually transmitted disease (HIV infection and related diseases, syphilis, gonorrhea) 
10.  Benign tumors of the skin (epidermal tumors, congenital melanocytic nevus, syringoma, , 

dermatofibroma, steatocystoma, hemangioma, pyogenic granuloma, lymphangioma, 
lipomas) 

11.  Precancerous skin lesions (actinic keratosis, arsenical keratosis, Bowen’s disease) 
12.  Skin cancers (squamous cell carcinoma, basal cell carcinoma, Paget’s disease, 

malignant melanoma, cutaneous T-cell lymphoma) 
13.  Exfoliative dermatitis  
14.  Papulosquamous diseases (pityriasis rosea, lichen planus, pityriasis rubra    

 pilaris, chronic plaque type psoriasis, pustular psoriasis, guttate psoriasis) 
15.  Autoimmune vesiculobullous diseases (bullous pemphigoid, pemphigus) 
16.  Erythema multiforme minor 
17.  Vasculitis (leukocytoclastic vasculitis, Henoch-Schonlein purpura, urticarial vasculitis, 

cutaneous polyarteritis nodosa)  
18.  Livedoid vasculopathy  
19.  Panniculitis (erythema nodosum, erythema induratum/nodular vasculitis, erythema 

nodosum leprosum, lupus panniculitis)  
20.  Adverse drug reaction (maculopapular drug eruption/acneiform drug   
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eruption, drug hypersensitivity syndrome, eczematous drug eruption, 
erythroderma/exfoliative dermatitis, exanthematous drug eruption, fixed drug eruption, 
lichenoid drug eruption, photosensivity drug eruption, pigmentary drug eruption, pustular 
drug eruption) 

21.  Pruritus  (localized pruritus, generalized pruritus) 
22.  Alopecia (androgenetic alopecia, alopecia areata, telogen effluvium,  

 trichotillomania, lichen planopilaris, frontal fibrosing alopecia) 
23.  Nail changes (longitudinal melanonychia, proximal nail fold capillary  

 abnormalities, subungual hematoma, subungual splinter  
 hemorrhage, ingrowing nail, onychomycosis)  

24.  Neutrophilic dermatoses (pyoderma gangrenosum, Sweet’s syndrome) 
25.  Granuloma annulare  
26.  Genodermatosis (Darier-White disease, Hailey-Hailey disease, Ichthyoses and   

 ichthyosiform dermatoses, neurofibromatosis, tuberous sclerosis,   
 epidermolysis bullosa)  

27.  Pigment disorders (vitiligo, lentigines, melasma, Nevus of Hori, Nevus of Ota/Ito)  
28.  Acne 
29.  Rosacea  
30.  Oral mucosa disorders (leukoplakia, oral hairy leukoplakia, geographic    

tongue/scrotal tongue, oral thrush, gum hypertrophy, mucocele, aphthosis)  
31.  Skin manifestations in systemic diseases (myxedema, xanthomatosis, dyslipoproteinemia, 

diabetic dermopathy, perforating diseases, scleredema, necrobiosis lipoidica, acquired 
ichthyosis)  

32.  Flushing  
33.  Neurocutaneous and psychocutaneous skin disease (delusional disorders,   

 dermatitis artefacta, neurotic excoriation)  
34.  Pregnancy dermatoses (pemphigoid gestationis, polymorphic eruption of   

 pregnancy, impetigo herpetiformis)  
35.  Photodermatosis (chronic actinic dermatosis, actinic prurigo, polymorphous light eruption 
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เกณฑ์มาตรฐานสถาบันฝึกอบรม สาขาตจวิทยา 
สมาคมแพทย์ผิวหนัง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 

กําหนดให้สถาบันฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา 
จะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทั่วไป เกณฑ์เฉพาะ และจะต้องระบุสถานภาพของสถาบันฝึกอบรมดังนี้ 
1. เกณฑ์ทั่วไปสําหรับสถาบันฝึกอบรม 
(1) คุณสมบัติทั่วไป 
(ก) ได้รับการรับรองคุณภาพ หรือกําลังดําเนินการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ 
(ข) มีบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะสังคมนักวิชาการ เพื่อเสริมสร้างคณุสมบัติในการใฝ่รู้ให้แก่ผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรม 
(ค) มีระบบการบริหารจัดการที่ด ีมีสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ และจํานวนผู้ป่วยทั้งประเภทผู้ป่วยในและผู้ป่วย 
นอกพอเหมาะแก่การฝึกอบรม และผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีส่วนดําเนินการดูแลรักษา และให้บริการกับผู้ป่วย 
โดยตรง 
(ง) มีหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรือแผนกในโรงพยาบาล เป็นผู้ 
รับผิดชอบดําเนินการ โดยผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร ์/ วิทยาลัย แพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลที่รับผิดชอบ 
ดําเนินการต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดขวางการบริหารงานและการพัฒนางานการฝึกอบรมแพทย์ 
ประจําบ้าน 
(จ) มีปณิธานและพันธกิจระบุไว้ชัดเจนว่ามุ่งผลิตแพทย์ประจําบ้านที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัต ิ
สอดคล้องกับหลักสูตร และมีความสามารถในการเป็นนักวิชาการและที่จะศึกษาต่อเนื่องได้ และมีวัตถุประสงค ์
ของหลักสูตรที่สอดคล้องกับพันธกิจ 
(ฉ) มีระบบบริหารงานที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการจัดการฝึกอบรมให้บรรลุตามปณิธาน ได้แก ่การบริหารงานทั่วไป 
การบริหารการศึกษาที่ทันยุคตามสมัย เป็นต้น ระบบบริหารงานดังกล่าวให้ทําเป็นระเบียบของคณะแพทยศาสตร์ 
/วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาล และประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทั่วกัน 
 (ช) ในกรณีที่เป็นสถาบันฝึกอบรมภาคเอกชน นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) แล้ว จะต้องไม ่
แสวงหากําไรจากการฝึกอบรม ต้องมีผู้ป่วยโรคผิวหนัง ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่อยู่ในระบบประกันสุขภาพ 
ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการข้าราชการหรือผู้ปว่ยที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิหรือกองทุน ในจํานวน 
ที่เพียงพอสําหรับการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน รวมทัง้มีผู้ป่วยในระบบข้างต้นในสาขาอื่นๆ ได้แก ่ศัลยศาสตร ์
สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา ที่มีปัญหาทางผิวหนัง โดยให้จัดตั้ง มูลนิธิหรือกองทุนที่มีทุนสํารองเพียงพอ ทั้งแสดงให ้
เห็นความสามารถที่จะดําเนินการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านได้ในการดําเนินการระยะยาว และให้มีผู้แทน 
สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ เป็นกรรมการของมูลนิธิหรือกองทุนโดยตําแหน่ง 
(2) หน่วยงานกลางพื้นฐาน สถาบันฝึกอบรมนั้นจะต้องมีหน่วยงานกลางให้บริการดังต่อไปนี้ 
(ก) ห้องปฏิบัติการสําหรับการชันสูตร สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือ 
ติดต่อขอรับบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมการชันสูตรประเภทพื้นฐานและประเภทจําเพาะที่จําเป็น

สําหรับการฝึกอบรม ซึ่งห้องปฏิบัติการต้องมีพยาธิแพทย์หรือแพทย์หรือบุคลากรอื่นที่มีความรู้ความชํานาญเป็น 
ผู้ควบคุม 
- ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยา 
สามารถที่จะทําการตรวจชิ้นเนื้อและสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยาที่ได้จากการผ่าตัดหรือการทําหัตถการ สามารถ 
เตรียมสไลด์ชิ้นเนื้อเยื่อและสิ่งส่งตรวจเพื่อตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ได้เอง พยาธิแพทย์ต้องมีเวลา มีความ 
สามารถ และเต็มใจให้คําปรึกษาหารือหรือสอนแพทย์ประจําบ้านทุกสาขาได้ การตรวจชิ้นเนื้อ และการตรวจ 
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ทางเซลล์วิทยาต้องกระทําโดยครบถ้วนจนสามารถให้การวินิจฉัยขั้นสุดท้าย และต้องมีรายงานการตรวจเก็บไว้ 
เป็นหลักฐานทุกราย  
(ค) ห้องสมุดทางแพทย ์สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีห้องสมุดซึ่งมีตํารามาตรฐานทางการแพทย์วารสารการแพทย ์
ที่ใช้บ่อย และหนังสือดรรชนีสําหรับช่วยค้นรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร สําหรับให้แพทย์ประจําบ้านใช้ได้สะดวก 
หรือมีการบริหารจัดการระบบการค้นหาความรู้จากหนังสือและวารสารต่างๆ ผ่านทางระบบ Intelligence 
Technology (IT) ซึ่งสามารถใช้บริการได้อย่างคลอบคลุมในสถาบันฝึกอบรม 
(ง) หน่วยเวชระเบียนและสถิต ิสถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้ผู้ป่วยทุกคนมีแฟ้มประจําตัวซึ่งบันทึกประวัต ิ
ผลการตรวจร่างกาย การสั่งการรักษาที่เป็นมาตรฐาน และมีระบบการจัดเก็บ ค้นหา และการประมวลสถิติที่ม ี
ประสิทธิภาพ และสามารถกระทําได้ด้วยการใช้ระบบ IT อย่างสะดวกและปลอดภัย 
 (4) กิจกรรมวิชาการ สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีกิจกรรมวิชาการสม่ําเสมอ ทั้งในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ในการสาขาที่ฝึกอบรม เช่น กิจกรรมวิชาการระหว่างหน่วยงาน หรือระดับโรงพยาบาล เช่น clinico-pathological 
conference, Interhospital conference นอกจากนี้สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัด หรืออนุญาต ให้ผู้เข้ารับการฝึก 
อบรมไปเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานประยุกต์ หรือวิทยาศาสตร์คลินิกสัมพันธ ์และควรสนับสนุนให้ผู ้
เข้ารับการฝึกอบรมได้ร่วมประชุมวิชาการนอกสถาบันฝึกอบรมตามโอกาสสมควร 
2. เกณฑ์เฉพาะสําหรับสถาบันฝึกอบรม 
สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีหน่วยงานให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในสาขาที่ฝึกอบรมตลอดเวลา 
มีงานบริการที่มีคุณภาพและปริมาณเป็นไปตามที่แพทยสภามอบหมาย 
ใหส้มาคมแพทย์ผิวหนัง ดูแลการฝึกอบรม สาขาตจวิทยา ดังนี ้
(1) มีแพทย์ซึ่งได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขาตจวิทยา แบบเต็มเวลา อย่างน้อย 2 คน 
(2)  มีผู้ป่วยนอกโรคผิวหนังอย่างน้อย 1500 ครั้ง/ปี 
(3) มีผู้ป่วยโรคผิวหนังที่รับปรึกษาทั้งในและนอกแผนกอย่างน้อย 250 ครั้ง/ปี 
(5) มีหัตถการประเภท skin biopsy อย่างน้อย 100 ครั้ง/ปี 
(6) มีกิจกรรมวิชาการที่แพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปีต้องเข้าร่วมอย่างสม่ําเสมอ ได้แก ่

- Grand round/ interesting case conference/ Topic review อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี 
- Journal club อย่างน้อย25 ชั่วโมงต่อปี  
- Clinical pathological conference อย่างน้อย 25 ชั่วโมงต่อปี 

สถาบันฝึกอบรมใดขาดหน่วยงานหรือคุณสมบัติบางข้อ ก็อาจจัดการฝึกอบรมโดยใช้สถาบันฝึกอบรมอื่น 
เป็นสถาบันสมทบ หรือสถาบันร่วมฝึกอบรม โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 
สาขาวิชาที่จะขอเปิดการฝึกอบรม 
3. สถานภาพของสถาบันฝึกอบรม 
สถาบันฝึกอบรมมีสถานภาพหลายอย่าง ตามบทบาทหน้าที่ในการฝึกอบรม ดังนี ้
สถาบันฝึกอบรมหลัก ได้แก ่สถาบันฝึกอบรมที่ดําเนินการจัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ 
ประจําบ้าน และได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมโดยจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ 
ประสบการณ์จากสถาบันฝึกอบรมตลอดหลักสูตร หรือเป็นเวลาไม่ต่ํากว่าระยะเวลา 2 ใน 3 ของหลักสูตร 
สถาบันฝึกอบรมสมทบ ได้แก ่สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เป็นสถาบันฝึกอบรมสมทบ 
กับสถาบันหลักเพื่อจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านในส่วนที่สถาบันหลักไม่สามารถจัดประสบการณ์ได้ 
โดยกิจกรรมดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้วต้องมีระยะเวลารวมกันไม่ต่ํากว่า 3 เดือน และไม่เกิน 1 ใน 3 ของ ระยะเวลา 
ตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์.......... จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมฯสาขา.......... 
และขออนุมัติเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรม แต่ขอให้คณะแพทยศาสตร ์/ โรงพยาบาล.......... 
เป็นสถาบันฝึกอบรมสมทบ จัดกิจกรรม.......... ใหผู้้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเวลา 3 เดือน เป็นต้น 
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-สถาบันร่วมฝึกอบรม ได้แก ่สถาบันฝึกอบรมตั้ง แต ่2 แห่งขึ้นไปที่ดําเนินการจัดทําหลักสูตรการฝึกอบรม 
แพทย์ประจําบ้าน และได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมร่วมกัน โดยจัดให้ผู้เข้ารับการฝึก 
อบรมได้รับประสบการณ์จากทุกสถาบัน โดยแต่ละแห่งมีเวลาไม่ต่ํากว่า 1 ใน 2 ของระยะเวลาของหลักสูตร 
ตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์.......... ร่วมกับ โรงพยาบาล.......... จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมฯ สาขา.......... 
และขออนุมัติเปิดเป็นสถาบันร่วมฝึกอบรม 
โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์จากคณะแพทยศาสตร.์......... เป็นเวลา 2 ปี 
และจากโรงพยาบาล.......... เป็นเวลา 2 ปี เป็นต้น 
สถาบันฝึกอบรมกิจกรรมเลือก ได้แก ่สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากราชวิทยาลัย /วิทยาลัย/ 
สมาคมวิชาชีพ โดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขานั้นให้เป็นสถาบันฝึกอบรมที่ 
จัดประสบการณ์เพิ่มเติมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สนใจได้ในลักษณะของกิจกรรมเลือก (Elective) โดยมี 
ระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน หลักสูตรอาจจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์เพิ่มเติมจากสถาบันฝึกอบรม 
กิจกรรมเลือกได้โดยจะต้องมีระยะเวลารวมกันตลอดหลักสูตรไม่เกินระยะเวลาที่ราชวิทยาลัย / วิทยาลัย /สมาคม 
วิชาชีพกําหนด สถาบันฝึกอบรมกิจกรรมเลือกนี้ สถาบันหลักหรือสถาบันร่วมฝึกอบรมอาจพิจารณา ดูความ 
เหมาะสมแล้วแจ้งใหส้มาคมแพทย์ผิวหนัง ทราบโดยระหว่างที่มีการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน จะต้อง 
มตีจแพทย์ผู้ให้คําปรึกษาแนะนําอยู่ด้วยตลอด ถ้าเป็นสถาบันในต่างประเทศต้องเป็นโรงเรียนแพทย์ หรือ 
โรงพยาบาลสมทบของโรงเรียนแพทย์ (affiliated hospital) หรือที่ได้รับการติดต่อผ่านราชวิทยาลัยฯ หรืออยู่ใน 
โครงการที่ได้รับทุนจาก American College of Physicians (ACP) ถ้าเป็นสถาบันในประเทศต้องเป็นสถาบัน 
ภาครัฐ ในกรณีที่เลือกวิชาอื่นที่อยู่นอกสาขาตจวิทยาต้องเลือกสถาบันที่มีการฝึกอบรมในสาขานั้นๆ 
4. การขออนุมัติเป็นสถาบันฝึกอบรม 

คณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาล ที่มีความประสงค์จะเปิดเปน็สถาบันฝึกอบรม 
ในสาขาตจวิทยา ถ้าเป็นการจัดการฝึกอบรมที่มีหรือไม่มีสถาบันฝึกอบรมสมทบ ให้สถาบันฝึกอบรมหลักเป็น 
ผู้ดําเนินการจัดทําข้อมูล หากเป็นการจัดการฝึกอบรมในลักษณะที่มีสถาบันร่วมฝึกอบรมให้ทุกสถาบันฝึกอบรม 
ร่วมรับผิดชอบเป็นผู้ดําเนินการจัดทําข้อมูล ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัตินั้น เสนอแพทยสภา 
เพื่อส่งให้สมาคมแพทย์ผิวหนัง ประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตรวจรับรองการเปิดเป็น 
สถาบันฝึกอบรมและกําหนดศักยภาพของสถาบันฝึกอบรมหลักและสถาบันสมทบ (ถ้ามี) หรือสถาบันร่วมฝึก 
อบรม ตามเกณฑ์หลักสูตรและจํานวนความต้องการของแพทย์เฉพาะทางสาขานั้น 
5. การติดตามกํากับดูแลสถาบันฝึกอบรม 

สมาคมแพทย์ผิวหนัง จะต้องจัดให้มีการติดตามกํากับดูแลสถาบันฝึกอบรมหลัก สถาบัน 
ฝึกอบรมสมทบ สถาบันร่วมฝึกอบรม ที่ได้รับอนุมัติให้เปิดการฝึกอบรมเป็นระยะๆ โดยการมอบหมาย 
ให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เป็นผู้ดําเนินการตามแนวทางที่แพทยสภากําหนด และเสนอ 
รายงานผ่านสมาคมแพทย์ผิวหนัง เพื่อเสนอให้แพทยสภารับทราบเป็นระยะๆ 
 หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พบว่าสถาบันฝึกอบรมหลักหรือสถาบันร่วมฝึกอบรมใด 
ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรใดติดต่อกันเกิน 5 ป ีให ้“พัก” การประกาศรับสมัครแพทย ์
ประจําบ้านสําหรับหลักสูตรนั้นของสถาบันฝึกอบรมหลักหรือสถาบันร่วมฝึกอบรมนั้นไว้ก่อน จนกว่า 
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ จะได้ประเมินสถาบันฝึกอบรมนั้นว่ายังมีความพร้อมในการฝึกอบรม 
ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พบว่าสถาบันฝึกอบรมหลักหรือสถาบันร่วมฝึกอบรมใด 
ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรใดติดต่อกันเกิน 10 ป ีให ้“ยกเลิก” การเป็นสถาบัน 
ฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรมหลักหรือของสถาบันร่วมฝึกอบรมกลุ่มนั้น และให้ทําเรื่องแจ้งสมาคมแพทย์ผิวหนัง 
เสนอแพทยสภาเพื่ออนุมัติ หากสถาบันฝึกอบรมมีความประสงค์จะขอเป็นสถาบันฝึกอบรมอีก  
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เพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2562 

1. พญ. พัดชา  พงษ์เจริญ   

2. พญ. วรีพร  ดิสภานุรัตน์  
3. นพ. พัลลภ   จักรวิทย์ธํารง 

4. พญ. ปรารถนา  สิทธิวัฒนาวงศ์ 
5. พญ. สิน ี เวศย์ชวลิต  

 


