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พันธกิจของแผนฝึกอบรม/หลักสูตรแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญ     
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา 

  
 สาขาวิชาตจวิทยาเป็นสาขาที่สําคัญของวิชาอายุรศาสตร์และสาขาอื่นๆ เป็นรากฐานของวิชาการ 
ทางการแพทย์ เนื่องจากผิวหนังและเยื่อบุเป็นอวัยวะที่มีพื้นที่ผิวครอบคลุมทั่วร่างกายทําให้สามารถตรวจ 
พบโรคทางผิวหนังทั้งที่เป็นโรคทางผิวหนังโดยตรง และความผิดปกติทางผิวหนังที่เป็นอาการแสดงของ 
โรคภายในของระบบอื่นๆได้บ่อยในเวชปฏิบัติ 
 สาขาวิชาตจวิทยาเป็นสาขาที่ครอบคลุมวิทยาการแพทย์ทั้งในด้านกว้าง ด้านลึก โรคทางผิวหนัง 
จึงมีความหลากหลายทั้งในด้านความชุก ความรุนแรง ความสลับซับซ้อน และความรีบด่วน และยังเป็น 
องค์ความรู้ที่มีความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างรวดเร็ว ซึ่งล้วนท้าทายความรู้ความสามารถของตจแพทย์ 
ในการให้การวินิจฉัยโรค การดูแลรักษาแบบองค์รวม และการพยากรณ์โรค  
 นอกจากความรู้และทักษะด้านตจวิทยาแล้ว ตจแพทย์ยังต้องมีความสามารถด้านอื่นๆ ที่สําคัญ 
ได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้เพื่อให้มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีเจตนารมณ์ และเตรียม 
พร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต ความสามารถด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเป็นมืออาชีพ การสื่อสาร 
และปฏิสัมพันธ์ การทํางานเปน็ทีม การปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพ ความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพของ 
ประเทศ คํานึงถึงความต้องการด้านสุขภาพทางผิวหนังของชุมชนและสังคม การบริหารจัดการกระบวนการ 
คุณภาพและความปลอดภัย ตลอดจนความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย 
มพีฤติกรรมที่เหมาะสมต่อผู้ร่วมงานและองค์กร ทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่น มีความเอื้ออาทร 
และใส่ใจในความปลอดภัย โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง นโยบายการผลิตตจแพทย์นั้นตั้งอยู่บนพื้นฐาน 
ของความต้องการของระบบสุขภาพรวมทั้งมิติด้านอื่นๆ ทางสังคม ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของ 
ประเทศ 
 อ้างอิงจากพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 
และปรับตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของภาควิชาฯ โดยยึดหลัก  “GREATS” อันประกอบด้วย 
 G (Global Mindset) ทันโลก ทันสังคม เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติต่างๆ 
 R (Responsibility) มีสํานึกรับผิดชอบอย่างยั่งยืน ต่อตนเอง บุคคลรอบข้าง สังคม 
 และสิ่งแวดล้อม 
 E (Eloquence) สามารถสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และทรงพลัง มีทักษะสุนทรียสนทนา 
 A (Aesthetic Appreciation) ซาบซึ้งในความงาม คุณค่าของศิลปะ ดนตรี และสถาปัตยกรรม 
 T (Team Leader) ทํางานร่วมกับผู้อื่น เช่น สหสาขาวิชาชีพได้ ทั้งในบทบาทผู้นําและ 
 บทบาททีม 
 S (Spirit of Thammasat) มีจิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์ ความเชื่อมั่นในระบอบ 
ประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ ยอมรับในความเห็นที่แตกต่างและต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม 
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ผลลัพธ์ของแผนฝึกอบรม/หลักสูตร 
หลังจบการศึกษาแพทย์ประจําบ้านต้องมีความรู้ความสามารถตามผลลัพธ์การฝึกอบรมที่พึงประ

สงค์ (intended learning outcomes/milestones) ทั้ง 6 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
1. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 

1.1. สามารถซักประวัติ ตรวจร่างกาย ได้ครบถ้วนและถูกต้อง 
1.2 มีทักษะในการแปลผลทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับทางผิวหนัง  
1.3 สามารถให้การวินิจฉัย การวางแผนการรักษาโดยใช้ยา (medical) หรือหัตถการ 

(procedures) และให้ความรู้แก่ผู้มีปัญหาผิวหนัง 
1.4 สามารถให้ความรู้เพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพทางผิวหนัง  
1.5 สามารถบันทึกเวชระเบียนได้อย่างสมบูรณ์และสม่ําเสมอ 

2. ความรู้ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วย (Medical 
knowledge and Skills) 

2.1 มีความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (basic sciences) ทางผิวหนัง  
2.2 มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในสาขาตจวิทยา 
2.3 สามารถวิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์ 

3. การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning) 
3.1 มีงานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข 
3.2 สามารถเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ 
3.3 สามารถใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล 
3.4 มีความสามารถทางทักษะด้านอื่นๆ เช่น ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ 

ใช้โปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (software literacy) 
4. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

4.1 มีทักษะการนําเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะให้บุคลากรทางการแพทย์ 
4.3 มีทักษะการสื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผู้ป่วย ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

โดยมีเมตตา เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทํางานกับเพื่อนร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.5 มีทักษะการเป็นที่ปรึกษา และให้คําแนะนําแก่แพทย์ต่างแผนก และบุคลากรอื่น 

5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
5.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงานเพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชน 
5.2 มีความสนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
          (Continuous Professional Development) 
5.3 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และ คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 

6. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) 
6.1 มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ 
6.2 มีความรู้และมีส่วนร่วมในพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย 
6.3 มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย 
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6.4 มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิผู้ป่วย 
6.5 สามารถใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสมและสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วย 

ให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

การปฏิบัติงานของแพทย์ประจําบ้าน  

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

1. สมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
การดูแลรักษาผู้ป่วยนอก  

- แพทย์ประจําบ้านปีที่ 1 ปฏิบัติงานในภาควิชาอายุรศาสตร์ 
ดูแลผู้ป่วยนอกในแผนกอายุรศาสตร์อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 
ครั้งเหมือนแพทย์ประจําบ้านอายุรศาสตร์ชั้นปีที่ 1 

- แพทย์ประจําบ้านปีที่ 2-4 ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยนอกทางตจวิทยาอย่างน้อยรวม 750 
ชั่วโมงต่อการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรโดย 
o แพทย์ประจําบ้านปีที่ 2 -3 ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยนอกอย่างน้อย 300 ชั่วโมงต่อปี 
o แพทย์ประจําบ้านปีที่ 4 ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยนอกอย่างน้อย 150 ชั่วโมงต่อปี 

- แพทย์ประจําบ้านปทีี่ 2-4 ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย specialty clinic ตามที่ได้รับมอบหมาย 
เช่น leprosy, sexually transmitted diseases, photodermatology, 
immunodermatology, dermatopathology, contact dermatitis, genetic diseases, 
pediatric dermatology, laser and cosmetic dermatology  

- แพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปีบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 
การดูแลรักษาผู้ป่วยใน 

- แพทย์ประจําบ้านตจวิทยาปีที่ 1 
ปฏิบัติงานในภาควิชาอายุรศาสตร์ดูแลผู้ป่วยในในแผนกอายุรศาสตร์ 
รวมทั้งห้องฉุกเฉินและหอผู้ป่วยวิกฤติในความควบคุมของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเหมือ
นแพทย์ประจําบ้านอายุรศาสตร์ชั้นปีที่ 1  

- แพทย์ประจําบ้านปีที่ 2-4 
ปฏิบตัิงานดูแลผู้ป่วยในตามตารางปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 

- แพทย์ประจําบ้านบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยในได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 
 
2. ความรู้ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วย (Medical 
knowledge and Skills)  

- แพทย์ประจําบ้านชั้นปีที่ 1 เรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานประยุกต์ (correlated basic 
medical science)  



6	
	

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

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

conference, journal club, research forum และ การประชุมวิชาการ เป็นต้น 
- แพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปี ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหัตถการ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

และการตรวจพิเศษต่างๆที่ใช้ในตจวิทยา 
 
3. การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based Learning) 

- แพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปีมีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมสหวิชาชีพ  
- แพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปีปฎิบัติงานสอนนักศึกษาแพทย์ และ แพทย์ประจําบ้านรุ่นน้อง 
- แพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปี ต้องทํางานวิจัยและมีทักษะในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น 

การเขียนขอทุนงานวิจัย การทํางานวิจัยโดยเป็นผู้วิจัยหลัก 
และมีความรู้ของการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เช่น SPSS, Excel 

- แพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปีบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 
- แพทย์ประจําบ้านปีที่ 2-4 

ให้การประเมินและวางแผนการรักษาแก่ผู้ป่วยต่างแผนกได้ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
- แพทย์ประจําบ้านปีที่ 2-4 

รักษาผู้ป่วยบนหลักการของการใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุสมผล 
 
4. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

- แพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปีเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร 
- แพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปีสามารถให้คําแนะนําที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ผู้ป่วยและญาติ 
- แพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปีมีทักษะปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีกับผู้ร่วมงาน 

รวมถึงแพทย์ต่างแผนกที่มาปรึกษาเคส 
- แพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปีปฏิบัติงานสอนนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจําบ้านรุ่นน้อง 
- แพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปีนําเสนอข้อมูลผู้ป่วยและอภิปรายปัญหาในกิจกรรมวิชาการ เช่น grand 

round, clinicopathological conference เป็นต้น 
5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

- แพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านบูรณาการทางการแพทย์        
- แพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปีพัฒนาให้มีเจตคติที่ดีระหว่างการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยรวมถึงจัดอบรมเ

ชิงปฏิบัติการ เรื่องจริยธรรมทางการแพทย์  
- แพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปีต้องทํางานวิจัยโดยเป็นผู้วิจัยหลัก 
- แพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปีเรียนรู้เพื่อให้มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  

6. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) 
- แพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปีมีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพของโรงพยาบาล 

ระบบความปลอดภัยของผู้ป่วย รวมทั้งสิทธิผู้ป่วย 
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- แพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปีมีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดูแลรักษา หลักการบริหารจัดการ ระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ 

 
เกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการขั้นต่ําของแพทย์ประจําบ้าน 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 

Contact dermatitis 35 

Laser and cosmetic dermatology 35 

กิจกรรมวิชาเลือก (elective) ภายนอก 

 แพทย์ประจําบ้านมีสิทธิในการเลือกวิชาเลือกทั้งการขอไปศึกษาดูงานนอกแผนก 

หรือนอกสถาบันได้ ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ตลอดการฝึกอบรมในชั้นปีที่ 2-4 หากสอบเลื่อนชั้นปีไม่ผ่าน 

จะถูกตัดเวลาสําหรับวิชาเลือก 1 เดือน 

กําหนดการปฐมนิเทศแพทย์ประจําบ้านสาขาตจวิทยาประจําปีการศึกษา 2562 

 วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.00-9.00 น ที่ศูนย์ผิวหนัง 
 ผู้เข้าร่วม : แพทย์ประจําบ้านทุกชั้นปี และอาจารย์ทุกท่าน 
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หน้าทีข่องแพทย์ประจําบ้านตจวิทยา 

 แพทย์ประจําบ้านต้องเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม 
อย่างน้อยตามจํานวนชั่วโมงที่กําหนดในแต่ละชั้นปี ตามตารางข้างต้น 
แพทย์ประจําบ้านมีความรับผิดชอบในการดูแล รักษาผู้ป่วยทางผิวหนังที่มาตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอก 
และผู้ป่วยในที่ได้รับการปรึกษาจากหน่วยอื่นในอายุรศาสตร์ หรือแผนกอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยปฏิบัติงานในเวลาราชการตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.00 น. หรือจนกว่าจะเสร็จสิ้นงานในความรับผิดชอบ 
ในกรณีที่มผีู้ป่วยที่มีความเร่งด่วนหรืออาการรุนแรงแพทย์ประจําบ้านตจวิทยาจําเป็นต้องรับผิดชอบในการ
ดูแลผู้ป่วยนอกเวลาราชการ 

แพทย์ประจําบ้าน ชั้นปีที2่ 

1. ออกตรวจผู้ป่วยนอกทุกวัน โดย 3 เดือนแรกให้ปรึกษาอาจารย์ทุกราย และมีผู้ควบคุมการทํา 
หัตถการทุกครั้ง เดือนต่อๆ ไป ให้ปรึกษาในรายที่มีปัญหาหรือไม่สามารถตัดสินใจเองได้ 

2. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการตามวันและเวลาที่กําหนด (Topic review, Journal club, 
Clinicopathological conference, Grand round, Teaching round, Case discussion, 
Research forum, Interhospital conference และกิจกรรมวิชาการอื่นๆ) 

3. รับปรึกษาผู้ป่วยในตามตึกผู้ป่วยที่กําหนด ต้องไปรับ consultและรายงานอาจารย์ภายใน 24 ชม. 
เขียนใบตอบรับการปรึกษาผู้ป่วยในระบบ ePhis และสําเนา 1 ชุด 
ส่งให้อาจารย์ตรวจสอบและลงลายมือชื่อกํากับทุกราย เก็บเป็นหลักฐานไว้ที่ธุรการ ศูนย์ผิวหนัง  

แพทย์ประจําบ้าน ชั้นปีที่3 

1. ออกตรวจผู้ป่วยนอกทุกวัน และอยู่ประจําห้องเลเซอร์ทุกวันพุธบ่าย และทําเลเซอร์ภายใต้การดูแล 
ของอาจารย์ 

2. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการตามวันและเวลาที่กําหนด (Topic review, Journal club, 
Clinicopathological conference, Grand round, Teaching round, Case discussion, 
Research forum, Interhospital conference และกิจกรรมวิชาการอื่นๆ) 

3. รับปรึกษาผู้ป่วยในตามตึกผู้ป่วยที่กําหนด ต้องไปรับ consultและรายงานอาจารย์ภายใน 24 ชม. 
เขียนใบตอบรับการปรึกษาผู้ป่วยในระบบ ePhis และสําเนา 1 ชุด  
ส่งให้อาจารย์ตรวจสอบและลงลายมือชื่อกํากับทุกราย เก็บเป็นหลักฐานไว้ที่ธุรการ ศูนย์ผิวหนัง 
โดยแพทย์ประจําบ้านปีที่ 3 เป็นผู้รวบรวมภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 

4. ทําหน้าที่เป็น chief activity มีหน้าที่จัดตารางกิจกรรมประจําเดือนที่ได้รับมอบหมาย  
 

แพทย์ประจําบ้าน ชั้นปีที่ 4 

1. ออกตรวจผู้ป่วยนอกสัปดาห์ละ 3 วัน 
2. ออกตรวจคลินิกเฉพาะทางที่ Photo clinic วันจันทร์เช้าและ laser clinic  ตามที่กําหนด 
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3. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการตามวันและเวลาที่กําหนด (Topic review, Journal club, 
Clinicopathological conference, Grand round, Teaching round, Case discussion, 
Research forum, Interhospital conference และกิจกรรมวิชาการอื่นๆ) 

4. ทําหน้าที่เป็น chief ward, รับปรึกษาการดูแลผู้ป่วยในทุกราย จากแพทย์ประจําบ้านปีที่ 2 และ 3 
ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

5. ทําหน้าที่เป็น chief OPD มีหนา้ที่ออกตรวจผู้ป่วยนอกและดูแลการปฏิบัติงานของ 
แพทย์ประจําบ้าน พร้อมทั้งจัดแพทย์ออกตรวจตามที่กําหนด 

 
ห ััตถการที่กําหนดให้ทําได้สําหรับแพทย์ประจําบ้านแต่ละชั้นปี  

ตารางทําหัตถการสําหรับแพทย์ประจําบ้านปีที่ 2, 3, 4  

Category I 
1. Biopsy : Shave, Punch, incisional, excisional 
2. Intralesional steroid injection 
3. Electrosurgery : EC หูด, SK, Syringoma  
4. Cryosurgery 
5. Comedone extraction 
6. Excision : ไฝ, lipoma, Epidermal inclusion cyst 
7. Nail surgery 
8. Subcision 
9. Chemical peeling 

Category I (1-9) 
- ปี 2 ให้ปี 3,4 หรืออาจารย์คุมทําอย่างละ 1 ครั้ง 

หลังจากนั้นทําได้เอง 
- ปี 3,4 ทําได้เอง 
 
 

Category II* 
10. Scar revision 
11. Flap, graft 
12. Sclerotherapy 
13. Dermabrasion 

Category II (10-13) 
- ปี 2 ห้ามทํา 
- ปี 3 ให้ปี 4 หรืออาจารย์คุมทุกครั้ง 
- ปี 4 ทําได้เอง 

Category III* 
14. Botulinum toxin 
15. Soft tissue augmentation 

Category III (14-15) 
- ปี 2 ห้ามทํา 
- ปี 3, 4 ให้อาจารย์คุมทุกครั้ง 

Laser 
CO2 Laser vaporization, fractional CO2 laser 
Q-switch NdYAG laser, PDL, IPL 

- ปี 2 ห้ามทํา 
- ปี 3 ให้อาจารย์คุมทุกครั้ง 
- ปี 4 ทําได้เอง 
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ตารางการเรียนการสอนของแพทย์ประจําบา้น 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 

กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
/Interhospital conference/ 
กิจกรรมวิชาการนอกสถานที่/ 

ward round 

14.00-
15.00 

ward 
round 

15.00-
16.00 

ward 
round 

ward round Ward round 
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รายละเอียดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ 

1. Interesting case 

วัตถุประสงค์ 

-ทบทวนความรู้สั้นๆทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องหรือโรคดังกล่าวโดยมีอาจารย์ช่วยแนะนําเพิ่มเติม 

-ฝึกการนําเสนอของแพทย์ประจําบ้าน 

วิธีการ 

- แพทย์ประจําบ้านปีที่ 2 และ 3 นําเสนอเคสผู้ป่วยที่น่าสนใจในช่วงเวลานั้นๆ ในรูปแบบ powerpoint 

-ให้แพทย์ประจําบ้านที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบในการนําเสนอประวัต ิการตรวจร่างกาย 

ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ อภิปรายแนวทางการวินิจฉัย และการรักษาในผู้ป่วยรายนั้น  

โดยให้แพทย์ประจําบ้านและอาจารย์มีส่วนร่วมในการอภิปราย 

กําหนดการ 

-จัดทุกวันศุกร์ ทุกสัปดาห์ เวลา 9.00 – 10.30 น. 
2. Medical grand round 

วัตถุประสงค์ 

-เพื่อให้นักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจําบ้านได้ฝึกการนําเสนอประวัติ การตรวจร่างกาย การส่งตรวจสืบค้น 

เพิ่มเติม และการบําบัดรักษา 

-เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้องและเหมาะสม 

วิธีการ 

-จัดให้มีการดูแลและอภิปรายผู้ป่วยที่มีปัญหานอนในโรงพยาบาลทุกรายโดยอาจารย์ร่วมให้ความรู ้

และอภิปราย 

-ให้แพทย์ประจําบ้านชั้นปีที่ 2 และ 3 อภิปรายเพื่อให้ได้การวินิจฉัย และการรักษาเบื้องต้น 

โดยมีแพทย์ประจําบ้านชั้นปีที่ 4 เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ 

กําหนดการ 

- ทุกวันศุกร์ เวลา 10.30-12.00 น. 

3. Topic review (Histology slide) 

วัตถุประสงค์ 

-เพื่อให้แพทย์ประจําบ้านได้เรียนรู้และสามารถแปลผลชิ้นเนื้อตจพยาธิได้ 

วิธีการ 

-แพทย์ประจําบ้านที่ได้รับมอบหมายเตรียมสไลด์ประจําสัปดาหม์าอ่านและแปลผลชื้นเนื้อ 

โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้คําแนะนํา 

กําหนดการ 
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- ทุกวันศุกร์ ทุกสัปดาห์ เวลา 8.00-9.00 น. 

4. Core lecture 

วัตถุประสงค์ 

-เพื่อให้แพทย์ประจําบ้านได้รับความรู้จากการสอนภาคบรรยายโดยอาจารย์ในสถาบัน 

วิธีการ 

-จัดหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจควรรู้ ให้แก่แพทย์ประจําบ้านโดยเชิญอาจารย์ในสถาบันเป็นผู้บรรยายท่านละ 2 

เรื่องต่อปี (รวม 10 เรื่อง/ปี) 

กําหนดการ 

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

5. Topic review 

วัตถุประสงค์ 

-เพื่อให้แพทย์ประจําบ้านได้ค้นคว้าเนื้อหาที่สําคัญของหน่วยต่างๆและนําเสนอในรูป 

แบบบรรยายในห้องประชุมพร้อมเอกสารประกอบ 

วิธีการ 

-แพทย์ประจําบ้านทีน่ําเสนอหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งหัวข้อดังกล่าวเป็นเรื่อง 

ที่กําหนดอยู่ในขอบเขตเนื้อหาโดยอ้างตามตํารามาตรฐานและงานวิจัยทางคลินิกที่เกี่ยวข้อง 

โดยมีเนื้อหาครอบคลุมด้านความสําคัญ ระบาดวิทยา พยาธิกําเนิด พยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดง 

การวินิจฉัยและการวินิจฉัยแยกโรค การรักษาและการป้องกัน 

กําหนดการ 

-ทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 1,3 และ 5 และวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 เวลา 13.00-15.00น.  

6. Journal club 

วัตถุประสงค์ 

-เพื่อให้แพทย์ประจําบ้านฝึกวิพากษ์งานวิจัยทางคลินิก (critical appraisal) ในรูปแบบต่างๆกัน ได้แก่ 

epidemiologic study, diagnostic study, therapeutic study, prognostic study และ systematic review 

วิธีการ 

-ให้แพทย์ประจําบ้านทุกคนนําเสนองานวิจัยทางคลินิก 

พร้อมทั้งวิพากษ์ด้วยกระบวนการที่ถูกต้องในแต่ละครั้งโดยให้ติดต่ออาจารย์ร่วมคัดเลือกเรื่องจากวารสาร 

ที่น่าสนใจ เช่น Journal of American Acadermy Dermatology, British Journal of Dermatology, JAMA 

Dermatology 

กําหนดการ 

-ทุกอังคาร สัปดาห์ที่ 2,4 เวลา 13.00-15.00น.  

7. Clinical slide 
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วัตถุประสงค์ 

-เพื่อทักษะการตรวจร่างกายทางผิวหนังและการวินิจฉัยแยกโรค 

วิธีการ 

- เตรียมรูปภาพผู้ป่วยผิวหนังแล้วให้แพทย์ประจําบ้านอธิบายการตรวจร่างกาย วินิจฉัยแยกโรค 

ครอบคลุมถึงการรักษาและพยาธิสภาพของโรค 

กําหนดการ 

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

8. Research forum 

วัตถุประสงค์ 

-เพื่อให้แพทย์ประจําบ้านและอาจารย์ทราบถึงความก้าวหน้าในการทําวิจัยของแพทย์ประจําบ้าน 

และเป็นโอกาสรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการทําวิจัยต่อไป 

วิธีการ 

- แพทย์ประจําบ้านทุกคนรายงานความคืบหน้าการทําวิจัย พร้อมทั้งบอกถึงปัญหาที่พบ 

ให้อาจารย์รับทราบและหาแนวทางแก้ไข  

กําหนดการ 

-ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1ของเดือน เวลา 8.00-9.00 น. 

9. Clinico-pathological conference 

วัตถุประสงค์ 

-เพื่อให้แพทย์ประจําบ้านเรียนรู้กระบวนการวินิจฉัยทางคลินิก 

และเชื่อมโยงกับผลตรวจทางพยาธิวิทยาซึ่งถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการวินิจฉัยโรค 

วิธีการ 

-แพทย์ประจําบ้านที่ได้รับมอบหมายคัดเลือกผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาที่น่าสนใจ  
และนําเสนอประวัติ การตรวจร่างกาย 
ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการร่วมกับการอภิปรายผลการตรวจทางพยาธิวิทยา    
กําหนดการ 

- ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่  1,3,5  ของเดือน เวลา 13.00-15.00 น.  
10. กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

วัตถุประสงค์ 

-เพื่อใหอ้าจารย์ที่ปรึกษา รับทราบถึงปัญหาต่างๆของแพทย์ประจําบ้าน เพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน 

เพิ่มความสนิทสนมระหว่างอาจารย์และแพทย์ประจําบ้าน  

วิธีการ 

- มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสําหรับแพทย์ประจําบ้านตจวิทยา ประจําปีการศึกษา 2562 ดังนี้  
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- ผศ.พญ.พัดชา พงษ์เจริญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา พญ.พรรณวดี ทองเจริญศิริกุล แพทย์ประจําบ้าน 

ชั้นปีที่ 4    

- ผศ.พญ.วรีพร ดิสภานุรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา พญ.วงศิยา เวียรศิลป์ แพทย์ประจําบ้านชั้นปีที่ 

3  

- ผศ.นพ.พัลลภ จักรวิทย์ธํารง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา พญ.อัจฉรียา ศุจิจันทรรัตน์ 

แพทย์ประจําบ้านชั้นปีที่ 3   

- อ.พญ.ปรารถนา สิทธิวัฒนาวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา พญ.พรพิมล จิตธโนปจัย  

แพทย์ประจําบ้านชั้นปีที่ 2  

- อ.พญ.สินี เวศย์ชวลิต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา พญ.เบญจพร ศรีสันติธรรม แพทย์ประจําบ้าน  

ชั้นปีที่ 2  

อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่รับผิดชอบดังนี ้

1. ให้คําปรึกษาด้านวิชาการและด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปัญหาส่วนตัว ปัญหาทางสังคม 

ปัญหาทางครอบครัว การพัฒนาด้านบุคลิกภาพ 

2. ดูแลและติดตามผลการเรียนของแพทย์ประจําบ้าน หากพบว่าผลการเรียนตกต่ําให้ค้นหาสาเหตุ            

และหาแนวทางแก้ไข โดยปรึกษากับอาจารย์ท่านอื่น คณะกรรมการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. กระตุ้นให้แพทย์ประจําบ้านสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กีฬา สันทนาการ 

และกิจกรรมอื่นๆ 

 โดยจัดกิจกรรมให้มีการรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างอาจารย์และแพทย์ประจําบ้าน และ 
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
กําหนดการ 

- ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 1ของเดือน (หรือสัปดาห์ที่ไม่ตรงกับ activity อื่น 1 ครั้ง/เดือน) เวลา 12.00-13.30 น.  
10. Interhospital conference ตามสถาบันฝึกอบรมจํานวน 5 ครั้ง/ปี  (ตรวจสอบวันที่ dst.or.th) ได้แก่ 

- รพ.รามาธิบด ี

- สถาบันโรคผิวหนัง 

- รพ.จุฬาลงกรณ์, รพ.ธรรมศาสตร์และ รพ.เชียงใหม ่

- รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ 

- รพ. ศิริราช 

11. Lecture Basic Science รวมทุกสถาบันจัดโดยสมาคมฯ 1 ครั้งต่อปี (กําหนดภายหลัง) 
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รายชื่อหัวข้อ topic review สําหรับแพทย์ประจําบ้านตจวิทยา ปีการศึกษา 2562-2563 (เริ่ม 1 กรกฎาคม 

2562  - 30 มิถุนายน 2564) 

Clinical dermatology 28 หัวข้อ  

• Maculopapular eruption 

• Papulosquamous eruption 

• Vesicobullous disease I (hereditary diseases) 

• Vesicobullous disease II (immunobullous diseases) 

• Pigmentary disorder I (hereditary disease) 

• Pigmentary disorder II (acquired disease) 

• Hair disorder 

• Nail disorder 

• Hereditary disorders of connective tissue disease 

• Neutrophils biology and disorders 

• Eosinophils biology and disorders 

• Cutaneous manifestations of HIV 

• Skin manifestations in endocrine disease 

• Paraneoplastic syndrome 

• Ichthyoses and PPK 

• LE, DM, scleroderma 

• Porphyria 

• Benign skin tumor 

• SCC, BCC, MM 

• Bacterial infection 

• Mycobacterial infection 

• Fungal infection 

• Viral infection 

• Syphilis 

• Bite and sting 

• Important topical medication in Dermatology 

• Important systemic medication in Dermatology 

• Pruritus 

• Cannabis in dermatology 
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Contact dermatitis 4 หัวข้อ 

• Contact I: Preservatives, topical medication 

• Contact II: Fragrance, Plants and contact urticaria 

• Contact III: Rubber, Plastics, textiles and shoes 

• Contact IV: Metals and systemic contact dermatitis 

Basic science 13 หัวข้อ 

• Innate immunity 

• Adaptive immunity 

• Cytokine, chemokine 

• Complement 

• Epidermal growth and differentiation 

• Epidermal adhesion and epidermal-dermal adhesion 

• Collagen, elastin and extracellular matrix 

• Hair and nail biology 

• Carcinogenesis 

• Angiogenesis 

• Mast cell biology and diseases 

• Neurobiology 

• Wound healing 

Photo 3 หัวข้อ 

• Photobiology and photoimmunology 

• Photosensitivity diseases 

• Phototherapy, photochemotherapy and photodynamic 

Dermatosurgery 5 หัวข้อ 

• Laser in dermatology 

• Cryotherapy and electrosurgery 

• Varicose vein treatment 

• Botulinum toxin 

• Soft tissue augmentation 



17	
	

ตารางปฏิบัติงานประจําตึกผู้ป่วยใน 

 หอผู้ป่วย เดือนที่ 1-3 เดือนที่ 4-6 เดือนที่  7-9 เดือนที่ 10-12 

อายุรกรรมชายสามัญ 
อายุรกรรมชายพิเศษ 
ธท1, 2 
ยูงทอง 1, 2 
ICU 
OPD GP 
วันศุกร์เช้าออกตรวจที ่
Med1 

 
 
 

R2 A 

 
 
 

R2 B 

 
 
 

R2 A 

 
 
 

R2 B 

อายุรกรรมหญิงสามัญ 
อายุรกรรมหญิงพิเศษ 
ดุลย์ 3, 4 
CCU 
ER (ในเวลา) 
วันศุกร์เช้าออกตรวจที ่
ศูนย์ผิวหนัง 

 
 

R2 B 

 
 

R2 A 

 
 

R2 B 

 
 

R2 A 

 
นอกแผนก 
 

 
R3  

 
Chief ward 
 

 
R4 หรือ R3 (ในเดือนที่R4 ออกไป elective นอกสถาบัน) 

 

 แพทย์ประจําบ้านต้องรับผู้ป่วยและรายงานอาจารย์ที่ราวน์วอร์ดให้รับทราบภายใน 24 ชั่วโมง 

การตอบใบส่งปรึกษาผู้ป่วยในให้ตอบในระบบ ePhis และสําเนาเพิ่ม 1 ชุดเก็บเป็นหลักฐานไว้ที่ธุรการ 

ศูนย์ผิวหนัง โดยแพทย์ประจําบ้านปีที่ 3 เป็นผู้รวบรวมภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18	
	

Entrustable Professional Activities (EPAs) ตาม milestones 

 คือ กิจกรรมที่มีความสําคัญมาก (Critical activities) ที่ผู้จะประกอบอาชีพเป็นตจแพทย์ทุกคน 

ต้องทําได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วย EPA ที่แพทย์ประจําบ้านทุกคนต้อง 

แสดงให้เห็นว่าสามารถทําได้ด้วยตนเองในระหว่างการฝึกอบรมนี้ ได้แก่ 

 EPA 1 Manage care of dermatologic patients in out-patient setting 6 

 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) 6 

 EPA 5 6 Demonstrating lifelong personal learning activities 

 EPA 6 Practicing patient safety 6 

 EPA 7 6Working with Interprofessional health care teams  

ระดับศักยภาพ (Level of EPAs) 

* Level 1 = เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้นไม่อนุญาตให้ปฎิบัติกิจกรรมนนัน้  

 Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด  

 Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย ์

6 Level 4 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยไมต้องกํากับดูแล  

 Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า  

 

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 ! !  !  ! ! 
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EPA 1: Manage care of medical patients in the outpatient setting  

เกณฑ์การผ่าน EPA 1 แบ่งตามชั้นปี ดังนี ้

- แพทย์ประจําบ้านตจวิทยาปีที่ 2 ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 6จํานวน 10 ครั้ง 

- แพทย์ประจําบ้านตจวิทยาปีที่ 3 ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 4 จํานวน 10 ครั้ง   

- แพทย์ประจําบ้านตจวิทยาปีที่ 4 ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 4 จํานวน 15 ครั้ง 
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EPA 2: Manage care of dermatologic patients in-patient setting and critical ill setting 

 ตลอดการศึกษา 36 เดือน ต้องมีการประเมินระดับ 4 ในการดูแลผูป้่วยในทั้งหมด 9 

ราย/ตลอดหลักสูตร ต้องเป็นผู้ป่วยโรครุนแรงตามที่กําหนดไว้อย่างน้อย 1 ใน 3 ห้วข้อหลัก ดังต่อไปนี้ 

1. Severe cutaneous drug reactions  

2. Severe vesiculobullous diseases  

3. Severe psoriasis  

เกณฑ์การผ่าน EPA  แบ่งตามชั้นปี ดังนี้ (ต้องผ่านการประเมินจากอาจารย์ไม่น้อยกว่า 2 ท่านขึ้นไป) 

- แพทย์ประจําบ้านตจวิทยาปีที่ 2 ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 จํานวน 3 ราย  

- แพทย์ประจําบ้านตจวิทยาปีที่ 3 และ 4 ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 4 จํานวน 6 ราย 
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EPA 3: Laboratory interpretation and dermatopathology 

เกณฑ์การผ่าน EPA 3 แบ่งตามแลปและหัตถการดังนี้ 

I. Execution with reactive supervision (on request) as the follows:  

 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)  

II. Unsupervised as follows: 6 

 o Clinicopathologic conference – by the end of the fourth year at level 4 (1 case/year) 6 

 o Interpret patch testing / phototesting / immunofluorescent studies – by the end of the  

 fourth year at level 4 (1 case/test/year) 

 6o Perform and interpretation KOH preparation and Tzanck’s smear –by the end of the 

 second year at level 4 (1 case/year) 6 

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

 6o Perform shave - by the end of the second year at level 4 (1 case/year) 6 

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

case/year)  
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EPA 4: Procedural dermatology (cosmetic and non-cosmetic) * 

เกณฑ์การผ่าน EPA 4 แบ่งตามหัตถการดังนี้ 

  - Perform chemical peel, TCA, cryotherapy, intralesional injection by the end of the 

second year at level 4 (1case/procedure/year) 66 

  -  Perform energy-based devices, toxin, filler injection - by the end of the forth year at 

level 4 (1 case/procedure/year) 6 
 -  Perform ED&C, scalp biopsy, nail surgery- by the end of the third year at level 4 (1 

 case/procedure/year) 
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EPA 5: Demonstrating lifelong personal learning activities 

เกณฑ์การผ่าน EPA 5 ได้แก่  

 Unsupervised at the end of each year – level 4 (50 credits per year and 1 proposed 

personal development plan (PDP), as defined by the Dermatology Society of Thailand (DST) 

revalidation) 

 
 

 

EPA 6: Practicing patient safety 6 

เกณฑ์การผ่าน EPA 6 ได้แก่  

 Unsupervised at the end of fourth year - level 4 (1 scenario)  
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EPA 7: *Working with Interprofessional health care teams  

เกณฑ์การผ่าน EPA 7 ได้แก่  

 Execution with reactive supervision (on request) by the end of the second, third, and 

fourth year – level 4 (1 time/year)  
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ผลของ EPA  
1. การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม 
 ใช้วัดและประเมินผลมิติ in-training evaluation ดังต่อไปนี้ 
  มิติที่ 1  ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์ (ดังข้อ 3.2) 
  มิติที่ 2  การตรวจเวชระเบียนผู้ป่วยใน (ตาม EPA ข้อ 2, 3, 4, 6) 
  มิติที่ 3  การตรวจเวชระเบียนผู้ป่วยนอก (ตาม EPA ข้อ 1, 5, 6) 
2. เกณฑ์ประเมินการเลื่อนชั้นป ี
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) 
 
2.2 เมื่อผ่านการฝึกอบรม 24 เดือน 
EPA 1  level 4  (OPD 10 ราย/ปี/ปีการศึกษา)  
EPA 2  level 4  (สอบผู้ป่วย 6 ราย) 
EPA 3              level 3  Clinicopathological conference (อย่างน้อย 4 ราย/2ปี) สามารถเริ่มประเมิน 

ได้ตั้งแต่รับการฝึกอบรม  
  Patch testing (อย่างน้อยหัวข้อละ 1ราย/2ปี) สามารถเริ่มประเมินได้ตั้งแต่รับ 

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

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

EPA 7  level 4 (1 ครั้งต่อปี) 
 

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) สามารถเริ่มประเมินได้ตั้งแต่รับ  
   การฝึกอบรม 

Phototesting (อย่างน้อย 1ราย/2ปี)สามารถเริ่มประเมินได้ตั้งแต่รับการฝึกอบรม 
Immunofluorescent studies (อย่างน้อย 1ราย/2ปี) สามารถเริ่มประเมินได้ 
ตั้งแต่รับการฝึกอบรม 

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) สามารถเริ่มประเมินได้ตั้งแต่ 

รับการฝึกอบรม 
EPA 7  level 4 (1 ครั้งต่อปี) 
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เกณฑ์ขั้นต่ําสําหรับผ่านการฝึกอบรมแต่ละชั้นปี 

EPA ชั้นปีที่  2 ชั้นปีที่  3 ชั้นปีที่  4 

EPA 1 OPD 10 ราย (level 3) OPD 15 ราย (level 4) 

EPA 2 (อย่างน้อย 1 ราย 

ต้องเป็นผู้ป่วยโรครุนแรง 

ตามที่กําหนดไว้) 

IPD 3 ราย (level3) IPD 6 ราย 

(level4) 

- 

EPA 3 

- KOH อย่างน้อย 1 ราย (level4) - - 

- Tzanck อย่างน้อย 1 ราย (level4) - - 

- Punch biopsy 1 ราย (level4) - - 

- Shave bioipsy 1 ราย (level4) - - 

- Incision/excision 1 ราย (level4) - - 

- CPC อย่างน้อย 4 ราย (level3) 

สามารถเริ่มประเมินได้ตั้งแต่รับการฝึกอบรม 

1 ราย (level4) 

- Patch test อย่างน้อย 1 ราย (level3) 

สามารถเริ่มประเมินได้ตั้งแต่รับการฝึกอบรม 

อย่างน้อย 1 ราย (level4) 

สามารถเริ่มประเมินได้ตั้งแต่รับการฝึกอบรม 

- Photo test อย่างน้อย 1 ราย (level3) 

สามารถเริ่มประเมินได้ตั้งแต่รับการฝึกอบรม 

อย่างน้อย 1 ราย (level4) 

สามารถเริ่มประเมินได้ตั้งแต่รับการฝึกอบรม 

- 

Immunofluorescense 

อย่างน้อย 1 ราย (level3) 

สามารถเริ่มประเมินได้ตั้งแต่รับการฝึกอบรม 

อย่างน้อย 1 ราย (level4) 

สามารถเริ่มประเมินได้ตั้งแต่รับการฝึกอบรม 

EPA 4 

- Chemical peel อย่างน้อย 1 ราย (level4) - - 

- TCA อย่างน้อย 1 ราย (level4) - - 

- Cryotherapy อย่างน้อย 1 ราย (level4) - - 

- Intralesional 

injection 

อย่างน้อย 1 ราย (level4) - - 

- ED&C อย่างน้อย 1 ราย (level4)  

- Scalp biopsy อย่างน้อย 1 ราย (level4)  

- Nail surgery อย่างน้อย 1 ราย (level4)  

- Energy-based 

devices 

- - อย่างน้อย 3 ราย (level4) 

- Toxin injection - - อย่างน้อย 1 ราย (level4) 

- Filler injection - - อย่างน้อย 1 ราย (level4) 

EPA 5 CME  ≥ 50 CME  ≥ 50 CME  ≥ 50 

EPA 6 1 ครั้งตลอดหลักสูตร (level 4) สามารถเริ่มประเมินได้ตั้งแต่รับการฝึกอบรม 

EPA 7 1 ครั้ง (level 4) 1 ครั้ง (level 4) 1 ครั้ง (level 4) 
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การสอบ 
การสอบแบ่งเป็น 
1. การสอบภายในสถาบัน จัดร่วมกับ รพ.จุฬาลงกรณ์ ปีละ 2 ครั้ง ช่วงเดือนพฤษจิกายน และเมษายน 
(กําหนดวันภายหลัง) รูปแบบการสอบ ได้แก่ MCQ, clinical slide, OSCE/ASCE(ปีละ 1 ครั้ง), 
dermatopathology (ปีละ 1 ครั้ง) 
2. การสอบร่วมกับส่วนกลางจากสมาคนแพทย์ผิวหนัง เป็นข้อสอบ MCQ สอบปีละ 2 ครั้ง 
 

เกณฑ์การเลื่อนชั้นป ี
1. Entrustable Professional activities (EPA) ตามที่กําหนด  
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 สอบไม่ผ่านให้สอบซ่อมและตัด elective 1 เดือนต่อครั้ง 
5. ปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามข้อกําหนดของสถาบันฝึกอบรมโดยไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย 
แก่สถาบันฝึกอบรม 
** มิติที่ 4 คะแนนคิดจาก คะแนน 50% ของ(MCQ summative) + 50% ของ(clinical slide + 
OSCE/ASCE + slide histopathology) รวมกัน 
 
แนวทางการดําเนินการกรณีไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นป ี
1. ต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติมในส่วนที่สถาบันกําหนด แล้วทําการประเมินซ้ํา ถ้าผ่านการประเมินจึงสามารถ 
เลื่อนชั้นปีได้ 
2. ถ้าไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปีซ้ําตามข้อที่ 1 หรือไม่ผ่านการประเมินเพื่อรับการเสนอชื่อเข้าสอบ 
วุฒิบัตร ต้องปฏิบัติงานในระยะชั้นปีเดิมอีก 1 ปี 
3. หลังจากปฏิบัติงานซ้ําในชั้นปีเดิมอีก 1 ปี แล้วยังไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปี ให้ยุติการฝึกอบรม 
ทั้งนี้ให้สถาบันส่งผลการประเมินแพทย์ประจําบ้าน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปี เพื่อเสนอที่ประชุม 
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบของสมาคมฯและราชวิทยาลัยฯและแพทยสภาตามลําดับ 
 
การดําเนินการสําหรับผู้ที่ไม่ผ่านการประเมิน 
1. แจ้งผลการประเมินให้แพทย์ประจําบ้านรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบประเมินผลของสมาคม 
พร้อมแนวทางการพัฒนา รายละเอียดการปฏิบัติงานเพิ่มเติม การกํากับดูแล และการประเมินผลซ้ํา 
2. เมื่อแพทย์ประจําบ้านลงชื่อรับทราบ ให้ส่งสําเนาผลการประเมินชุดหนึ่งให้อนุกรรมการฝึกอบรม 
และสอบของสมาคมและราชวิทยาลัยฯ 
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การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ 
 
ภาคทฤษฎี (จัดสอบด้วยวิธีการสอบ Multiple Choice Questions : MCQ) 

ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้

 1. ส่งบทความเคสเพื่อการศึกษา (case report) ฉบับตีพิมพ์แล้วในฐานข้อมูล TCI : Thai-Journal 

Citation Index Centre (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) หรือสูงกว่า โดยต้องส่งให้ถึงสมาคมแพทย์ 

ผิวหนังภายในวันที่ 31 มีนาคม ก่อนสอบในปีการศึกษานั้นๆ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ และหากเป็น letter 

to editor จะต้องสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลมาตรฐาน ถ้าเป็นผลงานที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์จะต้องมี Digital 

object identifier (DOI) 

 2. ผ่านเงื่อนไขการผ่านชั้นปีที่ 2 และมีหลักฐานรับรองจากสถาบัน 

 

เกณฑ์การผ่านการสอบ 

 คณะกรรมการตัดสินโดยใช้วิธีการตัดสินอ้างอิงจากอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม 

โดยผลการสอบภาคทฤษฎีจะประกาศผลสอบภายใน 3 สัปดาห์ก่อนวันจบปีการศึกษา  

ผู้ที่ผ่านการสอบภาคทฤษฎีสามารถเก็บผลการสอบไว้ได้ 3 ปีการศึกษา โดยนับจากปีที่สอบผ่าน 

เป็นปีแรก 

 

ภาคปฏิบัต ิ 

ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบภาคปฏิบัติ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้

 1. ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม 

 2. ส่งผลงานวิจัยฉบับพร้อมตีพิมพ์ (manuscript)  

 3. ใบคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาจากสถาบันฝึกอบรม 

 4. ส่งคะแนนสอบในแต่ละสถาบันและใบประเมินผ่านชั้นปีที่ 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 

 คณะกรรมการตัดสินโดยใช้วิธีการตัดสินจากอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม 
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โดยผลการสอบภาคปฎิบัติสามารถเก็บผลการสอบไว้ได้ 3 ปีการศึกษาโดยนับจากปีที่สอบเป็น 

ปีแรก จะประกาศผลสอบภายใน 4 สัปดาห์หลังจากวันสอบภาคปฏิบัติ 

 ผู้ที่สอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติและผลการสอบยังไม่หมดอายุจะได้ประกาศชื่อจากแพทย 

สภาเป็นผู้ได้รับวุฒิบัตร 
 

การดําเนินการเพื่อยุติการฝึกอบรม 

1. การลาออก แพทย์ประจําบ้านต้องทําเรื่องชี้แจงเหตุผลก่อนพักการปฏิบัติงานล่วงหน้าอย่างน้อย 2 

สัปดาห์ เมื่อสถาบันฝึกอบรมอนุมัติให้พักการปฏิบัติงาน แล้วจึงแจ้งต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ 

สอบฯเพื่อเห็นชอบ และแจ้งต่อแพทยสภาพร้อมความเห็นประกอบว่าสมควรให้พักสิทธิ์การสมัครเป็น 

แพทย์ประจําบ้านเป็นเวลา 1 ปีในปีการศึกษาถัดไปหรือไม่ โดยพิจารณาจากเหตุผลประกอบการลาออก 

และคําชี้แจงจากสถาบันฝึกอบรม การลาออกจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากแพทยสภา 

2. การให้ออก 

 2.1 ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสียร้ายแรงจนก่อให้เกิดผลเสีย 

ต่อผู้ป่วย หรือต่อชื่อเสียงของสถาบันฝึกอบรม 

 2.2 ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสีย ไม่มีการปรับปรุงพฤติกรรม 

หลังการตักเตือน และกระทําซ้ําภายหลังการภาคทัณฑ์ เมื่อสถาบันฝึกอบรมเห็นสมควรให้ออก ให้ทําการ 

แจ้งแพทย์ประจําบ้านรับทราบพร้อมให้พักการปฏิบัติงาน แล้วทําเรื่องแจ้งต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรม 

และสอบฯ ซึ่งจะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนจํานวน 5 คน ประกอบด้วยหัวหน้าสถาบันฝึกอบรมอื่น 

จํานวน 3 คน และกรรมการภายในสถาบันจํานวน 2 คน เพื่อดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์ 

ภายหลังจากได้รับเรื่อง ผลการสอบสวนจะถูกนําเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 

เพื่อลงความเห็น ถ้าสมควรให้ออกจึงแจ้งต่อแพทยสภา จนเมื่อได้รับการอนุมัติจึงถือว่าการให้ออกสมบูรณ์ 

ถ้าเห็นว่ายังไม่สมควรให้ออกจึงส่งเรื่องคืนให้สถาบันฝึกอบรมพร้อมคําแนะนํา 
 

สวัสดิการสําหรับแพทย์ประจําบ้าน 

1. สิทธิ์การลา 

 แพทย์ประจําบ้านมีสิทธิในการลาทุกประเภท (รวมถึงการลาบวช) ได้ปีละไม่เกิน 10 วัน 

โดยไม่มีการสะสมวันลายกเว้น การลาคลอดอนุญาตให้ลาได้ 1 เดือน การลาป่วยเกิน 1 วัน 

ต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการลา การลาต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้ดูแลรับผิดชอบ 

และต้องมีผู้รับผิดชอบงานแทนในช่วงระยะเวลาที่ลา แพทย์ประจําบ้านต้องเขียนใบลา 

โดยใช้แบบฟอร์มใบลาสําหรับแพทย์ประจําบ้านซึ่งขอได้ที ่ธุรการของภาควิชาอายุรศาสตร์ 

ในกรณีที่ลาหยุดมากเกินความจําเป็นอาจต้องพิจารณาให้ทํางานชดเชย 

โดยระยะเวลาในการทํางานชดเชยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณาจารย์ผู้ฝึกอบรม 
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2. สิทธิ์การรักษาพยาบาล 

 แพทย์ประจําบ้านมีสิทธิในการเข้ารับตรวจสุขภาพก่อนอบรมและระหว่างได้รับการอบรมและมีสิท

ธิ์ได้รับวัคซีนตามที่รพ.กําหนดรวมทั้งมีสิทธิในการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยตามหลักเกณฑ์ของคณะแพ

ทยศาสตรม์หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แบ่งเป็น 

 2.1 แพทย์ประจําบ้านที่มีต้นสังกัด ให้ใช้สิทธิ์การรักษาจากต้นสังกัดเดิม 

 2.2 แพทย์ประจําบ้านสังกัดอิสระ ใช้สิทธิ์การรักษากองทุนประกันสังคม รพ.ธรรมศาสตร์  

 

3. เงินเดือน 

 แพทย์ประจําบ้านมีสิทธิได้รับเงินเดือนตามที่ต้นสังกัดกําหนดในกรณีที่มีต้นสังกัดในการฝึกอบรม 

ส่วน กรณีที่ไม่มีต้นสังกัดจะมีสิทธิได้รับเงินเดอืนตามหลักเกณฑ์ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร ์

4. สวัสดิการที่พักอาศัย 

 ทางโรงพยาบาลจัดทีพักให้สําหรับแพทย์ประจําบ้านที่หอพัก โดยพักห้องละ 2 คน 

และมีค่าใช้จ่ายดังนี้  

 4.1 ค่าเช่าห้อง จํานวน 1,500 บาท/คน/เดือน  

 4.2 ค่าน้ํา จำนวน 125 บาท/คน/เดือน 

5. สวัสดิการทุนสนับสนุนสําหรับการอบรมภายนอก  

 ทางโรงพยาบาลจัดให้มีทุนสนับสนุนสําหรับการอบรมภายนอก ปีละ 4,000 บาท 

6. สวัสดิการเครื่องแต่งกาย  

 ทางโรงพยาบาลจัดเสื้อกาวน์ให้คนละ 3 ตัว ในชั้นปีที่ 1  

7. แหล่งความรู้ 

 แพทย์ประจําบ้านสามารถใช้ห้องสมุดและเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ทางการแพทย์ผ่านทางฐานข้
อมูลของห้องสมุดธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดของห้องสมุดดังนี้  
 7.1 ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี คณะแพทยศาสตร์ อาคารปิยชาติ ชั้น 7-8 
 7.2 ห้องสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
 

การภาคทัณฑ์ 

 หากเกิดกรณีดังต่อไปนี้ 

 1. กรณีแพทย์ประจําบ้านละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือขาดความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วย 

 ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเองจนอาจเป็นผลให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายร้ายแรงหรือถึงชีวิต 
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 2. กรณีแพทย์ประจําบ้านขาดความรับผิดชอบในการทํางานวิชาการ หรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบ 

 หมาย 

 3. กรณีแพทย์ประจําบ้านมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือประพฤตตินเสื่อมเสีย หรือทําเรื่องทุจริต 

  

 หน่วยผิวหนังจะแต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนความผิดซึ่งถ้าผลพบว่าแพทย์ประจําบ้านม ี

ความผิดจริง แพทย์ประจําบ้านที่มีความผิดจะได้รับการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และถ้าได้รับ 

การตักเตือน 3 ครั้ง ในช่วงเวลาที่เรียนอยู่ ทางหน่วยผิวหนังอาจพิจารณาไม่ส่งชื่อเข้าสอบวุฒิบัตร 

ตจวิทยา หรือพิจารณาลงโทษอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ 

 

การอุทธรณ์ 

การอุทธรณ์ผลการสอบเลื่อนชั้นของแพทย์ประจําบ้าน 

1. เขียนคําร้องขออุทธรณ์ผลการสอบที่เลขาณุการภาควิชาอายุรศาสตร์ ภายใน 7 วัน 

นับจากวันประกาศผลสอบ 

2. คณะกรรมการฝึกอบรมดําเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลการสอบ 

และพิจารณาการตัดสินผลสอบ ภายใน 14 วันนับจากได้รับคําร้อง และแจ้งผลการวินิจฉัยและ 

คําชี้แจงแก่ผู้อุทธรณ์ 

 

การให้คําปรึกษาทางกายและทางจิต 

 หากแพทย์ประจําบ้านตจวิทยามีปัญหาระหว่างเข้ารับการฝึกอบรม ให้ปฏิบัติตามแผนภูมิ ดังนี้ 	
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แพทย์ประจำบ้านมีปัญหาเครียด7

เพ่ือนแพทย์ประจำบ้าน7
นักศึกษาแพทย์ รับรู้ปัญหา7

อาจารย์ที่ปรึกษา7

อาจารย์ผู้ดูแลแพทย์ประจำบ้าน7

เข้าพูดคุยกับแพทย์ประจำบ้าน เพ่ือ
ประเมินปัญหา และให้คำปรึกษา7

นัดติดตามประเมินซ้ำเป็นระยะๆ 7ปรึกษาคนในครอบครัวของแพทย์ประจำบ้าน7

สงสัยโรคทางจิตเวชหรือปัญหาเรื้อรัง เป็นอุปสรรคต่อการฝึกปฏิบัติงาน7

ประสานงานกับอาจารย์แพทย์จิตเวช เพ่ือตรวจวินิจฉัยและรักษา7
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