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แผนการฝึกอบรม 
วธีิการให้การฝึกอบรม 
1. การบริบาลผู้ป่วย (Patient care) 

- แพทย์ประจําบ้านต่อยอดทุกชัน̀ปีดแูลและรับผิดชอบผู้ ป่วยทัง̀ผู้ ป่วยนอก ผู้ ป่วยใน 

ผู้ ป่วยฉกุเฉิน ผู้ ป่วยภาวะวิกฤต ทีTมีปัญหาโรคต่อมไร้ท่อฯ ทัง̀ของแผนกอายรุกรรม และผู้ ป่วยรับ

ปรึกษาจากตา่งสาขาวิชา ตา่งแผนก ทัง̀ในและนอกเวลาราชการ ภายใต้ความควบคมุของอาจารย์

ผู้ให้การฝึกอบรม  

- แพทย์ประจําบ้านต่อยอดปฏิบติังานในสาขาวิชาเฉพาะทางอืTนๆ ทีTเกีTยวข้องกบัโรค

ตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึ 

 
2.ความรู้และทกัษะหตัถการทางเวชกรรม (Medical knowledge and skill) 
2.1 หตัถการและการตรวจทางห้องปฏบัิตกิารโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซมึ 

- แพทย์ประจําบ้านต่อยอดทกุชัน̀ปีมีประสบการณ์การทําหตัถการจําเพาะในโรคต่อม

ไร้ทอ่และเมแทบอลิซมึคือ การทํา ultrasound-guided fine needle aspiration of thyroid ภายใต้

การควบคมุของอาจารย์ 

- แพทย์ประจําบ้านต่อยอดทุกชัน̀ปีมีประสบการณ์การสัTงตรวจและการแปลผล 

dynamic endocrine function tests และการตรวจทางรังสีวิทยา (ภาคผนวกÖ) 

-แพทย์ประจําบ้านต่อยอดชัน̀ปีทีT 2 สามารถปฏิบติังานได้ด้วยตนเองและควบคมุผู้ ทีTมี

ประสบการณ์น้อยกวา่ได้ 

2.2 กจิกรรมวชิาการ 

 แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดทกุชัน̀ปีเรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พืน̀ฐานประยกุต์ของโรค

ตอ่มไร้ทอ่ฯ และเข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการอยา่งสมํTาเสมอ โดยมีกิจกรรมวิชาการ ดงันี ̀  

2.2.1 Ward round คือ การดแูลผู้ ป่วยโรคตอ่มไร้ทอ่ฯ ทีTรับปรึกษา ทัง̀ในและนอกแผนกอายรุกรรม

ด้วยตนเอง สามารถวางแผนการตรวจและรักษาผู้ ป่วย รวมถงึให้คําแนะนําในการดแูลรักษาผู้ ป่วย 

แก่แพทย์ประจําบ้านและแพทย์สาขาวิชาอืTนทีTร่วมกนัดแูลผู้ ป่วย รวมทัง̀ศกึษาหาความรู้ทีTเกีTยวข้อง

เพิTมเติมด้วยตนเองเพืTอเตรียมนําเสนอและอภิปรายผู้ ป่วยใน consultation round วนัรุ่งขึน̀ 
วัตถุประสงค์ 

-เพืTอให้แพทย์ประจําบ้านมีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ประเมินปัญหาของ

ผู้ ป่วย และเลือกสง่ตรวจทางห้องปฏิบติัการ รวมถึงการวางแผนการดแูลรักษาผู้ ป่วยเบือ̀งต้นด้วย

ตนเองได้  

-เพืTอให้แพทย์ประจําบ้านเรียนรู้จากการดูแลผู้ ป่วยและนําปัญหาไปศึกษาค้นคว้าหา

ความรู้เพิTมเติมด้วยตนเองและเตรียมตวันําเสนอใน consultation round วนัรุ่งขึน̀  
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วธีิการ 

-กรณีผู้ ป่วยปรึกษารายใหม ่

1)ให้รับปรึกษาผู้ ป่วยในทัง̀ในและนอกแผนกอายรุกรรมภายใน 24 ชัTวโมง ให้คําแนะนําเกีTยวกบัการดแูล

ผู้ ป่วยเบือ̀งต้น และนํารายละเอียดปรึกษาอาจารย์ทีTรับผิดชอบเพืTอเรียนรู้แนวทางการดแูลผู้ ป่วยและการ

แก้ปัญหาของผู้ ป่วยร่วมกนั 

2)ให้สอนแพทย์ประจําบ้านชัน̀ปีทีT 2 ทีTวนหน่วย และรับปรึกษาผู้ ป่วยร่วมกนั 

-กรณีผู้ ป่วยรายเดิม ควรไปตรวจเยีTยมผู้ ป่วยทกุวนั โดยเฉพาะอย่างยิTงในกรณีทีTยงัคงมีปัญหาทีTต้องดแูล

ใกล้ชิด และทกุ 1-3 วนั หากผู้ ป่วยมีอาการคงทีT 
 กาํหนดการ 

-วนัจนัทร์ถงึศกุร์ เวลา 7.00-8.00 น. และ 15.00-16.30 น.  

 

2.2.2 Consultation round คือ การนําเสนอและอภิปรายผู้ ป่วยทีTรับปรึกษาร่วมกับอาจารย์ทีT

รับผิดชอบ 5 วนัตอ่สปัดาห์ (เว้นวนัหยดุราชการ) 
วัตถุประสงค์ 

-เพืTอให้แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดมีทกัษะในการนําเสนอข้อมลูผู้ ป่วย อภิปรายปัญหา และ

แนวทางการดแูลรักษาผู้ ป่วยร่วมกบัอาจารย์ 

-เพืTอให้ผู้ ป่วยได้รับการดแูลทีTถกูต้องเหมาะสม 

วธีิการ 

-ให้นําเสนอผู้ ป่วยทีTรับปรึกษาเพืTอเรียนรู้แนวทางการดูแลผู้ ป่วยและการแก้ปัญหาของผู้ ป่วยร่วมกับ

อาจารย์ทีTรับผิดชอบ 

 กาํหนดการ 

-วนัจนัทร์ถงึศกุร์ เวลา 8.00-9.00 น. 

 

2.2.3 Journal club คือ การอา่นและวิพากษ์วารสารทางการแพทย์ร่วมกบัอาจารย์ภายในหน่วยฯ   
วัตถุประสงค์  

-เพืTอให้แพทย์ประจําบ้านต่อยอดได้อ่านงานวิจัยและฝึกวิพากษ์งานวิจัย (critical 

appraisal) ในรูปแบบต่าง ๆ กัน ได้แก่ epidemiological study, diagnostic study, therapeutic 

study, prognostic study และ systematic review 1-2 ครัง̀/คน/เดือน  

วธีิการ 

-ให้นําเสนองานวิจยัทางคลนิิกทีTน่าสนใจและวิพากษ์งานวิจยัตามมาตรฐาน 1-2 ครัง̀/คน/เดือน 
 กาํหนดการ 

-ทกุวนัพธุ สปัดาห์ทีT 1 และ 5 เวลา 9.30-12.00 น. 
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2.2.4 Topic review คือ การทบทวนหัวข้อทางการแพทย์ทีTน่าสนใจ และนําเสนอในทีTประชุม 

ร่วมกบัอาจารย์ภายในหน่วยฯ  
วัตถุประสงค์ 

-เพืTอให้แพทย์ประจําบ้านต่อยอดได้ค้นคว้าเนือ̀หาทีTน่าสนใจด้วยตนเอง และนําเสนอในรูปแบบการ

บรรยายในห้องประชมุ 
วธีิการ 

-ให้นําเสนอหวัข้อทีTแพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดสนใจ โดยมีเนือ̀หาครอบคลมุด้านความสําคญั ระบาดวิทยา 

พยาธิกําเนิด พยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดง การวินิจฉยัและการวินิจฉยัแยกโรค การรักษาและ

การปอ้งกนัโรค อยา่งน้อย 1 ครัง̀/คน/เดือน 

 กาํหนดการ 

-ทกุวนัพธุ สปัดาห์ทีT 2 และ 4 เวลา 9.30-12.00 น.  

 

2.2.5 Guideline review คือ การทบทวนแนวทางเวชปฏิบัติโรคต่อมไร้ท่อฯ ทีTทันสมัยร่วมกับ

อาจารย์ภายในหน่วยฯ และอภิปรายการนําแนวทางเวชปฏิบติัมาประยุกต์ใช้ทางคลินิกภายใต้

หลกัการของการใช้ทรัพยากรอยา่งเหมาะสม 
วัตถุประสงค์ 

-เพืTอให้แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดมีความรู้ทนัยคุสมยั 

-เพืTออภิปรายการนําแนวทางเวชปฏิบติัมาประยกุต์ใช้ทางคลินิกภายใต้หลกัการของใช้ทรัพยากรอย่าง

เหมาะสม 

วธีิการ 

-ให้นําเสนอแนวทางเวชปฏิบัติทีTแพทย์ประจําบ้านต่อยอดสนใจ อย่างน้อย 1 ครัง̀/คน/เดือน โดยอาจ

นําเสนอทดแทน Topic review ในเดือนเดียวกนั 

 กาํหนดการ 

-ทกุวนัพธุ สปัดาห์ทีT 2 และ 4 เวลา 9.30-12.00 น.  
 

2.2.6 Endocrine case conference คือ การนําเสนอและอภิปรายผู้ ป่วยต่อมไร้ท่อฯ ทีTรับปรึกษา 

ทัง̀ผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอก ในแตล่ะสปัดาห์ร่วมกบัอาจารย์ภายในหน่วยฯ 
วัตถุประสงค์ 

-เพืTอให้แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดได้ฝึกทกัษะในการนําเสนอข้อมลูและอภิปรายปัญหา รวมถงึแนวทาง

การดแูลรักษาผู้ ป่วยทีTน่าสนใจ ทัง̀ผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอกในชว่ง 1 สปัดาห์ทีTผา่นมา   

-เพืTอให้แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดได้เรียนรู้จากการดแูลผู้ ป่วยและนําปัญหาไปศกึษาค้นคว้าหาความรู้

เพิTมเติมด้วยตนเอง เพืTอเตรียมตวันําเสนอและอภิปรายในทีTประชมุ 

-เพืTอให้ผู้ ป่วยได้รับการดแูลทีTถกูต้องเหมาะสม 

วธีิการ 

-นําเสนอผู้ ป่วยทีTน่าสนใจ ทัง̀ประวติั การตรวจร่างกาย ผลตรวจเพิTมเติมทางห้องปฏิบติัการ รวมถงึ

อภิปรายแนวทางการวินิจฉยัและการรักษาในผู้ ป่วยรายนัน̀ 

-สรุปประเดน็การเรียนรู้สําคญัทีTได้รับจากผู้ ป่วยรายนัน̀ๆ  

-ศกึษาค้นคว้าหาความรู้เพิTมเติมด้วยตนเอง เพืTอเตรียมตวันําเสนอและอภิปรายในทีTประชมุ 
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กาํหนดการ 

-ทกุวนัองัคาร เวลา 13.30-15.00 น.  

 
2.2.7 Interesting case คือ กิจกรรมทางวิชาการทีTทําร่วมกนัระหวา่งแพทย์ประจําบ้านชัน̀ปีทีT 2 ทีT

หมุนเวียนหน่วยต่อมไร้ท่อฯ และแพทย์ประจําบ้านต่อยอดทีTดูแลรักษาผู้ ป่วยร่วมกัน โดยมีการ

นําเสนอข้อมลูและอภิปรายปัญหา รวมถึงแนวทางการดแูลรักษาผู้ ป่วยทีTน่าสนใจ มีการทบทวน

หวัข้อทางการแพทย์ทีTเกีTยวข้อง มีการอภิปรายร่วมกนัทัง̀แพทย์ประจําบ้านชัน̀ปีทีT ã ทีTหมนุเวียน

หน่วยตอ่มไร้ทอ่ฯ แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอด และอาจารย์  

วัตถุประสงค์ 

-เพืTอสง่เสริมการเรียนการสอนและการทํางานร่วมกนัระหวา่งแพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดและแพทย์

ประจําบ้านชัน̀ปีทีT 2 ทีTหมนุเวียนหน่วยตอ่มไร้ทอ่ฯ 

-เพืTอให้แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดสามารถอภิปรายปัญหาและแนวทางการดแูลรักษาผู้ ป่วยเพิTมเติม

จากทีTแพทย์ประจําบ้านชัน̀ปีทีT ã นําเสนอ  

-เพืTอให้แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดได้เรียนรู้จากการดแูลผู้ ป่วยและนําปัญหาไปศกึษาค้นคว้าหาความรู้

เพิTมเติมด้วยตนเอง เพืTอเตรียมอภิปรายในทีTประชมุ 

-เพืTอให้ผู้ ป่วยได้รับการดแูลทีTเหมาะสมและถกูต้อง 

วธีิการ 

-ประจําบ้านชัน̀ปีทีT 2 ทีTหมนุเวียนหน่วยต่อมไร้ท่อฯ นําเสนอผู้ ป่วยทีTน่าสนใจ ทัง̀ประวติั การตรวจ

ร่างกาย ผลตรวจเพิTมเติมทางห้องปฏิบัติการ ร่วมกับแพทย์ประจําบ้านหรือนักศึกษาแพทย์ทีT

หมนุเวียนสาขา รวมถงึอภิปรายแนวทางการวินิจฉยัและการรักษาในผู้ ป่วยรายนัน̀ 

-ทบทวนหวัข้อทางการแพทย์ทีTเกีTยวข้องกบัปัญหาของผู้ ป่วย 

กาํหนดการ 

-ทกุวนัพธุ สปัดาห์ทีT 4 เวลา 9.30 – 12.00 น.  

 

2.2.8 Pituitary conference คือ กิจกรรมวิชาการทีTทําร่วมกนัระหวา่งหน่วยตอ่มไร้ทอ่ฯ ศลัยแพทย์

ระบบประสาท รังสีแพทย์ และพยาธิแพทย์ โดยมีการนําเสนอข้อมูลผู้ ป่วยโรคต่อมใต้สมองทีT

น่าสนใจและอภิปรายปัญหา รวมถึงแนวทางการดูแลรักษาผู้ ป่วยร่วมกัน มีการทบทวนหัวข้อ

ทางการแพทย์ทีTเกีTยวข้อง 

วัตถุประสงค์ 

-เพืTอสง่เสริมการเรียนการสอนและการทํางานร่วมกนัระหวา่งอายรุแพทย์ตอ่มไร้ทอ่ฯ ศลัยแพทย์ระบบ

ประสาท รังสีแพทย์ และพยาธิแพทย์ 

-เพืTอให้แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดมีทกัษะในการนําเสนอและอภิปรายปัญหา รวมถงึวางแผนการดแูล

รักษาผู้ ป่วยกบัแพทย์สหสาขา  

-เพืTอให้แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดได้เรียนรู้จากการดแูลผู้ ป่วยและนําปัญหาไปศกึษาค้นคว้าหาความรู้

เพิTมเติมด้วยตนเอง เพืTอเตรียมตวันําเสนอและอภิปรายในทีTประชมุ 

-นําเสนอข้อมลูผู้ ป่วยโรคตอ่มใต้สมองทีTน่าสนใจทัง̀ผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอก 

-เพืTอให้ผู้ ป่วยได้รับการดแูลทีTถกูต้องเหมาะสม 
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วธีิการ 

-นําเสนอผู้ ป่วยโรคต่อมใต้สมองทีTน่าสนใจ ทัง̀ประวัติ การตรวจร่างกาย ผลตรวจเพิTมเติมทาง

ห้องปฏิบติัการ รวมถงึอภิปรายแนวทางการวินิจฉยัและการรักษาในผู้ ป่วยรายนัน̀ 

-ทบทวนหวัข้อทางการแพทย์ทีTเกีTยวข้องกบัปัญหาของผู้ ป่วย 
กาํหนดการ 

-ทกุวนัพธุ เวลา 13.00-15.00 น. ทกุ 3 เดือน 

 

2.2.9 DM foot conference คือ การนําเสนอและอภิปรายผู้ ป่วยเท้าเบาหวาน ร่วมกับอาจารย์

สาขาอายรุศาสตร์โรคตอ่มไร้ทอ่ฯ ศลัยแพทย์โรคหลอดเลือด เวชศาสตร์ฟืน̀ฟ ูและ พยาบาล  
วัตถุประสงค์ 

-เพืTอให้แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดมีความรู้และทกัษะในการดแูลผู้ ป่วยเท้าเบาหวาน  

-เพืTอหาแนวทางทีTเหมาะสมในการดแูลรักษาผู้ ป่วย แลกเปลีTยนความเห็นและแนวทางการรักษาใน

เวชปฏิบติัโดยสหสาขาวิชาชีพ 
วธีิการ 

-นําเสนอและอภิปรายผู้ ป่วยโรคเท้าเบาหวานทีTรับไว้รักษาในโรงพยาบาล ร่วมกบัสหสาขาวิชาชีพ 

ได้แก่ ศัลยศาสตร์หลอดเลือด เวชศาสตร์ฟื`นฟู พยาบาล nurse case manager ภายใน

โรงพยาบาล 

-เข้าร่วมประชมุทางไกลกบัโรงพยาบาลศิริราช เพืTอฟังการนําเสนอผู้ ป่วยโรคเท้าเบาหวานและร่วม

อภิปราย 

กาํหนดการ 

- ภายในโรงพยาบาล; จดัวนัองัคาร เวลา 12.00-13.00 น ทีTศนูย์ความเป็นเลิศเท้าเบาหวาน รพ.

ธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกียรติ ทัง̀นีข̀ึน̀กบัวา่ขณะนัน̀มีผู้ ป่วยทีTรับปรึกษาหรือไม ่

- ภายนอกโรงพยาบาล; จดัประชุมทางไกล (Teleconference) กับโรงพยาบาลศิริราช ในวนัพุธ 

เวลา 13.00-15.00 น. ทกุ 2 เดือน  

 

2.2.10 Pediatric & adult endocrine conference คือ กิจกรรมวิชาการทีTทําร่วมกนัระหวา่งหน่วย

ตอ่มไร้ทอ่ฯ ผู้ ใหญ่ และหน่วยตอ่มไร้ท่อฯ เด็ก โดยมีการนําเสนอข้อมลูผู้ ป่วยโรคตอ่มไร้ท่อฯ เด็กทีT

น่าสนใจและอภิปรายปัญหา รวมถึงแนวทางการดูแลรักษาผู้ ป่วยร่วมกัน มีการทบทวนหัวข้อ

ทางการแพทย์ทีTเกีTยวข้อง  
 วัตถุประสงค์ 

- เพืTอสง่เสริมการเรียนการสอนและการทํางานร่วมกนัระหว่างอายรุแพทย์ต่อมไร้ท่อฯ ผู้ ใหญ่ และ

ตอ่มไร้ทอ่ฯ เดก็ 

- เพืTอให้แพทย์ประจําบ้านต่อยอดมีทกัษะในการนําเสนอและอภิปรายปัญหา รวมถึงวางแผนการ

ดแูลรักษาผู้ ป่วยตอ่มไร้ทอ่ฯ เดก็   

- เพืTอให้แพทย์ประจําบ้านต่อยอดได้เรียนรู้จากการดแูลผู้ ป่วยและนําปัญหาไปศึกษาค้นคว้าหา

ความรู้เพิTมเติมด้วยตนเอง เพืTอเตรียมตวันําเสนอและอภิปรายในทีTประชมุ 

- นําเสนอข้อมลูผู้ ป่วยโรคตอ่มไร้ทอ่ฯ เดก็ทีTน่าสนใจทัง̀ผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอก 

- เพืTอให้ผู้ ป่วยได้รับการดแูลทีTถกูต้องเหมาะสม 
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 วธีิการ 

-นําเสนอผู้ ป่วยโรคต่อมไร้ท่อฯ เด็กทีTน่าสนใจ ทัง̀ประวติั การตรวจร่างกาย ผลตรวจเพิTมเติมทาง

ห้องปฏิบติัการ รวมถงึอภิปรายแนวทางการวินิจฉยัและการรักษาในผู้ ป่วยรายนัน̀ 

-ทบทวนหวัข้อทางการแพทย์ทีTเกีTยวข้องกบัปัญหาของผู้ ป่วย 
 กาํหนดการ 

-ทกุวนัองัคาร เวลา Öè.30-Öê.ëë น. ทกุ 4 เดือน 

 

2.2.11 Nuclear medicine & endocrine conference คือ กิจกรรมวิชาการทีTทําร่วมกันระหว่าง

หน่วยตอ่มไร้ทอ่ฯ และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ รพ.จฬุาภรณ์ โดยมีการนําเสนอข้อมลูผู้ ป่วยโรคตอ่มไร้

ท่อฯ ทีTได้รับการตรวจหรือรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ อภิปรายปัญหา รวมถึงแนวทางการดแูล

รักษาผู้ ป่วยร่วมกนั มีการทบทวนหวัข้อทางการแพทย์ทีTเกีTยวข้อง 
 วัตถุประสงค์ 

- เพืTอส่งเสริมการเรียนการสอนและการทํางานร่วมกนัระหว่างอายรุแพทย์ต่อมไร้ท่อฯ และแพทย์

เวชศาสตร์นิวเคลียร์  

- เพืTอเพิTมประสบการณ์การเรียนรู้เกีTยวกบัการตรวจและรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์  

- เพืTอให้แพทย์ประจําบ้านต่อยอดมีทกัษะในการนําเสนอและอภิปรายปัญหา รวมถึงวางแผนการ

ดแูลรักษาผู้ ป่วย   

- เพืTอให้แพทย์ประจําบ้านต่อยอดได้เรียนรู้จากการดแูลผู้ ป่วยและนําปัญหาไปศึกษาค้นคว้าหา

ความรู้เพิTมเติมด้วยตนเอง เพืTอเตรียมตวันําเสนอและอภิปรายในทีTประชมุ 

- เพืTอให้ผู้ ป่วยได้รับการดแูลทีTถกูต้องเหมาะสม 

 วธีิการ 

-นําเสนอผู้ ป่วยโรคต่อมไร้ท่อฯ ทีTได้รับการตรวจ หรือรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ทีTน่าสนใจ ทัง̀

ประวติั การตรวจร่างกาย ผลตรวจเพิTมเติมทางห้องปฏิบติัการ รวมถงึอภิปรายแนวทางการวินิจฉยั

และการรักษาในผู้ ป่วยรายนัน̀ 

-ทบทวนหวัข้อทางการแพทย์ทีTเกีTยวข้องกบัปัญหาของผู้ ป่วย 
 กาํหนดการ 

-ทกุวนัพธุ เวลา Öè.30-Öê.ëë น. ทกุ 6 เดือน 

 

2.2.12 การทํา US-guided fine needle aspiration of thyroid ฝึกการทําหตัถการ Ultrasound-

guided fine needle aspiration of thyroid nodule กบัรังสีแพทย์   
 วัตถุประสงค์ 

- เพืTอให้ทราบข้อบ่งชีแ̀ละข้อห้ามในการทําหตัถการ ขัน̀ตอนการเตรียมผู้ ป่วยและการทําหตัถการ 

ภาวะแทรกซ้อนทีTอาจเกิดขึน̀ 

- เพืTอให้มีทกัษะในการทําหตัถการ US-guided fine needle aspiration of thyroid ได้อยา่งถกูต้อง

เหมาะสม และปลอดภยั  

- เพืTอให้มีทักษะในการอธิบายให้ผู้ ป่วยทราบถึง ข้อบ่งชีใ̀นการตรวจ ขัน̀ตอนการทําหัตถการ 

ภาวะแทรกซ้อนทีTอาจเกิดขึน̀ รวมถงึการขอให้ผู้ ป่วยเซน็ใบยินยอมในการทําหตัถการ  
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- เพืTอให้มีทักษะในการขัน̀ตอนการทําหัตถการทีTครบถ้วน เหมาะสมฝึกการทําหัตถการ 

Ultrasound-guided fine needle aspiration of thyroid nodule กบัรังสีแพทย์   

 กาํหนดการ 

- ทกุวนัพฤหสับดี เวลา 9.00-12.00 น. สปัดาห์ทีT 2 หรือ 3 (ดตูารางในภาคผนวก 7) 
 

2.2.13 การอ่านผล Thyroid cytology คือ การเรียนและการฝึกอ่านผล thyroid cytopathology 

ร่วมกับพยาธิแพทย์ ซึTงประกอบด้วยการฟังบรรยายในหวัข้อ Thyroid cytology and Bethesda 

system for thyroid cytology ซึTงจัด Ö ครัง̀/ปี และการอ่านผล thyroid cytology ร่วมกับพยาธิ

แพทย์ ทกุ ã เดือน 

 วัตถุประสงค์ 

- เพืTอให้แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดมีทกัษะในการอา่นผล thyroid cytopathology ด้วยตนเองได้ 
 กาํหนดการ 

- ฟังบรรยายวนัศกุร์ทีT ñ ตลุาคม ãêóã เวลา Öè.ëë-Öñ.èë น 

- อ่านผล thyroid cytology วนัพธุ 14.00-15.00 น. ทกุ 2 เดือน (5 ครัง̀/ปี) เดือนตลุาคม ธนัวาคม 

กมุภาพนัธ์ เมษายน มิถนุายน (ดตูารางในภาคผนวก 7) 
 

2.2.14 การอ่าน Pituitary imaging คือ การเรียนและการฝึกอ่าน Pituitary imaging ร่วมกบัรังสี

แพทย์ ซึTงประกอบด้วยการฟังบรรยายในหวัข้อ Pituitary imaging ซึTงจดั Ö ครัง̀/ปี และการอ่าน 

pituitary imaging ร่วมกบัรังสีแพทย์ 
 วัตถุประสงค์ 

- เพืTอให้มีทกัษะในการอา่น Pituitary imaging ด้วยตนเองได้ 

 กาํหนดการ 

- การฟังบรรยายเรืTอง Pituitary imaging วนัจนัทร์ทีT Öê กค 2562 เวลา Öñ.ëë-Öó.ëë น. 

- อา่น Pituitary imaging ร่วมกบัรังสีแพทย์ เมืTอมีการสัTงตรวจ สามารถไปอา่นได้ตามช่วงเวลาดงันี ̀

วนัจนัทร์ 13.30-16.00 สปัดาห์ทีT 1-3, วนัพธุ 9.00-13.00 สปัดาห์ทีT 1-3 และวนัพฤหสั 9.00-12.00 

น. ทกุสปัดาห์  
 

2.2.15 การอ่าน Adrenal imaging การเรียนและการฝึกอา่น Adrenal imaging ร่วมกบัรังสีแพทย์ 

ซึTงประกอบด้วยการฟังบรรยายในหวัข้อ Adrenal imaging ซึTงจดั Ö ครัง̀/ปี และการอ่าน adrenal 

imaging ร่วมกบัรังสีแพทย์ 
 วัตถุประสงค์ 

- เพืTอให้มีทกัษะในการอา่น Adrenal imaging ด้วยตนเองได้ 

 กาํหนดการ 

- การฟังบรรยายเรืTอง Adrenal imaging วนัองัคารทีT ãë สงิหาคม 25óã เวลา Öë.ëë-Öã.ëë น. 

- อา่น Adrenal imaging ร่วมกบัรังสีแพทย์ เมืTอมีการสัTงตรวจ สามารถไปอา่นได้ตามช่วงเวลาดงันี ̀

วนั พฤหสับดีและศกุร์ เวลา Öè.00-Öó.ëë น. 
 



 

คูมื่อแพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดอายรุศาสตร์ตอ่มไร้ทอ่ฯ ธรรมศาสตร์ 2563 

11 

2.2.16 DM care team round คือ การนําเสนอและอภิปรายผู้ ป่วยเบาหวานทีTรับปรึกษาทัง̀ใน

และนอกแผนกอายรุกรรมร่วมกบัอาจารย์ทีTรับผิดชอบ แพทย์เจ้าของไข้ พยาบาล เภสชักร และนกั

โภชนาการ ทกุสปัดาห์ 

 วัตถุประสงค์ 

- เพืTอได้ฝึกทกัษะการดแูลผู้ ป่วยเบาหวานแบบองค์รวม ร่วมกบัสหสาขาวิชาชีพ 

- ฝึกทกัษะการเป็นผู้ นําทีมเบาหวาน ในการประเมินปัญหา อภิปรายปัญหา รวมถงึวางแผนการ

ดแูลรักษาผู้ ป่วยร่วมกนั  

- ฝึกทกัษะการแนะนําผู้ ป่วยและญาติ ในการดแูลรักษาสขุภาพ 

 กาํหนดการ 

- ทุกวนัพธุ 13.30-14.30 น  

 

2.2.17 Type 1 DM clinic คือ การออกตรวจเบาหวานชนิดทีT 1 แบบผู้ ป่วยนอก และเข้าฟังการให้

ความรู้ผู้ ป่วยเบาหวานชนิดทีT Ö (Diabetes Self-Management Education; DSME) โดยพยาบาล 

เภสชักร และนกัโภชนาการ  

 วัตถุประสงค์ 

- เพืTอให้มีทกัษะในการดแูลรักษาผู้ ป่วยโรคเบาหวานชนิดทีT 1 แบบองค์รวม ร่วมกบัสหสาขา

วิชาชีพ 

- เพืTอให้มีทกัษะในการให้ความรู้ผู้ ป่วยเบาหวานชนิดทีT 1 ในการดแูลตนเอง (DSME) ร่วมกบัสห

สาขาวิชาชีพ 

 วธีิการ 

- ตรวจรักษาผู้ ป่วยเบาหวานชนิดทีT 1 ทีTแผนกผู้ ป่วยนอก 

- เข้าฟังการให้ความรู้ผู้ ป่วยเบาหวานชนิดทีT 1 โดย พยาบาล เภสชักร และนกัโภชนาการ เพืTอ

เพิTมพนูทกัษะการดแูลรักษาและวิธีการสอนผู้ ป่วยเบาหวานชนิดทีT 1 โดยมีทัง̀หมด 11 modules 

ดงันี ̀

DSME Modules:  

Module 1: What is type 1 Diabetes?  

Module 2: Insulin and injection Technique  

Module 3: Healthy diet and CHO counting  

Module 4: Monitoring of glycemic control in type 1 DM  

Module 5: Sick day management in type 1 DM 

Module 6: Acute complications  

Module 7: Chronic complications  

Module 8: Exercise and physical activity  

Module 9: Traveling, driving, smoking, alcoholic drinking, attending party   

Module 10: Pregnancy and pregnancy planning 

Module 11: Psychosocial issues  

 กาํหนดการ 

- ทุกวนัศกุร์ เวลา 13.00-16.00 น. เดือนละ Ö ครัง̀ 



 

คูมื่อแพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดอายรุศาสตร์ตอ่มไร้ทอ่ฯ ธรรมศาสตร์ 2563 

12 

- เข้าฟัง DSME ทกุเดือนจนครบ 11 modules 
 

2.2.18 Diabetic education clinic คือ การเข้าร่วมฟังการให้ความรู้ผู้ ป่วยเบาหวานโดยพยาบาล

วิชาชีพ เภสชักร และนกัโภชนาการ ทีTคลนิิกให้ความรู้ผู้ ป่วยเบาหวาน รวมถงึได้ฝึกการทําหตัการ

หรือการตรวจเพิTมเติมเกีTยวกบัเท้าเบาหวาน ได้แก่ การขดู callus, การวดั foot pressure เป็นต้น 

เป็นกิจกรรมวิชาการสําหรับแพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดชัน̀ปีทีT Ö ในช่วง Ö เดือนแรกของปีการศกึษา 

วัตถุประสงค์ 

- เพืTอให้แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดได้เรียนรู้รูปแบบในการให้ความรู้เพืTอการดแูลตนเองและการ

สร้างเสริมพลงั (empowerment) ในผู้ ป่วยเบาหวาน ครอบครัวและผู้ดแูล โดยสหสาขาวิชาชีพ 

- เพืTอให้แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดมีทกัษะในการทําหตัการหรือการตรวจเพิTมเติมเกีTยวกบัเท้า

เบาหวาน ได้แก่ การขดู callus, การวดั foot pressure เป็นต้น  

วธีิการ 

-แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดเข้าร่วมสงัเกตการสอนผู้ ป่วยเบาหวานแบบผู้ ป่วยนอก และร่วมทดลอง

ปฏิบติัจริงทีTห้องให้ความรู้เบาหวาน โดยประกอบด้วยสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ 

1) พยาบาลเบาหวาน สืบค้นปัญหาของผู้ ป่วย ให้คําแนะนําความรู้เบือ̀งต้นเกีTยวกบั

โรคเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลนั ภาวะแทรกซ้อนเรือ̀รัง การปฏิบติัตนเมืTอไมส่บาย 

empowerment, diabetes self-management education การปอ้งกนัโรคเบาหวานชนิดทีT 2 และ

การให้คําแนะนําผู้ ป่วยโรคเบาหวานขณะตัง̀ครรภ์ 

2) พยาบาล APN ประเมินเท้าเบาหวาน แก้ปัญหาเลบ็ขบและขดู callus  

3) เภสชักร ทบทวนการใช้ยากินและยาฉีด ค้นหาและแนะนําภาวะแทรกซ้อนจากการใช้

ยา 

4) นกัโภชนาการ สอนการนบัสดัสว่นคาร์โบไฮเดรตและให้ความรู้เกีTยวกบัโภชนบําบดัทีT

เหมาะสมสําหรับผู้ ป่วยเป็นรายกรณี 

กาํหนดการ  

- สปัดาห์ทีT 1 ของการทํางานของแพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดชัน̀ปีทีT 1 วนัพฤหสั เวลา 14.00-15.00 น. 

(เบาหวานทัTวไป เบาหวานขณะตัง̀ครรภ์) 

- สปัดาห์ทีT 2 ของการทํางานของแพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดชัน̀ปีทีT Ö วนัองัคาร เวลา 10.00-12.00 น. 

(เท้าเบาหวาน) 

- สปัดาห์ทีT 3 ของการทํางานของแพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดชัน̀ปีทีT Ö วนัจนัทร์ เวลา 14.00-15.00 น. 

(โภชนบําบดั) 

 

2.2.19 Obesity clinic คือ การดแูลรักษาผู้ ป่วยโรคอ้วน ร่วมกบัแพทย์โภชนศาสตร์ และ

ศลัยแพทย์ ซึTงประกอบด้วยการฟังบรรยายเรืTอง Management of obesity and post bariatric 

surgery patients 1 ครัง̀/ปี และการออกตรวจผู้ ป่วยโรคอ้วนทีTได้รับการรักษาโดยการปรับเปลีTยน

พฤติกรรม รักษาด้วยยา รักษาโดยการผา่ตดั และการดแูลผู้ ป่วยหลงัการผา่ตดัทัง̀ในระยะสัน̀และ

ระยะยาว 
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วัตถุประสงค์ 

 - เพืTอให้มีทกัษะในการดแูลรักษาผู้ ป่วยโรคอ้วนแบบองค์รวม ทัง̀ผู้ ป่วยทีTได้รับการรักษาโดยการ

ปรับเปลีTยนพฤติกรรม รักษาด้วยยา รักษาโดยการผา่ตดั และการดแูลผู้ ป่วยหลงัการผา่ตดัทัง̀ใน

ระยะสัน̀และระยะยาว 
 กาํหนดการ 

- ทกุวนัศกุร์ เวลา 9.00-12.00 น สปัดาห์ทีT 1 หรือ 2 ของเดือน (ดตูารางในภาคผนวก 7) 

 

2.2.20 แพทย์แผนไทยประยุกต์ คือ การดงูาน และฝึกปฏิบติังาน ทีTแผนกแพทย์แผนไทย

ประยกุต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ในช่วงวิชาเลือก สําหรับแพทย์ประจําบ้าน

ตอ่ยอดฯ ชัน̀ปีทีT 2 

วัตถุประสงค์ 

- เพืTอให้มีความรู้ ความเข้าใจในแพทย์แผนไทยประยกุต์  

- นําความรู้มาประยกุต์ใช้ในการดแูลรักษาผู้ ป่วยตอ่มไร้ทอ่ฯ ตอ่ไป  
วธีิการ 

- แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดฯ ชัน̀ปีทีT 2 ไปดงูานและฝึกปฏิบติังาน แผนกแพทย์แผนไทยประยกุต์ 

(ดรูายละเอียดในภาคผนวก 8)   
กาํหนดการ 

- แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดฯ ชัน̀ปีทีT 2 ช่วงวิชาเลือก ระยะเวลาเวลา 2 สปัดาห์  

 
2.2.21 Type 1 diabetic camp 

วัตถุประสงค์ 

-เพืTอให้แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดได้เรียนรู้รูปแบบในการให้ความรู้เพืTอการดแูลตนเองและการ

สร้างเสริมพลงั (empowerment) ในผู้ ป่วยเบาหวานชนิดทีT 1 ครอบครัวและผู้ดแูล โดยสหสาขา

วิชาชีพ 

-เพืTอให้แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดมีทกัษะในการดแูลรักษาผู้ ป่วยโรคเบาหวานชนิดทีT 1  
วธีิการ 

-แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดเข้าร่วมกิจกรรมคา่ยเบาหวานของผู้ เป็นเบาหวานชนิดทีT 1 แบบไมค้่าง

คืน ซึTงมีทัง̀ผู้ ป่วยเดก็และผู้ใหญ่ กิจกรรมประกอบด้วย การสอนฉีดยา การสอนนบัสดัสว่น

คาร์โบไฮเดรต การสอนภาวะแทรกซ้อน และ empowerment เป็นต้น  

กาํหนดการ 

-อยา่งน้อยทกุ 2 ปี ระยะเวลาเวลา 1 วนั  
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กจิกรรมวชิาการของแพทย์ประจาํบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซมึ 
เวลา /วัน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหสับดี ศุกร์ 

7.00-8.00 Ward round Ward round Ward round Ward round Ward round 

8.00-9.00 Consultation  

Round 

Consultation Round 

(8.00-9.30) 

Consultation Round 

 (8.00-9.30) 

- 

Consultation 

Round 

Consultation  

Round 

9.00-9.30 OPD  

Endocrine 

OPD 

Endocrine 

หรือ 

US-guided 

FNA thyroid 

(week 2 or 3) 

OPD 

Endocrine 

หรือ  

Obesity clinic 

(week 1 or 2) 

9.30-12.00  SDL/วจิยั 

Endocrine conference (9.30-12.00) 

Journal 

club 

(week 1) 

Topic / 

Guideline 

(week 2) 

Interesting 

case  

(week 3) 

Topic / 

Guideline 

(week 4) 

Journal 

club 

(week 5) 

12.00-13.00  DM foot conference Happy hour (ทกุ 3 เดือน) - - 

13.00-15.00 OPD 

Endocrine 

Endocrine case conference 

หรือ 

Pediatric & adult endocrine 

conference  

(3 ครั {ง/ปี) 

DM care team round (13.30-14.30)  OPD 

Endocrine 

SDL/วจิยั 

หรือ 

T1DM clinic (1 ครั {ง/เดือน) 

Interhospital conference 

(4 ครั {ง/ปี) 

Pituitary conference (13.00-15.00) 4 ครั {ง/ปี 

Thyroid cytopathology review (14.00-15.00) 5 ครั {ง/ปี 

Nuclear medicine & endocrine conference  

(13.30-15.00) 2 ครั {ง/ปี 

15.00-16.30 Ward round  

 

Ward round  Ward round  

 

Ward round  

 

Ward round  
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2.3 การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ (Practice-based learning and personal 

improvement) 

-แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดทกุชั Gนปีนําเสนอและวิพากษ์บทความและ/หรืองานวิจยัทางการแพทย์ทีQ
เกีQยวข้องกบัโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึในการประชมุวารสารสโมสร (Journal club) 
-แพทย์ประจําบ้านต่อยอดต้องทํางานวิจยั ได้แก่ งานวิจยัแบบ retrospective หรือ prospective 
หรือ cross-sectional study หรือ systematic review หรือ meta-analysis โดยเป็นผู้ วิจัยหลัก 
อยา่งน้อย 1 เรืQอง และนําเสนอผลงานวิจยัในทีQประชมุ 
-แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดทกุชั Gนปีติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในการประชมุวิชาการตา่ง ๆ  
-แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดทกุชั Gนปีมีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดแูลผู้ ป่วยแบบองค์รวมและสห
วิชาชีพ  
-แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดทกุชั Gนปีบนัทกึข้อมลูในเวชระเบียนผู้ ป่วยได้อยา่งถกูต้องสมบรูณ์ 
-แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดทกุชั Gนปีรักษาผู้ ป่วยบนหลกัการของการใช้ยาอยา่งสมเหตผุล 

2.4 ทกัษะปฏสัิมพันธ์และการสืWอสาร (Interpersonal and communication skill) 

-แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดทกุชั Gนปีนําเสนอข้อมลูผู้ ป่วย อภิปรายปัญหา และการดแูลรักษาผู้ ป่วย 
-แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดทกุชั Gนปีปฏิบติังานสอนนิสตินกัศกึษาแพทย์ และแพทย์ประจําบ้าน 
-แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดทกุชั Gนปีให้คําแนะนําทีQถกูต้องและเหมาะสมแก่ผู้ ป่วยและญาติ 
-แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดทกุชั Gนปีมีมนษุยสมัพนัธ์และการสืQอสารทีQดีกบัผู้ ร่วมงานทกุระดบั 
-แพทย์ประจําบ้านต่อยอดทกุชั Gนปีทําหน้าทีQเป็นทีQปรึกษาและให้คําแนะนําแก่แพทย์และบคุลากร
อืQนทีQสง่ผู้ ป่วยมาปรึกษาด้านอายรุศาสตร์โรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึ 
-แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดทกุชั Gนปีสามารถใช้ภาษาองักฤษในการสืQอสารได้อยา่งเหมาะสม 

2.5 วชิาชีพนิยม (Professionalism) 

-แพทย์ประจําบ้านต่อยอดทกุชั Gนปีได้เข้าร่วมกิจกรรมเพืQอการพฒันาให้มีคณุธรรม จริยธรรม และ
เจตคติทีQดีระหวา่งการปฏิบติังาน 

-แพทย์ประจําบ้านต่อยอดทุกชั Gนปีต้องทํางานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยแบบ retrospective หรือ 
prospective หรือ cross-sectional study หรือ systematic review หรือ meta-analysis โดยเป็น
ผู้ วิจยัหลกัอยา่งน้อย v เรืQอง 

-แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดทกุชั Gนปีนําเสนอผู้ ป่วย และ/หรือ อภิปรายในการประชมุวิชาการระหวา่ง
สถาบนั (Inter-hospital conference)  

-แพทย์ประจําบ้านต่อยอดทกุชั Gนปีมีสว่นร่วมในกิจกรรมสว่นรวมต่างๆ ของหน่วยงานและสถาบนั
ฝึกอบรม เช่น กิจกรรมงานเบาหวานโลก การประชมุวิชาการประจําปีเรืQองเบาหวานชนิดทีQ 1 การ
ประชมุวิชาการประจําปีเรืQองเท้าเบาหวาน 

-แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดทกุชั Gนปี เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านบรูณาการทางการแพทย์ 
เช่น การดูแลผู้ ป่วยเบาหวานโดยสหสาขาวิชาชีพ (DM care team round) การประชุมอภิปราย
ผู้ ป่วยเท้าเบาหวานแบบองค์รวม (DM foot conference) 
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2.6 การทาํเวชปฏบัิตใิห้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (System-based practice) 

-แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดทกุชั Gนปีมีประสบการณ์การเรียนรู้เกีQยวกบัระบบสขุภาพและระบบยา
ของประเทศ  
-แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดทกุชั Gนปีมีประสบการณ์การเรียนรู้เกีQยวกบัระบบคณุภาพของ
โรงพยาบาล ระบบความปลอดภยัของผู้ ป่วยสทิธิของผู้ ป่วย และกฎหมายทางการแพทย์ 

-แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดทกุชั Gนปีปฏิบติังานดแูลรักษาผู้ ป่วยภายใต้หลกัการของการใช้ทรัพยากร
อยา่งเหมาะสม เช่น การใช้แนวทางเวชปฏิบติั (Practice guidelines) การอาศยัข้อมลูจาก
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ (Evidence-based practice) เป็นต้น 
 
การจัดการฝึกอบรมตลอด 2 ปีการศึกษา มีรายละเอียด ดังนี o 

1. ปฏิบติังานในการดแูลผู้ ป่วยอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อฯ ในแผนกผู้ ป่วยใน แผนกผู้ ป่วย
นอก แผนกฉกุเฉิน และหอผู้ ป่วยวิกฤต รวมทั Gงรับปรึกษาผู้ ป่วยโรคต่อมไร้ท่อฯ ต่างแผนก
ในเวลาราชการ 

2. อยูเ่วรรับปรึกษาปัญหาทางอายรุศาสตร์โรคตอ่มไร้ทอ่ฯ อยา่งตอ่เนืQองตลอดการฝึกอบรม 
3. จดัประสบการณ์ในการให้ความรู้ในการปอ้งกนัโรคเบาหวานแก่ประชากรกลุ่มเสีQยง เช่น 

การให้ความรู้ผู้ ป่วยเบาหวานขณะตั Gงครรภ์ งานวนัเบาหวานโลก งานชมรมเบาหวาน งาน
คา่ยเบาหวาน เป็นต้น 

4. ปฏิบติังานในสาขาวิชากมุารเวชศาสตร์โรคตอ่มไร้ทอ่ฯ และสาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญ
พนัธุ์  (reproductive endocrinology) ในสถาบนัทีQแพทยสภารับรอง เป็นเวลาสาขาวิชา
ละ 1 เดือน ขณะทีQเป็นแพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดฯ ชั GนปีทีQ 2 โดยแพทย์ประจําบ้านตอ่ยอด
ฯ มีอิสระในการเลือกสถาบนัทีQไปปฏิบติังานด้วยตนเอง 

5. ฝึกอบรมในสาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ สถาบนัวิจัยจุฬาภรณ์ ระยะเวลา 2 สปัดาห์ 
ขณะทีQเป็นแพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดฯ ชั GนปีทีQ 2 

6. จดัให้แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดชั GนปีทีQ Ü มีวิชาเลือกทีQเกีQยวข้องกบัอายรุศาสตร์โรคตอ่มไร้
ทอ่ฯ ระยะเวลา v เดือน ในสถาบนัฝึกอบรมทั GงภายในหรือภายนอกประเทศตามทีQสถาบนั
ฝึกอบรมเห็นสมควร โดยเป็นสถาบนัฝึกอบรมทีQได้รับการรับรองจากแพทยสภา และแพทย์
ประจําบ้านตอ่ยอดฯ มีอิสระในการเลือกสถาบนัทีQไปปฏิบติังานด้วยตนเอง 

7. จัดอบรมและฝึกการทําหัตถการ Fine needle aspiration biopsy of thyroid ซึQงแพทย์
ประจําบ้านตอ่ยอดฯ เป็นผู้ ทําหตัถการด้วยตนเอง อยา่งน้อย 30 ราย โดยเป็น US-guided 
fine needle aspiration biopsy อยา่งน้อย 20 ราย 

8. จดัประสบการณ์การเรียนรู้การอา่นผล Thyroid cytology ซึQงประกอบด้วย 
-การฟังบรรยายเรืQอง Thyroid cytology and Bethesda system for thyroid cytology ปี
ละ 1 ครั Gง 
-การอ่านผล Thyroid cytology ร่วมกบัทางพยาธิแพทย์ 5 ครั Gง/ปี โดยได้อ่านผล Thyroid 
cytology อยา่งน้อย 10 ราย ทีQมีพยาธิสภาพทีQแตกตา่งกนัอยา่งน้อย 5 โรค 

9. จดัประสบการณ์การเรียนรู้ การทํา Dynamic endocrine function tests ซึQงแพทย์ประจํา
บ้านต่อยอดฯ ต้องเป็นผู้ สัQงทํา ตามข้อบ่งชี G จัดเตรียมผู้ ป่วย วางแผนการทํา รวมถึง
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สามารถแปลผลการตรวจได้ด้วยตนเอง จํานวน 30 ครั Gง โดยให้นับจํานวนรวมทุกการ
ทดสอบของเกณฑ์ระดบั v (ภาคผนวก v) 

10. จัดประสบการณ์การเรียนรู้การอ่าน Endocrine imaging ซึQงแพทย์ประจําบ้านต่อยอดฯ 
ต้องสามารถแปลผลได้ด้วยตนเอง อย่างน้อย 20 ครั Gง โดยให้นบัจํานวนรวมทกุการตรวจ
ทางรังสีวิทยาของเกณฑ์ระดบั 1 (ภาคผนวก 1) 

11. ให้มีระบบอาจารย์ทีQปรึกษาในอตัราสว่น 1:1 ตอ่การฝึกอบรม 2 ปี 
12. จดัการฝึกอบรมภายใต้สภาวะการทํางานทีQเหมาะสม ไม่เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของผู้ เข้า

รับการฝึกอบรม  
13. จดัการฝึกอบรมภายใต้ความมีเสรีภาพทางวิชาการ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีเสรีภาพในการ

แสดงความคิดเห็นเกีQยวกับการดแูลรักษาผู้ ป่วยและร่วมกันวางแผนการรักษา สามารถ
เลือกศึกษาบทความและ/หรืองานวิจยัทางการแพทย์ทีQเกีQยวข้องกบัโรคต่อมไร้ท่อและเม
แทบอลิซมึได้ด้วยตนเอง รวมถึงเลือกหวัข้อการทําวิจยัด้วยตนเองโดยมีอาจารย์ในหน่วย
ให้คําปรึกษา   
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การทาํงานวจัิย 

แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดต้องทํางานวิจยัได้แก่งานวิจยัแบบ retrospective, prospective 
หรือ cross sectional หรือ systematic review หรือ meta-analysis อย่างน้อย1 เรืQองในระหว่างการ
ปฏิบติังาน 2ปีโดยเป็นผู้ วิจยัหลกัหรือผู้ นิพนธ์หลกังานวิจยัดงักล่าวต้องประกอบด้วยหวัข้อหลกั
ดงันี G 

1. วตัถปุระสงค์ของการวิจยั 
2. วิธีการวิจยั 
3. ผลการวิจยั 
4. การวิจารณ์ผลการวิจยั 
5. บทคดัยอ่ 

ความสามารถในการทําวิจัยด้วยตนเองเป็นสมรรถนะหนึQงทีQแพทย์ประจําบ้านต่อยอด
อายรุศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมต้องบรรลตุามหลกัสตูรฯ ผลงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์จึง
เป็นองค์ประกอบหนึQงของผู้ ทีQจะได้รับวุฒิบตัรฯ เมืQอสิ Gนสดุการฝึกอบรม  ดงันั Gนสถาบนัฝึกอบรม
จะต้องรับผิดชอบการเตรียมความพร้อมให้กบัแพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดของสถาบนัตนเองตั Gงแตก่าร
เตรียมโครงร่างการวิจยั ไปจนสิ Gนสดุการทํางานวิจยัและจดัทํารายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์เพืQอนําส่ง
สมาคมต่อมไร้ท่อฯ ทั Gงนี Gสถาบนัฝึกอบรมจะต้องรายงานชืQองานวิจัย อาจารย์ทีQปรึกษา และความ
คืบหน้าของงานวิจยัตามกรอบเวลาทีQกําหนดไปยงัสมาคมต่อมไร้ท่อฯ เพืQอให้มีการกํากบัดแูลอย่าง
ทัQวถงึ 

 

กรอบการดาํเนินงานวจัิยในเวลา 24 เดือนของการฝึกอบรม  

เดือน  ประเภทกจิกรรม 
1-6 จดัเตรียมคําถามวิจยัและติดตอ่อาจารย์ทีQปรึกษา  
7-9 จดัทําโครงร่างงานวิจยั และวางแผนขอทนุสนบัสนนุงานวิจยั 
10-12 ขออนมุติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ขอทนุสนบัสนนุงานวิจยัจากแหล่ง

ทนุทั Gงภายในและภายนอกสถาบนั (ถ้าต้องการ) 
13-20  ดําเนินการวิจยั วิเคราะห์และสรุปผลงานวิจยั 
21-22 ส่งรายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ต่อสถาบนั เพืQอส่งต่อไปยงัอนกุรรมการฝึกอบรมและ

สอบของสมาคมฯ เพืQอทําการประเมินผลสําหรับประกอบคณุสมบติัการเข้าสอบเพืQอ
วฒิุบตัรภาคปฏิบติัขั Gนสดุท้าย  

22-23  นําเสนอผลงานวิจยัตอ่คณะกรรมการฝึกอบรมเป็นภาษาองักฤษ 
คุณลักษณะของงานวจัิย 

1. เป็นผลงานทีQ ริเ ริQ มใหม่ หรือเป็นงานวิจัยทีQใช้แนวคิดทีQ มีการศึกษามาก่อนทั Gงในและ
ตา่งประเทศ  แตนํ่ามาดดัแปลงหรือทําซํ Gาในบริบทของสถาบนั 

2. แพทย์ประจําบ้านต่อยอดและอาจารย์ผู้ ดําเนินงานวิจัยทุกคน ควรผ่านการอบรมด้าน
จริยธรรมการวิจยัในคน /หรือ good clinical practice (GCP) 

3. งานวิจยัทกุเรืQองต้องได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัของสถาบนั  
4. งานวิจยัทกุเรืQอง ให้ดําเนินงานวิจยัภายใต้ข้อกําหนดของ GCP หรือระเบียบวิจยัทีQถกูต้องและ

เหมาะสมกบัคําถามวิจยั  
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5. ให้ใช้ภาษาองักฤษในการนําเสนอและเขียนผลงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ 
 

สิWงทีWต้องปฏบัิตสิาํหรับการดาํเนินการวจัิยทีWเกีWยวข้องกับผู้ป่วย 

1. เมืQอได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล้ว  ต้องดําเนินการทําวิจัยตาม
ข้อตกลงโดยเคร่งครัด 

2. เมืQอมีการลงนามในเอกสารชี Gแจงผู้ ป่วยหรือผู้แทนเพืQอให้ยินยอมเข้าร่วมวิจยัต้องให้สําเนาแก่
ผู้ ป่วยหรือผู้แทนเก็บไว้ v ชดุ 

3. ให้ทําการระบใุนเวชระเบียนผู้ ป่วยนอกหรือผู้ ป่วยในถงึสถานะการเข้าร่วมงานวิจยัของผู้ ป่วย 
4. การตรวจหรือรักษาเพิQมเติมจากโครงการวิจยัทีQผ่านการอนมุติัแล้ว โดยการกระทําดงักล่าว

ไม่ได้เป็นส่วนหนึQงของการดแูลรักษาผู้ ป่วยตามปกติ  ไม่สามารถทําได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั Gงสิ Gน  
ยกเว้นได้มีการระบุและอนุมัติในโครงการวิจัยแล้ว และผู้ วิจัยหรือคณะผู้ ว ิจ ัยต้องเป็น
ผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั Gงทางตรงและทางอ้อมทีQเกิดขึ Gนกับผู้ ป่วยและผู้ดแูลผู้ ป่วย 

5. กรณีทีQโครงการวิจัยกําหนดให้ทําการตรวจหรือรักษาทีQเพิQมเติมจากการดูแลรักษาผู้ ป่วย
ตามปกติหากมีผลลัพธ์ทีQอาจส่งผลต่อประโยชน์ให้การดูรักษาผู้ ป่วย ให้ดําเนินการแจ้ง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั เพืQอวางแผนแจ้งผู้ ทีQเกีQยวข้องรับทราบตอ่ไป            

6. หากเกิดกรณีอืQนนอกเหนือการคาดการณ์  ให้รีบปรึกษาอาจารย์ทีQปรึกษาโครงการวิจัย หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั  กรณีทีQไม่สามารถปรึกษาได้ ให้ย้อนกลบัไปใช้หลกัพื Gนฐาน 
ñ ข้อของจริยธรรมทางการแพทย์ในการตดัสนิใจ คือ   
1) การถือประโยชน์สขุของผู้ ป่วยเป็นหลกั และการไมก่่อให้เกิดความทกุข์ทรมานกบัผู้ ป่วย 
2) การเคารพสทิธิของผู้ ป่วย 
3) การยึดมัQนในหลกัความเสมอภาคของทุกคนในสงัคม ทีQจะได้รับบริการทางการแพทย์

ตามมาตรฐาน  
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การบริหารการจัดการฝึกอบรมและการลา 
จดัให้มีชัQวโมงปฏิบติังานในเวลา 7.00-16.30 น. ทกุวนัราชการ  โดยได้รับเงินเดือนจากต้น

สงักดั ในกรณีทีQมีต้นสงักดั หรือได้รับคา่จ้างจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในกรณี
เป็นสงักดัอิสระ และได้รับคา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการแบบเหมาจ่ายรายเดือน ทั Gง
ในกรณีทีQมีต้นสงักดั และอิสระ ตามอตัราคา่จ้างของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกียรติ  

กําหนดให้มีวนัลา ดงัตอ่ไปนี G 
1. ลาเข้าร่วมกจิกรรมวชิาการ 

ให้ผู้ เข้ารับการอบรมเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการทีQจดัโดยสมาคมตอ่มไร้ทอ่ฯ แตย่งัคงความรับผิดชอบ
ด้านการรับปรึกษาตามปกติ 

2. ลาพัก 

ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถลาพกัในระหว่างการฝึกอบรมได้ เช่น การลาคลอดบตุร การ
ลาป่วย การเกณฑ์ทหาร การถูกเรียกฝึกกําลังสํารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝึกอบรม/
หลกัสูตรตามประกาศของต้นสงักัดสถาบนัฝึกอบรมการไปปฏิบติังานพิเศษนอกสถาบนัตามทีQ
ได้รับมอบหมายจากสถาบนัฝึกอบรม หรือสถาบนัต้นสงักดั  

กรณีลาคลอด อนญุาตให้ลาได้ตามทีQกฎหมายกําหนดทั Gงนี Gในการสง่สอบเพืQอขอวฒิุบตัรฯ 
ผู้ มีสิทธิเข้าสอบเพืQอวุฒิบตัรฯ ต้องผ่านการฝึกอบรมในหลกัสตูรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการ
ฝึกอบรม 

กรณีลาพกัผอ่น อนญุาตให้ลาได้ไมเ่กิน 10 วนั และผลรวมของวนัลาทั Gงหมดไมเ่กินร้อยละ 
20 และต้องมีผู้ปฏิบติังานแทน โดยแจ้งผู้บงัคบับญัชาเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 1 
สปัดาห์ 

กรณีลาป่วย ให้สง่ใบรับรองแพทย์ตอ่ผู้บงัคบับญัชา 
กรณีทีQลาเกินร้อยละ 20 ของระยะเวลาในการฝึกอบรม ต้องนําเรืQ องเข้าทีQประชุม

คณะกรรมการฝึกอบรมฯ เพืQอพิจารณาถึงความจําเป็นในการปฏิบติังานเพิQมเติมจนครบจึงจะ
สามารถสง่ชืQอขอสอบเพืQอวฒิุบตัรฯได้ 
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การวัดและประเมินผล 

 มีการแจ้งกระบวนการประเมินผลเกณฑ์การประเมินระหวา่งฝึกอบรม เกณฑ์การเลืQอนชั Gน
ปีและเกณฑ์การยติุการฝึกอบรมของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม โดยให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อน
เริQมการฝึกอบรม และมีการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมอย่างทันกาล จําเพาะ 
สร้างสรรค์บนพื Gนฐานของความเป็นธรรมในการวดัและประเมินผล  
 

การประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม 

 สถาบนักําหนดให้มีการประเมินผลระหวา่งการฝึกอบรม ดงันี G 
1.ประเมินความรู้และทักษะการดูแลรักษาผู้ป่วย จากกิจกรรม consultation round โดย
อาจารย์ทีQรับปรึกษาก่อนเปลีQยน rotation ด้วยความถีQ 2 ครั Gงต่อเดือนและแจ้งผลการการประเมิน
ให้แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดรับทราบทนัที (แนบฟอร์มในภาคผนวก 6)  
2.ประเมินการทํากิจกรรมการเรียนรู้  ได้แก่ case conference, topic review, guideline 
review, journal club, interdepartmental conference โดยอาจารย์ภายในหน่วยฯ ทุก 3 เดือน
และแจ้งผลการการประเมินให้แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดรับทราบทนัที (แนบฟอร์มในภาคผนวก 6)  
3.ประเมินการทํางานร่วมกบัสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ DM care team round, DM foot conference 
โดยอาจารย์ทีQรับปรึกษา ทกุ 6 เดือน 
4.ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยตามเกณฑ์ EPA ทีW กําหนด ตาม
รายละเอียดหวัข้อ EPA  
5.ประเมินความรู้ โดยการจดัสอบภายใน ประกอบด้วย ข้อสอบอตันยั สอบรายยาวโดยอาจารย์
ทั Gงภายในและภายนอกสถาบนั ปีละ 1 ครั Gง และแจ้งผลการการสอบให้แพทย์ประจําบ้านต่อยอด
รับทราบ 
 หากพบวา่ผลการประเมินไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย คณะกรรมการฝึกอบรมฯ จะจดัประชมุ
เพืQอหาสาเหต ุวางแผนแก้ไข รวมถงึการพิจารณาปรับปรุงหลกัสตูรการฝึกอบรมตอ่ไป 
 
เกณฑ์การประเมินระหว่างการฝึกอบรม (ภาคผนวก x) 

 สถาบนักําหนดให้มีเกณฑ์การประเมินผลระหวา่งการฝึกอบรม ดงันี G 
1.ผา่นการประเมินความสามารถในการปฏิบติังานดแูลผู้ ป่วยใน (EPA 2,3) 
2.ผา่นการประเมินความสามารถในการปฏิบติังานดแูลผู้ ป่วยนอก (EPA 1,3) 
3. เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการทีQจัดโดยสถาบันฝึกอบรมและการประชุมระหว่างสถาบัน (inter-
hospital conference) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนครั Gงของกิจกรรมนั Gน ๆ ในแต่ละปีการ
ฝึกอบรม 
4.มีความสามารถในการเจาะดูดชิ Gนเนื Gอของก้อนต่อมไทรอยด์ด้วยเข็มขนาดเล็ก (fine needle 
aspiration thyroid nodule) โดยอาศัยการคลําหรือใช้ ultrasound-guided ตามทีQ กําหนดใน
หลกัสตูร (EPA 4) 
5.ผา่นการประเมินการปฏิบติังานเป็นทีมร่วมกบับคุลากรทางการแพทย์สาขาอืQน ๆ (EPA5) 
 สถาบันจะบันทึกข้อมูลการประเมินผู้ เข้ารับการฝึกอบรมรายบุคคล รายงานผลไปยัง
คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตามกําหนด 
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เกณฑ์การเลืWอนชั oนปีและแนวทางการดาํเนินการ 

เกณฑ์การเลืWอนชั oนปี 

1. ผู้ รับการประเมินต้องมีเวลาปฏิบัติงานได้ไม่ตํQากว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาทีQกําหนดใน
หลกัสตูรโดยนบัจากจํานวนวนัลาทกุชนิด 

2. ผา่นการประเมินผลระหวา่งการฝึกอบรมตามเกณฑ์ EPA ทีQกําหนด 
3. ปฏิบติังานได้สอดคล้องตามข้อกําหนดของสถาบนัฝึกอบรม  
4. ไมก่่อให้เกิดความเสืQอมเสียแก่สถาบนัฝึกอบรม 
 

แนวทางการดาํเนินการกรณีไม่ผ่านการประเมินเพืWอเลืWอนชั oนปี 
1. หากไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินด้านการปฏิบติังานต้องปฏิบติังานเพิQมเติมในชั GนปีเดิมตามทีQสถาบนั
ฝึกอบรมกําหนด ถ้าผา่นการประเมินจงึสามารถเลืQอนชั Gนปีได้ 
2. หากไม่ผ่านการประเมินเพืQอเลืQอนชั Gนปีซํ Gาหรือไม่ผ่านการประเมินเพืQอรับการเสนอชืQอเข้าสอบ
วฒิุบตัรฯ ต้องปฏิบติังานในระดบัชั Gนปีเดิมอีก 1 ปี 
3.หากหลงัจากปฏิบติังานซํ Gาในชั Gนปีเดิมอีก 1 ปีแล้วยงัไม่ผ่านการประเมินเพืQอเลืQอนชั Gนปี ต้องยติุ
การฝึกอบรม  
 กรณีไม่ผ่านการประเมิน ให้แจ้งผลการประเมินให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทราบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร พร้อมแนวทางพฒันา รายละเอียดการปฏิบติังานเพิQมเติมและการประเมินซํ Gา ให้ผู้
เ ข้ารับการฝึกอบรมเซ็นชืQอรับทราบ สถาบันฝึกอบรมส่งสําเนาผลการประเมิน v ชุดให้
คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบของสมาคมฯทราบ ภายในวันทีQ ñv กรกฎาคมของทุกปีเพืQอ
สมาคมฯจะได้นําเสนอตอ่คณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบของราชวิทยาลยัอายรุแพทย์ฯ 
 
การภาคทณัฑ์  

 หากเกิดกรณีดงัตอ่ไปนี G 
1.กรณีแพทย์ประจําบ้านต่อยอดละเว้นการปฏิบติัหน้าทีQหรือขาดความรับผิดชอบในการ

ดแูลผู้ ป่วยทีQอยู่ในความรับผิดชอบของตนเองจนอาจเป็นผลให้ผู้ ป่วยได้รับอนัตรายร้ายแรงหรือถึง
ชีวิต  

2.กรณีแพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดขาดความรับผิดชอบในการทํางานวิชาการ หรืองานอืQนๆ
ทีQได้รับมอบหมาย 

3.กรณีแพทย์ประจําบ้านมีพฤติกรรมทีQไม่เหมาะสม หรือประพฤฒิตนเสืQอมเสีย หรือทํา
เรืQองทจุริต 

ทางหน่วยฯจะแต่งตั Gงอนกุรรมการไต่สวนความผิด ซึQงถ้าผลพบว่ามีความผิดจริง แพทย์
ประจําบ้านต่อยอดทีQมีความผิดจะได้รับการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และถ้าได้รับการ
ตักเตือน 3 ครั Gงในช่วงเวลาทีQ เ รียนอยู่  ทางหน่วยฯอาจพิจารณาไม่ส่งชืQอเข้าสอบวุฒิบัตร
อายรุศาสตร์ตอ่มไร้ทอ่ฯ หรือพิจารณาลงโทษอืQนๆ ตามดลุยพินิจของคณะอนกุรรมการ 
 
การอุทธรณ์ผลการประเมินเพืWอเลืWอนชั oนของแพทย์ประจาํบ้านต่อยอด 

1. เขียนคําร้องขออทุธรณ์ผลการสอบทีQเลขานกุารภาควิชาอายรุศาสตร์ ภายใน 7 วนั นบัจากวนั
แจ้งผลการประเมินเพืQอเลืQอนชั Gน 
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2. คณะกรรมการฝึกอบรมดําเนินการรวบรวมข้อมลูเพืQอตรวจสอบความถกูต้องของผลการสอบ 
และพิจารณาการตดัสินผลสอบ ภายใน 14 วนันบัจากได้รับคําร้อง และแจ้งผลการวินิจฉยัและคํา
ชี Gแจงแก่ผู้อทุธรณ์ 
 

การยุตกิารฝึกอบรม 

1.การลาออก 
ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมต้องทําเรืQองชี Gแจงเหตุผลก่อนพกัการปฏิบติังานล่วงหน้าอย่างน้อย 2 

สปัดาห์ เมืQอสถาบนัฝึกอบรมอนมุติัให้พกัการปฏิบติังานแล้วจึงแจ้งต่อคณะอนกุรรมการฝึกอบรม
และสอบของสมาคมฯ เพืQอเห็นชอบโดยพิจารณาจากเหตผุลประกอบการลาออกและคําชี Gแจงจาก
สถาบนัฝึกอบรม  สมาคมฯดําเนินการแจ้งต่อราชวิทยาลยัอายรุแพทย์ฯพร้อมเหตผุลประกอบการ
ลาออก การลาออกจะถือวา่สมบรูณ์เมืQอได้รับอนมุติัจากแพทยสภา   
2.การให้ออก จะกระทําเมืQอผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 
 -ปฏิบติังานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสืQอมเสียร้ายแรงจนก่อให้เกิดผลเสีย
ตอ่ผู้ ป่วยหรือตอ่ชืQอเสียงของสถาบนัฝึกอบรม 
 -ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสืQอมเสีย ไม่มีการปรับปรุง
พฤติกรรมหลงัการตกัเตือน หรือกระทําซํ Gาภายหลงัการภาคทณัฑ์ 

เมืQอสถาบนัฝึกอบรมเห็นสมควรให้ออก ให้ทําการแจ้งผู้ เข้ารับการฝึกอบรมรับทราบพร้อมให้
พกัการปฏิบติังานแล้วทําเรืQองแจ้งตอ่คณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบของสมาคมฯ  ซึQงจะต้องตั Gง
คณะกรรมการสอบสวนจํานวน 5 คน ประกอบด้วยหวัหน้าสถาบนัฝึกอบรมอืQนจํานวน 3 คน และ
กรรมการภายในสถาบนัจํานวน 2 คน เพืQอดําเนินการให้เสร็จสิ Gนภายใน 2 สปัดาห์ภายหลงัจาก
ได้รับเรืQอง โดยผลการสอบสวนจะถกูนําเสนอต่อทีQประชุมคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบของ
สมาคมฯ เพืQอลงความเห็นถ้าสมควรให้ออกจงึแจ้งตอ่ราชวิทยาลยัอายรุแพทย์ฯเมืQอได้รับการอนมุติั
จากแพทยสภาจึงถือว่าการให้ออกสมบูรณ์ ถ้าคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบของสมาคมฯ  
เห็นวา่ยงัไมส่มควรให้ออกให้สง่เรืQองคืนให้สถาบนัฝึกอบรมพร้อมคําแนะนํา  
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การประเมินเพืWอวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุ

สาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซมึ 

คุณสมบัตผู้ิเข้าสอบเพืWอวุฒบัิตรฯ 

1. ผู้สมคัรสอบเพืQอวุฒิบตัรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม จะต้องเป็นผู้ ทีQ
ได้รับหนงัสืออนมุติัหรือวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
อายรุศาสตร์ของแพทยสภา 
2. ได้ผ่านการอบรมหลกัสตูรแพทย์ประจําบ้านต่อยอดอนสุาขาอายรุศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเม
แทบอลซิมึ ครบตามหลกัสตูรของแพทยสภา  
3. มีผลงานวิจยัหรือวิจยัวารสารในรูปแบบพร้อมสง่ตีพิมพ์ v เรืQอง 
4.สถาบนัทีQให้การฝึกอบรมเห็นสมควรให้เข้าสอบได้ โดยมีหนงัสือรับรองจากหวัหน้าสถาบนัฝึกอบรม
โดยส่งผลงานวิจัย และสมดุบนัทึกจํานวนครั Gงของหตัถการ dynamic endocrine function tests และ 
endocrine imaging ทีQผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ทําหรือเตรียมการตรวจด้วยตนเองรวมถึงแปลผลด้วย
ตนเองพร้อมลายเซ็นชืQอรับรองจากอาจารย์ผู้ ให้การฝึกอบรมของสถาบันนั Gนในวันสมัครสอบ (สมุด 
logbook) ผู้ มีสิทธิสมคัรสอบต้องได้รับการรับรองจํานวนหตัถการ, dynamic endocrine function tests 
และ endocrine imaging ผา่นเกณฑ์ขั GนตํQาตามทีQกําหนดไว้ในหลกัสตูร 
5.กรณีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีปัญหาด้านจริยธรรม และไมมี่การปรับปรุงหลงัการตกัเตือนและภาคทณัฑ์ 
สถาบนัฝึกอบรมมีสทิธิพิจารณาไมส่ง่สอบเพืQอวฒิุบตัรฯ 
 

วธีิการสอบ 

สมาคมตอ่มไร้ทอ่ฯ จดัให้มีการสอบเมืQอผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ผา่นการฝึกอบรมครบตาม
หลกัสตูร โดยการสอบประกอบด้วย  
1.การสอบข้อเขียนซึQงประกอบด้วยข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ (Multiple choice questions) 
และข้อสอบประเภทอืQน ๆ ตามทีQคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯกําหนดก่อนสอบอย่างน้อย 
õ เดือน 
2.การสอบภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย สอบปากเปล่า สอบรายยาว (long case) และข้อสอบ
ประเภทอืQน ๆ โดยรูปแบบและระยะเวลาทีQใช้ให้เป็นไปตามทีQคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ
กําหนดก่อนสอบอยา่งน้อย õ เดือน  
 

เกณฑ์ตัดสิน 
  การผ่านการประเมินเพืQอวฒิุบตัรแสดงความรู้ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมต้องผ่านเกณฑ์ทั Gงภาคข้อเขียน 
ภาคปฏิบติั และงานวิจยั 
 เกณฑ์การตดัสินการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบติั ใช้หลกัอิงเกณฑ์ตามทีQคณะกรรมการ
การฝึกอบรมและสอบของสมาคมฯประกาศกําหนดก่อนสอบอยา่งน้อย õ เดือน 
 เกณฑ์การตัดสินงานวิจัย ประเมินโดยอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯจํานวน3 คนโดย
กรรมการแต่ละคนให้คะแนนประเมินผลงานวิจยัในภาพรวม (Global assessment) ว่า“ผ่าน” หรือ 
“ไม่ผ่าน” กําหนดเกณฑ์ผ่าน 2 ใน 3 ถือว่าผ่าน หากไม่ผ่านให้ทําการแก้ไขตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ให้เสร็จสิ Gนก่อนวนัสอบเพืQอวฒิุบตัรฯ  
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 ถ้าสอบผ่านข้อเขียนหรือภาคปฏิบัติเพียงส่วนใดส่วนหนึWง สามารถใช้ได้อีก 3 ปี

นับจากสอบปีนัoนถ้าสอบผ่านไม่ครบตามกาํหนดใน 3 ปี ต้องสอบข้อเขียนและภาคปฏบัิติ

ใหม่ทั oงหมด(เกณฑ์การตดัสนิการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบติัแตล่ะปีการศกึษา ใช้หลกัอิงเกณฑ์
ตามทีQคณะกรรมการการฝึกอบรมและสอบของสมาคมฯประกาศกําหนดก่อนสอบอย่างน้อย õ 
เดือน) 
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ระเบียบการปฏบัิตงิานสาํหรับแพทย์ประจาํบ้านต่อยอด 

1. กรณีผู้ป่วยนอก 

1.1 ออกตรวจผู้ ป่วยอายรุศาสตร์ทัQวไปตั Gงแตเ่วลา 9.00 น. และจะต้องอยูป่ระจําทีQห้อง
ตรวจจนกวา่ผู้ ป่วยหมด  

1.2 รับปรึกษาผู้ ป่วยทั Gงในและนอกแผนกอายรุกรรม  
1.3 สามารถรับผู้ ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาลได้ตามความเหมาะสม 
1.4 การนดัตรวจเพิQมเติมเฉพาะโรค เช่น dynamic test, nuclear imaging ควรปรึกษา

อาจารย์ทีQประจําทีQหน่วยตรวจผู้ ป่วยนอกในวนันั Gน ๆ 

2. กรณีผู้ป่วยใน  

2.1 ขึ Gนปฏิบติังาน ward round เวลา 7.00 น. ในวนัราชการ  
2.2 เขียนตอบใบรับปรึกษาผู้ ป่วยภายใน 24 ชัQวโมง 
2.3 เขียนรายงานการดําเนินโรคของผู้ ป่วย (Progress note) ใน 3 วนัแรกทีQรับไว้รักษาใน

โรงพยาบาล และทกุครั GงทีQผู้ ป่วยมีอาการเปลีQยนแปลง หรือมีการเปลีQยนแปลงการ
รักษา  

2.4 การสง่ตรวจเพิQมเติมเฉพาะโรค เช่น dynamic test, nuclear imaging ควรปรึกษา
อาจารย์ทีQประจําทีQหน่วยตรวจผู้ ป่วยนอกในวนันั Gน ๆ 

2.5 นําเสนอข้อมลูผู้ ป่วย รวมถงึอภิปรายปัญหาและแนวทางในการดแูลรักษาผู้ ป่วย ใน
กิจกรรม case conference หรือกิจกรรมอืQนๆ ตามทีQได้รับมอบหมาย 

2.6 ดแูลแพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดรุ่นน้อง แพทย์ประจําบ้านชั GนปีทีQ 2 ทีQวนหน่วย รวมถงึ
แพทย์ประจําบ้านและนกัศกึษาแพทย์ทีQปฏิบติังานทีQหอผู้ ป่วย 

 

3. กรณีปฏบัิตงิานทีWสถาบัน elective 

3.1 เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการตามทีQสถาบนักําหนด 

3.2 ดแูลผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วยในตามทีQได้รับมอบหมาย 

 

4. การรับปรึกษานอกเวลาราชการ 
4.1 ให้แพทย์ประจําบ้านรับตอ่ยอดแบง่การรับปรึกษานอกเวลาราชการตามหอผู้ ป่วยทีQรับ
ดแูลตามการหมนุเวียนการปฏิบติังานในเวลา  
4.2 กรณีทีQต้องการคําปรึกษา สามารถติดตอ่กบัอาจารย์ประจําหน่วยทีQรับผิดชอบ 
consultation round ช่วงนั Gน ๆ ได้ 
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ตารางหมุนเวียนปฏบัิตงิานของแพทย์ประจาํบ้านต่อยอด 
ปีการศกึษา 

2563 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. 

Fellow 1 A B A A+B B A B A+B A+B A B A+B 

Fellow 2 B A B E 1 A B A E 2 E 3 B A E 4 

 
หมายเหต ุ
1.สาย A รับปรึกษาผู้ ป่วยตามหอผู้ ป่วย ดงันี G 
 -อายกุรรมสามญัชาย 

 -อายรุกรรมพิเศษชาย 

 -หอผู้ ป่วยวิกฤตศลัยกรรม 

 -หอผู้ ป่วยวิกฤตศลัยกรรมระบบประสาท 

-ห้องคลอด 
-หอผู้ ป่วยตกึดลุโสภาค และตกึกิตติวฒันา ชั Gน 4 และ 5 
-หอผู้ ป่วยยงูทอง 1 
-หอผู้ ป่วยธท 1 และ ธท 2 

2.สาย B ประกอบด้วยรับปรึกษาผู้ ป่วยตามหอผู้ ป่วย ดงันี G 
 -อายกุรรมสามญัหญิง 
 -อายรุกรรมพิเศษหญิง 
 -หอผู้ ป่วยวิกฤตอายรุศาสตร์ 
 -หอผู้ ป่วยวิกฤตโรคหวัใจ 

 -หอผู้ ป่วยวิกฤตศลัยกรรมทรวงอก 
-หอผู้ ป่วยตกึดลุโสภาค และตกึกิตติวฒันา ชั Gน 3 และ 6  
-หอผู้ ป่วยศลัยกรรมอบุติัเหต ุ(Trauma 1) 
-หอผู้ ป่วยยงูทอง 2 
-หอผู้ ป่วยจิตเวข 

3.ห้องฉกุเฉิน ปรึกษาแพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดชั GนปีทีQ 1 

4. Elective 4 เดือน ดงันี G 
-E1: ฝึกอบรมในห้องปฏิบติัการตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึและ/หรือ สาขาวิชาทีQเกีQยวข้องได้แก่
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ หรือ รังสีวินิจฉยั หรือ พยาธิวิทยา รวมกนัแล้วเป็นเวลา v เดือน 

-E2: ปฏิบติังานในสาขาวิชากมุารเวชศาสตร์โรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึ ในสถาบนัทีQแพทย
สภารับรอง เป็นเวลา 1 เดือน 

-E3: ปฏิบติังานในสาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์ (Reproductive endocrinology) ในสถาบนั
ทีQแพทยสภารับรอง เป็นเวลา 1 เดือน 

-E4: วิชาเลือกทีQเกีQยวข้องกบัอายรุศาสตร์โรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึอยา่งน้อย 1 เดือนใน
สถาบนัฝึกอบรมทั GงภายในหรือภายนอกประเทศตามทีQสถาบนัฝึกอบรมเห็นสมควร โดยเป็น
สถาบนัฝึกอบรมทีQได้รับการรับรองจากแพทยสภา 

5. เดือนสําหรับ E1-E4 สามารถปรับเปลีQยนได้ ตามกําหนดของสถาบนัทีQไปปฏิบติังาน  
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ระบบอาจารย์ทีWปรึกษาสาํหรับแพทย์ประจาํบ้านต่อยอด 

 สถาบันมีการแต่งตั Gงอาจารย์แพทย์เพืQอทําหน้าทีQเป็นอาจารย์ทีQปรึกษาสําหรับแพทย์
ประจําบ้านตอ่ยอดทกุปีการศกึษา เพืQอทําหน้าทีQดงัตอ่ไปนี G 

1. ให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และด้านต่าง ๆ ทีQเกีQยวข้อง ได้แก่ ปัญหาส่วนตวั ปัญหาทาง
สงัคม ปัญหาทางครอบครัว และการพฒันาด้านบคุลิกภาพ โดยมีการรักษาความลบัใน
การให้คําปรึกษาและสนบัสนนุ/ช่วยเหลือ 

2. ดแูลและติดตามผลการเรียนและผลการประเมินในสถาบนัของแพทย์ประจําบ้านตอ่ยอด 
3. สนบัสนนุแพทย์ประจําบ้านต่อยอดให้สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสตูร เช่น กีฬา 

สนัทนาการ  
4. ให้คําแนะแนวด้านการพฒันาวิชาชีพ และการปฏิบติังานเป็นอายรุแพทย์ตอ่มไร้ทอ่ฯทีQดี 
5. เสริมสร้างทศันคติเชิงบวกให้แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอด 

วธีิดาํเนินการ 

1. หัวหน้าภาคแต่งตั Gงอาจารย์ทีQปรึกษาสําหรับแพทย์ประจําบ้านต่อยอดก่อนเริQมต้นปี
การศกึษาในทกุปีการศกึษา  

2. ออกประกาศจากภาควิชาฯ เพืQอให้แพทย์ประจําบ้านต่อยอดและอาจารย์ทราบทีQปรึกษา
ของตน 

3. กําหนดสปัดาห์พบอาจารย์ทีQปรึกษาสําหรับแพทย์ประจําบ้านต่อยอดปีละ 4 ครั Gง โดยให้
อาจารย์และแพทย์ประจําบ้านต่อยอดทําการนัดหมายเพืQอพบปะพูดคุยในช่วงสปัดาห์
ดงักลา่ว สว่นสถานทีQนดัพบเป็นไปตามทีQตกลงกนัระหว่างอาจารย์และแพทย์ประจําบ้าน
ตอ่ยอด 

4. ในวนันดัพบ อาจารย์ทีQปรึกษาทําการพดูคยุกบัแพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดตามแนวทางการ
พดูคยุทีQกําหนดไว้ และส่งแบบฟอร์มการพดูคยุและการให้ผลย้อนกลบักบัแพทย์ประจํา
บ้านตอ่ยอดกลบัมาให้คณะกรรมการฝึกอบรมฯเพืQอดําเนินการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีQมีความจําเป็นต้องได้รับคําปรึกษาในด้านต่าง ๆ แบบเร่งด่วน สามารถติดต่อ
อาจารย์ทีQปรึกษาได้โดยตรงทกุช่องทาง 

6. แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดฯ สามารถขอคําปรึกษาแนะนําเป็นการสว่นตวัได้ ทั Gงกบัอาจารย์
ทีQปรึกษาของตน หรือกบัคณะกรรมการฝึกอบรมฯ ทา่นใดก็ได้ โดยการให้คําปรึกษาจะถกู
เก็บเป็นความลบัตามประสงค์ของแพทย์ประจําบ้านต่อยอดฯ และอาจารย์มีหน้าทีQรักษา
ความลบัและให้เกียรติแพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดฯ 
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ค่าตอบแทนและสวัสดกิารของแพทย์ประจาํบ้านต่อยอด 

ค่าตอบแทนการปฏบัิตงิานนอกเวลาราชการ 
ได้รับค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการแบบเหมาจ่ายรายเดือน ทั GงในกรณีทีQมี

ต้นสงักดั และอิสระ ตามอตัราคา่จ้างของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกียรติ ในอตัรา 8,000 

บาท/เดือน 

การรักษาพยาบาล 
1. แพทย์ประจําบ้านทีQมีต้นสงักดั ให้ใช้สทิธิการรักษาจากต้นสงักดัเดิม 

2. แพทย์ประจําบ้านอิสระ ให้ใช้สทิธิการรักษากองทนุประกนัสงัคม รพ.ธรรมศาสตร์เฉลมิ
พระเกียรติ 

 
ทีWพักอาศัย 
 ทางโรงพยาบาลจดัทีQพกัให้สําหรับแพทย์ประจําบ้านอายรุศาสตร์ทกุคนทีQหอพกั โดยพกั
ห้องละ 2 คน และมีคา่ใช้จา่ยดงันี G 

1. คา่เช่าหอพกั จํานวน 1,500 บาท/คน/เดือน 

2. คา่นํ Gา จํานวน 125 บาท/คน/เดือน  

 

ทุนสนับสนุนสาํหรับการอบรมภายนอก 

ทางโรงพยาบาลจดัให้มีทนุสนบัสนนุสําหรับการอบรมภายนอกปีละ 4,000 บาท 
 

เครืWองแต่งกาย 
 ทางโรงพยาบาลจดัเสื Gอกาวน์ให้คนละ 3 ตวัในชั GนปีทีQ 1  

 

แหล่งความรู้  

แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดสามารถใช้ห้องสมดุและเข้าถงึฐานข้อมลูออนไลน์ทางการแพทย์
ผา่นทางฐานข้อมลูของห้องสมดุธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดของห้องสมดุ ดงันี G 

1. ห้องสมดุภาควิชาอายรุศาสตร์ อาคารคณุากร ชั Gน 7 
2. ห้องสมดุนงเยาว์ ชยัเสรี คณะแพทยศาสตร์ อาคารปิยชาติ ชั Gน 7-8 
3. หอสมดุป๋วย อึ†งภากรณ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสติ 
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ภาคผนวก É 

หตัถการเพืWอวนิิจฉัยและรักษาโรคต่อมไร้ท่อฯ 

 หัตถการทีQผู้ เข้ารับการฝึกอบรมต้องสามารถทําได้ด้วยตนเองเมืQอสิ Gนสุดการฝึกอบรม 
ได้แก่ fine needle aspiration biopsy และ US-guided fine needle aspiration biopsy รวมทั Gง
ต้องรู้ข้อบง่ชี G ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทําหตัถการดงักลา่ว 
 

การตรวจพเิศษและการแปลผลการตรวจทางห้องปฏบัิตกิารโรคต่อมไร้ท่อฯ 

 ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมต้องรู้ข้อบ่งชี G ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการตรวจพิเศษและ
การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึตา่ง ๆ  
การตรวจพิเศษและการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึทีQผู้ เข้า
รับการฝึกอบรมต้องมีประสบการณ์การเรียนรู้ แบง่เป็น 2 ระดบั ตามวิธีจดัการเรียนรู้ ดงันี G 

ระดับทีW 1 ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้สัQงทํา โดยทราบข้อบ่งชี G ข้อห้าม เป็นผู้ เตรียมผู้ ป่วย 
วางแผนการทํา และแปลผลได้ด้วยตนเอง  
ระดับทีW 2 ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทราบข้อบ่งชี Gและข้อห้าม และแปลผลได้ด้วยตนเอง แต่
ไมไ่ด้ทําด้วยตนเอง 

 

การตรวจพเิศษหรือ dynamic function tests โรคต่อมไร้ท่อฯ ระดับ É ระดับ Ö 

Oral glucose tolerance test �  

Insulin tolerance test  � 

Dexamethasone suppression test �  

Corticotropin stimulation test �  

Saline loading test �  

Water deprivation test �  

72-hour fasting test �  

Mixed meal test  � 

Adrenal venous sampling  � 

Inferior petrosal sinus sampling  � 

Calcium stimulation test  � 
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การแปลผลการตรวจทางรังสีวทิยาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซมึ 

ระดับทีW  É การตรวจทางรังสีวินิจฉัยทีQพบบ่อย และ/หรือ มีความสําคัญซึQงผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมต้องแปลผลได้ด้วยตนเอง 

ระดับทีW Ö การตรวจทางรังสีวินิจฉยัทีQมีการใช้น้อยกว่าระดบั v แต่มีความสําคญัซึQงผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรมควรแปลผลได้ด้วยตนเอง 

ระดับทีW Ü การตรวจทางรังสีวินิจฉยัทีQซบัซ้อนซึQงผู้ เข้ารับการฝึกอบรมควรทราบข้อบง่ชี G วิธีการ
ตรวจ และเข้าใจการแปลผล 

ภาพรังสีวทิยาทางโรคต่อมไร้ท่อฯ ระดับ É ระดับ Ö ระดับ Ü 

Plain film skull �   

Film bone survey �   

Thyroid ultrasonography �   

Computed tomography (CT)/Magnetic 
resonance imaging (MRI)        
- Pituitary gland  
- Adrenal gland  

 
� 
� 

  

Nuclear medicine scan 
- Thyroid scan/uptake 

- Bone mineral density 

- Parathyroid scan 
- Bone scan 

- Octreotide scan 

- Metaiodobenzylguanidine(MIBG) scan 

 
� 
� 
� 

 
 
 
 
� 

� 

� 

 

Positron emission tomography (PET)   � 
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ภาคผนวก 2 

เนื oอหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร 
ความรู้วทิยาศาสตร์พื oนฐานของสาขาวชิา 

-Embryology and Physiology of the endocrine system 
-Genetic polymorphisms and genetic defects of endocrine diseases 
-Signal transduction pathways and biology of hormone receptors 
-Hormone assays and dynamic hormone testing 
-Biochemistry and physiology, including cellular and molecular biology as it relates to 
diabetes and its complications 
-Thyroid physiology, including synthesis and secretion of thyroid hormone, cellular and 
tissue actions of thyroid hormone, and the hypothalamic-pituitary-thyroid axis 
-Pathophysiology of thyroid diseases such as thyroid hormone receptor abnormalities and 
iodine deficiency and excess 
-Pathways of lipoproteins metabolism. 
-Steroid hormones biosynthetic pathways and metabolism 
-Regulation of adrenal sex steroid production, secretion, and extra-glandular metabolism 
of adrenal sex steroids 
-Catecholamine biosynthesis, secretion, and metabolism 
-Physiology of synthesis, secretion, and regulation of the hypothalamic-pituitary-end 
organ hormones 
-Endocrine physiology of pregnancy, parturition, and lactation 
-Skeletal homeostasis, including anatomy, structure, bone remodeling unit, and the local 
and systemic hormones and factors that regulate skeletal homeostasis 
-Mineral homeostasis of calcium, phosphorus, and magnesium and of the calcium-
regulating hormones 
-Signaling pathways within the bone marrow microenvironment such as RANK-L/OPG and 
the Wnt-signaling pathway and its role in bone formation. 
-Function of “central controller” brain regions, including the hypothalamus, brainstem, and 
ventral striatum, in weight regulation 
-Pharmacology of agents used in endocrine diseases 
-Endocrine system pathology 
-Radiological principles in endocrine diseases 
 

การดูแลรักษาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซมึทีWสาํคัญ 
 โรคสําคญัในระบบตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึซึQงผู้ เข้ารับการฝึกอบรมต้องวินิจฉยัและ
รักษาได้ไมว่า่โรคจะอยูใ่นระดบัใดก็ตามโดยแบง่ตามวิธีจดัการเรียนรู้ดงันี G 

ระดับ É โรคหรือภาวะทีQพบบอ่ย และมีความสําคญัซึQงสามารถเรียนรู้ได้จากผู้ ป่วยโดยตรง 
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ระดับ Ö โรคหรือภาวะทีQพบน้อยกวา่ระดบั 1 และมีความสําคญัซึQงสามารถเรียนรู้จากผู้ ป่วย
แตอ่าจไมไ่ด้ดแูลผู้ ป่วยโดยตรง เชน่ การร่วมดแูลในหอผู้ ป่วยด้วยกนั เป็นต้น 

ระดับ Ü โรคทีQพบน้อยแตมี่ความสําคญั ซึQงสามารถเรียนรู้โดยการศกึษาด้วยตนเอง หรือฟัง
บรรยาย 

โรคหรือภาวะ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

1. Disorders of 

Endocrine 

Pancreas 

-Diabetes mellitus type 2 with 
or without chronic complication 
(E11.2 - .9) 
-Diabetes mellitus type 1 with 
or without chronic complication 
(E10.2 -10.9) 
-Diabetes mellitus type 2 with 
coma and ketoacidosis (E11.0-
E11.1)  
-Diabetes mellitus type 1 with 
coma and ketoacids (E10.0 - 
E10.1) 
-Diabetes mellitus in pregnancy 
(O24.-) 
-Nondiabetic hypoglycemic 
coma (E15.-) 
-Hypoglycemia (eg. drug-
induced hypoglycemia, 
pancreatic tumor) (E16.-) 
-Latent Autoimmune Diabetes 
in Adults (LADA) (E11.9) 
-Other specified diabetes 
mellitus (eg pancreatic 
diabetes, steroid induced, new-
onset diabetes after transplant) 
(E13.-) 

-Maturity-Onset Diabetes 
of the Young (MODY) 
(E11.9) 

- Endocrine pancreas 
(eg. islet cell tumour) 
(D13.7) 
-Other disorders of 
pancreatic internal 
secretion (eg. increased 
secretion from endocrine 
pancreas of pancreatic 
polypeptide, somatostatin 
vasoactive-intestinal 
polypeptide) (E16.-) 

2. Disorders of 

thyroid gland 

 

 

 

 

- Thyrotoxicosis 
(hyperthyroidism) (E05.-) 
- Hypothyroidism (E03.-) 
-Iodine-deficiency-related 
thyroid disorders (E01.-) 

-Dyshormongenetic 
goiter (eg. familial 
dyshormogeneticgoiter, 
Pendred syndrome) 
(E07.1) 

- Congenital iodine-
deficiency syndrome 
(E00.-) 
- Other specified 
disorders of thyroid (eg. 
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โรคหรือภาวะ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

 

 

 

 

 

- Subclinical iodine-deficiency 
hypothyroidism (E02) 
- Thyroiditis (E06.-) 
- Nontoxic goiter (E04.-) 
- Benign neoplasm of thyroid 
gland (D34) 
- Malignant neoplasm of thyroid 
gland (C73) 
- Non-thyroidal illness (E07.81) 

-Thyroid hormone 
resistant syndrome 
(E07.2) 

abnormality of thyroid-
binding globulin) (E07.8) 

3. Disorders of 

lipoprotein 

metabolism 

- Pure hypercholesterolemia 
(E78.0) 
- Pure hyperglyceridemia 
(E78.1) 
- Mixed hyperlipidemia (E78.2) 
- Hyperchylomicronemia (E78.3) 

- Familial combined 
hyperlipidemia (E78.4) 
 

- Lipoprotein deficiency 
(eg. 
Abetalipoproteinemia, 
lecithin cholesterol 
acyltransferase 
deficiency, Tangier 
disease) (E78.6) 

4.Disorders of 

adrenal gland 

- Adrenocortical insufficiency 
(E27.1 -E27.4) 
-Hyperaldosteronism (E26.-) 
-Cushing syndrome (E24.-) 
- Pheochromocytoma (E27.5) 
- Adrenal adenoma (D35.0) 
- Addisonian crisis (E27.2) 

-Congenital 
adrenogenital disorders 
associated with enzyme 
deficiency 
(eg. congenital adrenal 
hyperplasia, 21-
Hydroxylase deficiency) 
(E25.0) 
- Malignant neoplasm of 
adrenal gland (C74.-) 
- Nelson syndrome 
(E24.1) 

 

5. Disorders of 

pituitary gland 

- Acromegaly and pituitary 
gigantism (E22.0) 
- Hyperprolactinemia (E22.1) 
- Hypopituitarism (eg. Sheehan 
syndrome, Kallman syndrome, 
isolated deficiency of pituitary 
hormone) (E23.0) 

- Other hyperfunction of 
pituitary gland (eg. 
central precocious 
puberty) (E22.8) 
- Hypothalamic 
dysfunction (E23.3) 

- Malignant neoplasm of 
pituitary gland (C75.1) 
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โรคหรือภาวะ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

- Drug-induced hypopituitarism 
(E23.1) 
- Diabetes insipidus (E23.2) 
- Syndrome of inappropriate 
secretion of antidiuretic hormone 
(E22.2) 
- Pituitary adenoma (D35.2) 

6. Gonadal 

disorders  

- Primary amenorrhea (N91.0) 
- Secondary amenorrhoea 
(N91.1) 
- Polycystic ovarian syndrome 
(E28.2) 
- Testicular dysfunction (E29.-) 
- Delayed puberty (E30.0) 
- Ovarian dysfunction (E28.-) 

- Turner syndrome  
(Q96.-) 
- Klinefelter syndrome 
(Q98.0-Q98.4) 

- Other sex chromosome 
abnormalities, female 
phenotype (Q97.-) 
- Other sex chromosome 
abnormalities, male 
phenotype (Q98.5-
Q98.9) 
- Gender identity 
disorder (F64) 

7. Disorder of 

bone and 

calcium 

metabolism 

- Hyperparathyroidism (E21.-) 
- Hypoparathyroidism (E20.-) 
- Disorders of calcium 
metabolism (E83.5) 
- Vitamin D deficiency (E55.-) 
- Osteoporosis with pathological 
fracture (M80.-) 
- Osteoporosis without 
pathological fracture (M81.-) 
- Adult osteomalacia (M83.-) 

- Rickets (E55.0) 
- Renal osteodystrophy 
(N25.0) 
 

- Osteogenesis 
imperfecta (Q87.0) 
- Polyostotic fibrous 
dysplasia 
(Albright-McCune) 
(Sternberg syndrome) 
(Q87.1) 
- Osteopetrosis (Q87.2) 
-Paget disease of bone 
(M88.-) 
- Fibrous dysplasia 
(M85.0) 
- Osteonecrosis (M87.-) 
- Other specified 
disorders of bone 
density and structure 
(hyperostosis of bones, 
osteosclerosis) (M85.8) 

8. Obesity - Obesity (E66.-)   
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โรคหรือภาวะ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

- Dietary counseling and 
surveillance (Z71.3) 

 

9. Other 

endocrine 

disorders 

- Short stature (E34.3) 
 

-Carcinoid syndrome 
(E34.0) 
-Androgen resistance 
syndrome (E34.5) 
-Autoimmune 
polyglandular failure 
(E31.0) 

 

 

ความรู้ด้านบูรณาการ 

1. ทกัษะปฏสัิมพันธ์และการสืWอสาร (Interpersonal and communication skills) 

1) การสร้างความสมัพนัธ์ทีQดีระหวา่งแพทย์และผู้ ป่วย 
2) การสร้างความสมัพนัธ์ทีQดีระหวา่งแพทย์และผู้ ร่วมงาน 
3) การดแูลผู้ ป่วยและญาติในวาระใกล้เสียชีวิตได้อยา่งเหมาะสม 
4) การแจ้งขา่วร้ายได้อยา่งเหมาะสม 
5) สามารถบริหารจดัการ difficult patient ได้ 
6) เข้าใจพื GนฐานความเชืQอทางสขุภาพทีQตา่งกนั 
7) เรียนรู้การสืQอสารกบัผู้ ป่วยญาติและผู้ ร่วมงาน 

 
2. วชิาชีพนิยม (Professionalism) 

2.1 Patient-centered care 
- การยดึถือประโยชน์ของผู้ ป่วยเป็นหลกั 
- การรักษามาตรฐานการดแูลรักษาผู้ ป่วยให้ดีทีQสดุ 
- ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากบัสภาวะหรือเหตกุารณ์ทีQไมค่าดคิดไว้ก่อน 
- การตดัสนิใจทางคลนิิกร่วมกบับริบทของผู้ ป่วยแตล่ะรายได้อยา่งเหมาะสม 

2.2 พฤตนิิสัย 
- ความรับผิดชอบและความตรงตอ่เวลา 
- การแตง่กายให้เหมาะสมกบักาลเทศะ 
- การวางตวัให้เหมาะสมในบทบาทของการเป็นแพทย์ เป็นทีQน่านบัถือตอ่ผู้ ป่วยและ

เพืQอนร่วมงาน 
- การให้เกียรติและยอมรับเพืQอนร่วมวิชาชีพเพืQอนร่วมงานผู้ ป่วยและญาติ 
- ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากบัสภาวะหรือเหตกุารณ์ทีQไมค่าดคิดไว้ก่อน 
- การหลีกเลีQยงการรับผลประโยชน์สว่นตวั 
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2.3 Medical Ethics 
- การหลีกเลีQยงการรับผลประโยชน์สว่นตวัรวมถงึการรับของจากบริษัทผลติภณัฑ์

ทางการแพทย์ 
- การนบัถือให้เกียรติในสทิธิผู้ ป่วย รวมทั Gงรับฟังความเห็นของผู้ ป่วยในกรณีผู้ ป่วย

ไมเ่ห็นด้วยกบัการรักษาหรือปฏิเสธการรักษา 
- การขอความยินยอมจากผู้ ป่วยในการดแูลรักษาและหตัถการ 
- ในกรณีทีQผู้ ป่วยตดัสนิใจไมไ่ด้ต้องสามารถเลือกผู้ตดัสนิใจแทนผู้ ป่วยได้ 
- การปฏิบติัในกรณีทีQผู้ ป่วยร้องขอการรักษาทีQไมมี่ประโยชน์หรือมีอนัตราย 
- การรักษาความลบัและการเปิดเผยข้อมลูผู้ ป่วย 
- การประเมินขีดความสามารถและยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง 

2.4 Continue professional development 
- การกําหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง 
- การค้นคว้าความรู้และประเมินความน่าเชืQอถือได้ด้วยตนเอง 
- การประยกุต์ความรู้ทีQค้นคว้ากบัปัญหาของผู้ ป่วยได้อยา่งเหมาะสม 
- การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ 
- การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอยา่งสมํQาเสมอ 
- การใช้  electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ 
- การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์บคุลากรทางการแพทย์นกัศกึษาแพทย์ผู้ ป่วยและ

ญาติ 
 
3. การทาํเวชปฏบัิตใิห้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (System-based practice) 

1) ระบบสขุภาพและการพฒันาสาธารณสขุของชาติได้แก่ ระบบประกนัสขุภาพเชน่ระบบ
ประกนัสขุภาพถ้วนหน้าระบบประกนัสงัคมระบบสวสัดิการการรักษาพยาบาลของ
ข้าราชการระบบประกนัชีวิต 

2) การประกนัคณุภาพบริการสขุภาพ ได้แก่ กระบวนการ HospitalAccreditation 
3) การประเมินประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการดแูลรักษา 
4) หลกัการบริหารจดัการและการพิจารณา cost effectiveness ในการดแูลรักษา 
5) ความรู้กฎหมายทางการแพทย์สทิธิผู้ ป่วย 
6) นโยบายการใช้ยาระดบัชาติเชน่บญัชียาหลกัแหง่ชาติเป็นต้น 
7) บทบาทของการรักษาทางเลือก 
8) การดแูลสขุภาพและปอ้งกนัโรคของตนเอง 

 
4. Practice-based learning and improvement 

1) ทกัษะและจริยธรรมในการวิจยั 
2) การดแูลรักษาผู้ ป่วยแบบทีมสหวิชาชีพ 
3) การสง่ตรวจทางห้องปฏิบติัการและใช้ยาอยา่งสมเหตผุล 
4) การบนัทกึเวชระเบียนครบถ้วนถกูต้อง 



 

คูมื่อแพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดอายรุศาสตร์ตอ่มไร้ทอ่ฯ ธรรมศาสตร์ 2563 

38 

5) การลงรหสัโรคและรหสัหตัถการ 
6) การลงสาเหตกุารตาย 
7) การจดักลุ่มโรคและค่านํ Gาหนกัสมัพทัธ์กลุ่มวินิจฉยัโรคร่วม Disease-related group 

(DRG) 
8) การสร้าง Clinical Practice Guideline (CPG) 
9) การดแูลผู้ ป่วยทีQบ้าน 
10) เข้าใจการใช้และแปลผลเครืQองมือพัฒนาคุณภาพเช่น flow chart, control chart 

เป็นต้น 
11) การประเมินความพอใจของผู้ ป่วย 
12) การมีส่วนร่วมในองค์กรเช่นภาควิชา/แผนก/กลุ่มงานโรงพยาบาล/สถาบันราช

วิทยาลยั เป็นต้น 
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ภาคผนวก Ü 

การรับรองวุฒบัิตรหรือหนังสืออนุมัตอินุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิ

ซมึให้มีคุณวุฒ ิ“เทยีบเท่าปริญญาเอก” 

การรับรองคณุวฒิุหรือวฒิุการศึกษา วฒิุบตัร (วว.) หรือหนงัสืออนุมติั (อว.) อนุสาขา
อายรุศาสตร์โรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึให้ “เทียบเทา่ปริญญาเอก” นั Gน ถือเป็นสทิธิสว่นบคุคล
และของแตล่ะสถาบนัทีQให้การฝึกอบรม  โดยให้เป็นไปตามความสมคัรใจของแตล่ะสถาบนัทีQให้การ
ฝึกอบรม และความสมคัรใจของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม หากผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความประสงค์
ดงักล่าว  จะต้องแจ้งให้สถาบนัฝึกอบรมทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนว่า จะรับการฝึกอบรมทีQมี
โอกาสได้รับทั Gง วว. หรือ อว. และการรับรองคณุวฒิุดงักลา่วให้ “เทียบเทา่ปริญญาเอก”     

ในกรณีทีQสถาบนัฝึกอบรมไม่สามารถจดัการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอดอนสุาขา
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมเพืQอให้มีการรับรองคุณวุฒิวว. หรือ อว. “เทียบเท่า
ปริญญาเอก” ได้ สถาบนันั Gนมีสิทธิ≠ทีQจะไม่จดัการฝึกอบรมแบบทีQมีการรับรองคณุวฒิุให้ “เทียบเท่า
ปริญญาเอก” ได้ สถาบนันั Gนสามารถแจ้งให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทราบตั Gงแตว่นัเริQมเปิดรับสมคัรการ
คดัเลือกเข้าเป็นแพทย์ประจําบ้านต่อยอดไปจนถึงวนัทีQเริQมเปิดการฝึกอบรม   ในกรณีทีQสถาบนั
ฝึกอบรมใดต้องการให้มีการรับรอง วว. หรือ อว. ให้มีคณุวฒิุดงักลา่ว แตมี่ทรัพยากรจํากดั  สถาบนั
นั Gนสามารถติดตอ่ขอความร่วมมือจากอาจารย์และทรัพยากรจากสถาบนัอืQนมาช่วยได้ 

การทีQผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสอบผ่านและมีสิทธิได้รับวุฒิบตัร หรือ หนังสืออนุมัติสาขา
อายรุศาสตร์โรคตอ่มไร้ท่อและเมแทบอลิซมึแล้ว  หากมีความประสงค์จะให้ราชวิทยาลยัอายรุแพทย์
ฯ ดําเนินการออกเอกสารเพืQอรับรองวา่ วฒิุบตัร หรือ หนงัสืออนมุติัอนสุาขาอายรุศาสตร์โรคตอ่มไร้ทอ่
และเมแทบอลิซึมมีคณุวฒิุ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นั Gน จะต้องทําให้ผลงานวิจยัหรือส่วนหนึQงของ
ผลงานวิจยัทีQสง่มาให้ราชวิทยาลยัฯ ประกอบการเข้าสอบ วว. หรือ อว. ในครั Gงนั Gน  มีลกัษณะดงันี G 

1. ผลงานวิจยัหรือส่วนหนึQงของผลงานวิจยัต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติทีQมีคณุภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรืQอง หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

2. กรณีงานวิจยัวารสารในอนสุาขาอายรุศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมควร
เป็นงานวิจัยแบบ systematic review และ meta-analysis โดยให้เพิQมวงเล็บด้วย
ภาษาองักฤษวา่เป็น systematic review และ meta-analysisเพืQอให้เกิดความชดัเจน 

3. ให้ใช้ภาษาองักฤษในการเขียนบทคดัยอ่   

อนึQง การตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติทีQมีคณุภาพทีQอยูน่อกเหนือประกาศของ 
TCI ให้เป็นบทความทีQตีพิมพ์ในวารสารทีQถกูคดัเลือกให้อยูใ่น PubMed, Scopus, Web of Science 
หรือ Google Scholar  หรือในวารสารนานาชาติทีQใช้ภาษาองักฤษในบทความหรือในบทคดัย่อและ
มีการตีพิมพ์วารสารฉบบันี Gมานานเกิน vÆ ปี (วารสารเริQมออกอย่างช้าในปี พ.ศ.ÜØ∞± หรือ ค.ศ.
2006) 

ในกรณีทีQ วว. หรือ อว. ได้รับการรับรองว่า  “เทียบเท่าปริญญาเอก”ไม่ให้ใช้คําว่า Ph.D. 
หรือ ปร.ด. ท้ายชืQอในคุณวุฒิ หรือวุฒิการศึกษา รวมทั Gงการใช้คําว่า ดร. นําหน้าชืQอ  แต่
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สถาบนัการศึกษาสามารถให้ผู้ ทีQได้วว. หรือ อว. ทีQ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นี G เป็นอาจารย์ประจํา
หลกัสตูรการศึกษา  อาจารย์รับผิดชอบหลกัสตูรการศึกษา อาจารย์คมุวิทยานิพนธ์ หรือเป็นวุฒิ
การศกึษาประจําสถานศกึษาได้    

ดังนั Gน วุฒิบัตรฯ หรือ หนังสืออนุมัติทีQได้รับการรับรองวุฒิการศึกษานี G   จะมีคําว่า 
“เทียบเทา่ปริญญาเอก”  ตอ่ท้ายได้เทา่นั Gน 
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ภาคผนวก x 
 

Entrustable Professional Activities (EPAs) และ Milestones 

Entrustable professional activities (EPAs) 

คือ กิจกรรมทีQมีความสําคญัมาก (critical activities) ทีQผู้จะประกอบอาชีพเป็นอายรุแพทย์
โรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึทกุคนต้องทําได้ด้วยตนเองอยา่งถกูต้องและมีความปลอดภยัตอ่
ผู้ ป่วย EPA ทีQแพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดทกุคนต้องแสดงให้เห็นวา่สามารถทําได้ด้วยตนเองใน
ระหวา่งการฝึกอบรมมีดงันี G 

EPA 1: Manage care of endocrine patients in the ambulatory setting 
EPA 2: Manage care of endocrine patients in the in-patient and emergency 
setting 
EPA 3: Providing endocrine consultation to non-endocrine specialties 
EPA 4: Performing the ultrasound-guided fine needle aspiration biopsy of thyroid 
EPA 5: Working with interprofessional health care teams 

 

แนวทางการเรียนรู้และการประเมิน EPAs 

1. ระดับของ EPA 

Level 1 = สามารถปฏิบติังานได้ภายใต้การควบคมุของอาจารย์อยา่งใกล้ชิด 
Level 2 = สามารถปฏิบติังานได้ภายใต้การชี Gแนะของอาจารย์  
Level 3 = สามารถปฏิบติังานได้โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมืQอต้องการ  
Level 4 = สามารถปฏิบติังานได้ด้วยตนเอง 
Level 5 = สามารถปฏิบติังานได้ด้วยตนเองและควบคมุผู้ ทีQมีประสบการณ์น้อยกวา่ได้ 
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2. เนื oอหาการเรียนรู้และการประเมิน  

EPA 1: Manage care of endocrine patients in the ambulatory setting 

Title of the EPA Manage care of endocrine patients in the ambulatory setting  

Specifications 1. Detect significant problems of patients 
2. Perform systemic physical examination correctly 
3. Able to identify clinically relevant problems/differential 

diagnosis 
4. Provide appropriate and relevant investigations  
5. Provide proper and adequate management 
6. Inform patients with proper and adequate information  
7. Record proper and adequate clinical information 

Context Ambulatory setting  
Domains of competency Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based 

learning / Interpersonal and communication skills / 
Professionalism / System-based practice 

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

Knowledge: clinical management of common endocrine 
problems (Table 1), rational use of drugs and investigations, 
the reimbursement of various health care systems  
Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning 
and decision making, communication with patients, family 
and health care team 
Attitude and behavior: professionalism 
Experience: 

• Demonstrate experience coping with patients’ problems 
in the ambulatory setting 30 cases/2 years in different 
diseases/problems listed in table 1 

• Completeness of OPD records: 30 records/2 years (can 
be new or follow-up cases) in different 
diseases/problems listed in table 1 

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

• Direct observation 
• Information from colleagues (multisource feedback)  
• Medical records 
• Bed-side discussion 

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

• Unsupervised by the end of first year – level 4 (10 cases 
in different diseases/problems) 
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• Unsupervised and able to supervise the less experienced 
trainees  at the end of second year – level 5 (10 cases in 
different diseases/problems) 

Milestone EPA 1: Manage care of endocrine patients in ambulatory setting Y1 Y2 

การบริบาลผู้ป่วย (Patient care)   

v.มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจร่างกายผู้ ป่วยทีQมีภาวะโรคตอ่มไร้ทอ่ฯ เลือกสง่ตรวจทาง
ห้องปฏิบติัการทางด้านโรคตอ่มไร้ทอ่ฯ รวมทั Gงการทํา dynamic tests และแปลผลได้อยา่ง
ถกูต้อง 

Ö Ö 

Ü.มีความรู้และทกัษะในการดแูลรักษาผู้ ป่วยโรคตอ่มไร้ทอ่ฯ โดยยดึผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลาง 
คํานงึถงึประสทิธิภาพและความปลอดภยัของผู้ ป่วย บนพื Gนฐานของการดแูลแบบองค์รวม Ö Ö 

ñ.มีความสามารถในการให้ความรู้แก่ผู้ ป่วยโรคตอ่มไร้ทอ่ฯ ในการดแูลจดัการตนเอง การปรับ
พฤติกรรมการดํารงชีวิตรวมทั Gงสามารถให้ความรู้ในการสร้างเสริมสขุภาพและการปอ้งกนัโรค
ในกลุม่เสีQยง 

Ö Ö 

ความรู้และทกัษะหตัถการทางเวชกรรม (Medical knowledge and skills)   
v.มีความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื Gนฐานของโรคตอ่มไร้ทอ่ฯ √ √ 
Ü.มีความรู้ ความสามารถและเชีQยวชาญในโรคตอ่มไร้ทอ่ฯ √	 √	
ñ.มีทกัษะในการทําหตัถการทีQจําเพาะของโรคตอ่มไร้ทอ่ฯ   

การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏบัิต ิ(Practice-based learning and personal 

improvement) 
  

v.ดําเนินการวิจยั นําเสนอผลงานวิจยัและนําผลงานวิจยัไปใช้ในการปรับปรุงเวชปฏิบติั   
Ü.เรียนรู้และเพิQมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการทําเวชปฏิบติั ข้อมลูวิชาการ และ
ผู้ ร่วมงาน √ √ 

ทกัษะปฏสัิมพันธ์ และการสืWอสาร (Interpersonal and communication skills)   
v.มีทกัษะในการปฏิบติังานร่วมกบัสหวิชาชีพ Ö Ö 
Ü.มีทกัษะในการนําเสนอข้อมลูผู้ ป่วย อภิปรายปัญหาและแนวทางในการดแูลรักษา √ Ö 
ñ.สามารถถ่ายทอดความรู้ ให้คําปรึกษา คําแนะนําแก่นกัศกึษาแพทย์ แพทย์และบคุลากร
ทางการแพทย์ 

 Ö 

∞.สืQอสารและให้ข้อมลูแก่ผู้ ป่วยและญาติได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม เคารพการตดัสนิใจและ
ศกัดิ≠ศรีความเป็นมนษุย์ของผู้ ป่วย Ö Ö 

Ø.มีทกัษะภาษาองักฤษในระดบัทีQสืQอสารได้   

วชิาชีพนิยม (Professionalism)   
v.รับผิดชอบตอ่งานทีQได้รับมอบหมาย ตามมาตรฐานวิชาชีพ Ö Ö 
Ü.รอบรู้ทกัษะด้านอืQนนอกเหนือจากทกัษะทางการแพทย์ เช่น การประเมินสถานการณ์ การ
ตดัสนิใจ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า √ √ 

ñ.สนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาตนเองไปสูก่ารเป็นผู้ เรียนรู้ตอ่เนืQองตลอดชีวิต Ö Ö 
∞.มีคณุธรรมจริยธรรมของวิชาชีพ Ö Ö 
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การทาํเวชปฏบัิตใิห้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ(System-based practice)   
v.มีความรู้เกีQยวกบัยทุธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสขุ ระบบประกนัสขุภาพ ระบบจดัการด้าน
ยาของประเทศโดยเฉพาะทีQเกีQยวข้องกบัโรคตอ่มไร้ทอ่และเมแทบอลซิมึ Ö Ö 

Ü.ใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อยา่งเหมาะสม คํานงึถงึความคุ้มคา่ มีแนวคิดด้าน
เศรษฐศาสตร์สาธารณสขุ  Ö Ö 

ñ.มีความรู้ และมีสว่นร่วมในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลผู้ ป่วย   

∞.มีความรู้ ความเข้าใจในเรืQองความปลอดภยัของผู้ ป่วย Ö Ö 
Ø.มีความรู้ความเข้าใจเกีQยวกบัสทิธิผู้ ป่วยและกฎหมายทางการแพทย์ทีQเกีQยวข้อง Ö Ö 

 

EPA 2: Manage care of endocrine patients in the in-patient and emergency setting 

Title of the EPA Manage care of endocrine patients in the in-patient and 

emergency setting  

Specifications 1. Able to appraise patients’ severity 
2. Able to detect significant history/symptoms from patients / 

relatives / referral physicians 
3. Perform systemic physical examination correctly 
4. Able to identify clinical relevant problems/differential 

diagnosis 
5. Provide appropriate and relevant  investigations  
6. Provide proper and adequate management 
7. Provide proper and adequate information to the patients / 

relatives / referral physicians 
8. Record proper and adequate clinical information 
9. Able to lead and communicate with the health-care team 

Context In-patient setting and emergency setting  
Domains of competency Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based 

learning / Interpersonal and communication skills / 
Professionalism / System-based practice 

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

Knowledge: clinical management of common endocrine 
problems (Table 1), rational use of drugs and investigations, 
reimbursement of various health care systems.  
Skills:history taking, physical examination, clinical reasoning 
and decision making, communication with patients and family 
Attitude and behavior: professionalism 
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Experience: 

• Demonstrate experience coping with patients’ problems at 
the medical wards and emergency rooms 20 cases/2 years 
in different diseases/problems listed in table 1 

• Completeness of 20 medical records/2 years in different 
diseases/problems listed in table 1 

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

• Direct observation 
• Information from colleagues (multisource feedback) 
• Medical records 
• Bed-side discussion 
• Conferences 

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

• Unsupervised by the end of first year – level 4 (10 cases in 
different diseases/problems including at least 2 cases of 
emergency conditions)  

• Unsupervised and able to supervise the less experienced 
trainees at the end of second year – level 5 (10 cases in 
different diseases/problems including at least 2 cases of 
emergency conditions)  

Milestones EPA 2: Manage care of endocrine patients in the in-patient and 

emergency setting 
Y1 Y2 

การบริบาลผู้ป่วย (Patient care)   

v.มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจร่างกายผู้ ป่วยทีQมีภาวะโรคตอ่มไร้ทอ่ฯ เลือกสง่ตรวจทาง
ห้องปฏิบติัการทางด้านโรคตอ่มไร้ทอ่ฯ รวมทั Gงการทํา dynamic tests และแปลผลได้อยา่ง
ถกูต้อง 

Ö Ö 

Ü.มีความรู้และทกัษะในการดแูลรักษาผู้ ป่วยโรคตอ่มไร้ทอ่ฯ โดยยดึผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลาง 
คํานงึถงึประสทิธิภาพและความปลอดภยัของผู้ ป่วย บนพื Gนฐานของการดแูลแบบองค์รวม Ö Ö 

ñ.มีความสามารถในการให้ความรู้แก่ผู้ ป่วยโรคตอ่มไร้ทอ่ฯ ในการดแูลจดัการตนเอง การปรับ
พฤติกรรมการดํารงชีวิตรวมทั Gงสามารถให้ความรู้ในการสร้างเสริมสขุภาพและการปอ้งกนัโรค
ในกลุม่เสีQยง 

Ö Ö 

ความรู้และทกัษะหตัถการทางเวชกรรม (Medical knowledge and skills)   
v.มีความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื Gนฐานของโรคตอ่มไร้ทอ่ฯ √ √ 
Ü.มีความรู้ ความสามารถและเชีQยวชาญในโรคตอ่มไร้ทอ่ฯ √ √ 
ñ.มีทกัษะในการทําหตัถการทีQจําเพาะของโรคตอ่มไร้ทอ่ฯ 	 	
การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏบัิต ิ(Practice-based learning and personal 

improvement) 
  

v.ดําเนินการวิจยั นําเสนอผลงานวิจยัและนําผลงานวิจยัไปใช้ในการปรับปรุงเวชปฏิบติั   
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Ü.เรียนรู้และเพิQมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการทําเวชปฏิบติั ข้อมลูวิชาการ และ
ผู้ ร่วมงาน Ö Ö 

ทกัษะปฏสัิมพันธ์ และการสืWอสาร (Interpersonal and communication skills)   
v.มีทกัษะในการปฏิบติังานร่วมกบัสหวิชาชีพ Ö Ö 
Ü.มีทกัษะในการนําเสนอข้อมลูผู้ ป่วย อภิปรายปัญหาและแนวทางในการดแูลรักษา √ Ö 
ñ.สามารถถ่ายทอดความรู้ ให้คําปรึกษา คําแนะนําแก่นกัศกึษาแพทย์ แพทย์และบคุลากร
ทางการแพทย์ 

 Ö 

∞.สืQอสารและให้ข้อมลูแก่ผู้ ป่วยและญาติได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม เคารพการตดัสนิใจและ
ศกัดิ≠ศรีความเป็นมนษุย์ของผู้ ป่วย Ö Ö 

Ø.มีทกัษะภาษาองักฤษในระดบัทีQสืQอสารได้   

วชิาชีพนิยม (Professionalism)   
v.รับผิดชอบตอ่งานทีQได้รับมอบหมาย ตามมาตรฐานวิชาชีพ Ö Ö 
Ü.รอบรู้ทกัษะด้านอืQนนอกเหนือจากทกัษะทางการแพทย์ เช่น การประเมินสถานการณ์ การ
ตดัสนิใจ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า √ √ 

ñ.สนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาตนเองไปสูก่ารเป็นผู้ เรียนรู้ตอ่เนืQองตลอดชีวิต Ö Ö 
∞.มีคณุธรรมจริยธรรมของวิชาชีพ Ö Ö 
การทาํเวชปฏบัิตใิห้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (System-based practice)   
v.มีความรู้เกีQยวกบัยทุธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสขุ ระบบประกนัสขุภาพ ระบบจดัการด้าน
ยาของประเทศโดยเฉพาะทีQเกีQยวข้องกบัโรคตอ่มไร้ทอ่ฯ Ö Ö 

Ü.ใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อยา่งเหมาะสม คํานงึถงึความคุ้มคา่ มีแนวคิดด้าน
เศรษฐศาสตร์สาธารณสขุ Ö Ö 

ñ.มีความรู้ และมีสว่นร่วมในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลผู้ ป่วย Ö Ö 
∞.มีความรู้ ความเข้าใจในเรืQองความปลอดภยัของผู้ ป่วย Ö Ö 
Ø.มีความรู้ความเข้าใจเกีQยวกบัสทิธิผู้ ป่วยและกฎหมายทางการแพทย์ทีQเกีQยวข้อง Ö Ö 

 

EPA 3: Providing endocrine consultation to non-endocrine specialties 

Title of the EPA Providing endocrine consultation to non-endocrine specialties 

Specifications 1. Able to detect significant history/symptoms from patients 
/relatives/consulting physicians 

2. Perform systemic physical examination correctly 
3. Able to identify clinically relevant problems and/or patient’s 

risks to particular procedures/interventions 
4. Provide appropriate and relevant investigations  
5. Provide proper and adequate management including plan 

of follow-up 
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6. Effectively communicate with consulting physicians and 
patients with proper and adequate information  

7. Record proper and adequate clinical information 
Context Outpatient/in-patient/emergency/intensive care setting 
Domains of competence Patient care/Medical knowledge and skills/Interpersonal and 

communication skills/Professionalism 
Knowledge, skills, attitude and 
behavior and required 
experience for entrustment 

Knowledge: clinical management of common endocrine 
problems occurring in non-medical specialties, rational use of 
drugs and investigations, the reimbursement of various health 
care systems.  
Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning 
and decision making, communication with consulting 
physicians, patients and family. 
Attitude and behavior: professionalism 
Experience: 

• Demonstrate experience coping with providing 
consultation to non-endocrine specialties 10 cases/year in 
different diseases/problems listed in table 1 

• Completeness of consultation records: 10 records/year  
Assessment information source 
to assess progress and ground 
for a summative entrustment 
decision 

• Direct observation 
• Information from colleagues (multisource feedback) 
• Medical records 
• Bed-side discussion 

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

• Unsupervised by the end of first year – level 4 (5 cases in 
different diseases/problems) 

• Unsupervised and able to supervise the less experienced 
trainees at the end of second year – level 5 (5 cases in 
different diseases/problems) 

Milestone EPA 3: Providing endocrine consultation to non-endocrine specialties Y1 Y2 

การบริบาลผู้ป่วย(Patient care)   

v.มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจร่างกายผู้ ป่วยทีQมีภาวะโรคตอ่มไร้ทอ่ฯ เลือกสง่ตรวจทาง
ห้องปฏิบติัการทางด้านโรคตอ่มไร้ทอ่ฯ รวมทั Gงการทํา dynamic tests และแปลผลได้อยา่ง
ถกูต้อง 

Ö Ö 

Ü.มีความรู้และทกัษะในการดแูลรักษาผู้ ป่วยโรคตอ่มไร้ทอ่ฯ โดยยดึผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลาง 
คํานงึถงึประสทิธิภาพและความปลอดภยัของผู้ ป่วย บนพื Gนฐานของการดแูลแบบองค์รวม Ö Ö 
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ñ.มีความสามารถในการให้ความรู้แก่ผู้ ป่วยโรคตอ่มไร้ทอ่ฯ ในการดแูลจดัการตนเอง การ
ปรับพฤติกรรมการดํารงชีวิตรวมทั Gงสามารถให้ความรู้ในการสร้างเสริมสขุภาพและการ
ปอ้งกนัโรคในกลุม่เสีQยง 

Ö Ö 

ความรู้และทกัษะหตัถการทางเวชกรรม (Medical knowledge and skills)   
v.มีความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื Gนฐานของโรคตอ่มไร้ทอ่ฯ √ √ 
Ü.มีความรู้ ความสามารถและเชีQยวชาญในโรคตอ่มไร้ทอ่ฯ √ √ 
ñ.มีทกัษะในการทําหตัถการทีQจําเพาะของโรคตอ่มไร้ทอ่ฯ 	 	
การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏบัิต ิ(Practice-based learning and 

personal improvement) 
  

v.ดําเนินการวิจยั นําเสนอผลงานวิจยัและนําผลงานวิจยัไปใช้ในการปรับปรุงเวชปฏิบติั   
Ü.เรียนรู้และเพิQมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการทําเวชปฏิบติั ข้อมลูวิชาการ และ
ผู้ ร่วมงาน √ √ 

ทกัษะปฏสัิมพันธ์ และการสืWอสาร (Interpersonal and communication skills)   
v.มีทกัษะในการปฏิบติังานร่วมกบัสหวิชาชีพ Ö Ö 
Ü.มีทกัษะในการนําเสนอข้อมลูผู้ ป่วย อภิปรายปัญหาและแนวทางในการดแูลรักษา √ Ö 
ñ.สามารถถ่ายทอดความรู้ ให้คําปรึกษา คําแนะนําแก่นกัศกึษาแพทย์ แพทย์และบคุลากร
ทางการแพทย์ Ö Ö 

∞.สืQอสารและให้ข้อมลูแก่ผู้ ป่วยและญาติได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม เคารพการตดัสนิใจและ
ศกัดิ≠ศรีความเป็นมนษุย์ของผู้ ป่วย Ö Ö 

Ø.มีทกัษะภาษาองักฤษในระดบัทีQสืQอสารได้   

วชิาชีพนิยม (Professionalism)   
v.รับผิดชอบตอ่งานทีQได้รับมอบหมาย ตามมาตรฐานวิชาชีพ Ö Ö 
Ü.รอบรู้ทกัษะด้านอืQนนอกเหนือจากทกัษะทางการแพทย์ เช่น การประเมินสถานการณ์ การ
ตดัสนิใจ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า √ √ 

ñ.สนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาตนเองไปสูก่ารเป็นผู้ เรียนรู้ตอ่เนืQองตลอดชีวิต Ö Ö 
∞.มีคณุธรรมจริยธรรมของวิชาชีพ Ö Ö 
การทาํเวชปฏบัิตใิห้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ(System-based practice)   
v.มีความรู้เกีQยวกบัยทุธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสขุ ระบบประกนัสขุภาพ ระบบจดัการด้าน
ยาของประเทศโดยเฉพาะทีQเกีQยวข้องกบัโรคตอ่มไร้ทอ่ฯ Ö Ö 

Ü.ใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อยา่งเหมาะสม คํานงึถงึความคุ้มคา่ มีแนวคิดด้าน
เศรษฐศาสตร์สาธารณสขุ Ö Ö 

ñ.มีความรู้ และมีสว่นร่วมในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลผู้ ป่วย Ö Ö 
∞.มีความรู้ ความเข้าใจในเรืQองความปลอดภยัของผู้ ป่วย Ö Ö 
Ø.มีความรู้ความเข้าใจเกีQยวกบัสทิธิผู้ ป่วยและกฎหมายทางการแพทย์ทีQเกีQยวข้อง Ö Ö 
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EPA 4: Performing the ultrasound-guided fine needle aspiration biopsy of thyroid 

Title of the EPA Performing the ultrasound-guided fine needle aspiration biopsy of 

thyroid 

Specifications 1. Provide an appropriate recommendation for fine needle aspiration 
(FNA) biopsy based on findings from personal consultations and in 
consideration of specific indications, contraindications, and 
diagnostic/therapeutic alternatives 

2. Obtain consent from patients  
3. Prepare patient, instrument and team for FNA 
4. Perform the procedure safely and properly  
5. Recognize and manage procedure-associated adverse events 

properly 
6. Document the procedure, immediate post-procedure condition in 

the medical record properly 
7. Aware of personal and procedural limits and appropriately ask for 

help if needed 
Context Ambulatory setting and in-patient setting 
Domains of competency Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning 

/ Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-
based practice 

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

Knowledge:  

• Demonstrates basic knowledge of indication, contraindication, 
procedural steps, anatomy of thyroid and surrounding 
structures, ultrasonographic findings of thyroid and thyroid 
pathology, and diagnostic alternatives of FNA  

• Recognition of risk factors attendant to FNA procedures and 
recognition and management of complications 

Skills: 
• Communicate effectively with patients and relatives about 

indications, contraindications, possible complications, and 
diagnostic/ therapeutic alternatives of FNA 

• Obtain consent for FNA 
• Perform FNA safely and completely 
• Record the consent, procedure, findings and plan into 

medical record completely 
• Aware of personal and procedural limits and appropriately 

ask for help if needed 
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Attitude and behavior: 
• Demonstrate a comprehensive approach towards patients 

who are going to undergo FNA 
• Willing to seek help when needed 

Experience:  

• Demonstrate experience performing an ultrasound-guided 
FNA in 10 cases/year 

Assessment information 
source to assess 
progress and ground 
for a summative 
entrustment decision 
Remarks:  Patients with 
deformity of neck 
(acquired or 
congenital) should not 
be included in EPA 
evaluation 

• Direct observation 

• Medical records 
 

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

• Unsupervised by the end of first year – level 4 (5 cases)  
• Unsupervised and able to supervise the less experienced 

trainees at the end of second year – level 5 (5 cases) 

Milestones EPA4: Performing the ultrasound-guided fine needle aspiration biopsy 

of thyroid 
Y1 Y2 

การบริบาลผู้ป่วย(Patient care)   
v.มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจร่างกายผู้ ป่วยทีQมีภาวะโรคตอ่มไร้ทอ่ฯ เลือกสง่ตรวจทาง
ห้องปฏิบติัการทางด้านโรคตอ่มไร้ทอ่ฯ รวมทั Gงการทํา dynamic tests และแปลผลได้
อยา่งถกูต้อง 

  

Ü.มีความรู้และทกัษะในการดแูลรักษาผู้ ป่วยโรคตอ่มไร้ทอ่ฯ โดยยดึผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลาง 
คํานงึถงึประสทิธิภาพและความปลอดภยัของผู้ ป่วย บนพื Gนฐานของการดแูลแบบองค์รวม   

ñ.มีความสามารถในการให้ความรู้แก่ผู้ ป่วยโรคตอ่มไร้ทอ่ฯ ในการดแูลจดัการตนเอง การ
ปรับพฤติกรรมการดํารงชีวิตรวมทั Gงสามารถให้ความรู้ในการสร้างเสริมสขุภาพและการ
ปอ้งกนัโรคในกลุม่เสีQยง 
 

  

ความรู้และทกัษะหตัถการทางเวชกรรม(Medical knowledge and skills)   
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v.มีความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื Gนฐานของโรคตอ่มไร้ทอ่ฯ   

Ü.มีความรู้ ความสามารถและเชีQยวชาญในโรคตอ่มไร้ทอ่ฯ   

ñ.มีทกัษะในการทําหตัถการทีQจําเพาะของโรคตอ่มไร้ทอ่ฯ √ √ 

การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏบัิต ิ(Practice-based learning and 

personal improvement) 
  

v.ดําเนินการวิจยั นําเสนอผลงานวิจยัและนําผลงานวิจยัไปใช้ในการปรับปรุงเวชปฏิบติั   

Ü.เรียนรู้และเพิQมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการทําเวชปฏิบติั ข้อมลูวิชาการ และ
ผู้ ร่วมงาน √ √ 

ทกัษะปฏสัิมพันธ์ และการสืWอสาร (Interpersonal and communication skills)   
v.มีทกัษะในการปฏิบติังานร่วมกบัสหวิชาชีพ   

Ü.มีทกัษะในการนําเสนอข้อมลูผู้ ป่วย อภิปรายปัญหาและแนวทางในการดแูลรักษา   

ñ.สามารถถ่ายทอดความรู้ ให้คําปรึกษา คําแนะนําแก่นกัศกึษาแพทย์ แพทย์และ
บคุลากรทางการแพทย์  Ö 

∞.สืQอสารและให้ข้อมลูแก่ผู้ ป่วยและญาติได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม เคารพการตดัสนิใจ
และศกัดิ≠ศรีความเป็นมนษุย์ของผู้ ป่วย √ √ 

Ø.มีทกัษะภาษาองักฤษในระดบัทีQสืQอสารได้   

วชิาชีพนิยม (Professionalism)   
v.รับผิดชอบตอ่งานทีQได้รับมอบหมาย ตามมาตรฐานวิชาชีพ Ö Ö 

Ü.รอบรู้ทกัษะด้านอืQนนอกเหนือจากทกัษะทางการแพทย์ เช่น การประเมินสถานการณ์ 
การตดัสนิใจ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า √ √ 

ñ.สนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาตนเองไปสูก่ารเป็นผู้ เรียนรู้ตอ่เนืQองตลอดชีวิต Ö Ö 
∞.มีคณุธรรมจริยธรรมของวิชาชีพ √ √ 

การทาํเวชปฏบัิตใิห้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (System-based practice)   
v.มีความรู้เกีQยวกบัยทุธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสขุ ระบบประกนัสขุภาพ ระบบจดัการ
ด้านยาของประเทศโดยเฉพาะทีQเกีQยวข้องกบัโรคตอ่มไร้ทอ่ฯ   

Ü.ใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อยา่งเหมาะสม คํานงึถงึความคุ้มคา่ มีแนวคิดด้าน
เศรษฐศาสตร์สาธารณสขุ   

ñ.มีความรู้ และมีสว่นร่วมในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลผู้ ป่วย   
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∞.มีความรู้ ความเข้าใจในเรืQองความปลอดภยัของผู้ ป่วย √ √ 

Ø.มีความรู้ความเข้าใจเกีQยวกบัสทิธิผู้ ป่วยและกฎหมายทางการแพทย์ทีQเกีQยวข้อง √ √ 
 

EPA 5: 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 and responsible manner the 
support a team approach to maintenance of health and the 
treatment of disease 

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 

Context  Ambulatory setting, emergency room, in-patient ward 
Domains of competency Interpersonal and communication skills/ Professionalism  
Required experience, 
knowledge, skills, attitude, 
and behavior 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 working with the health 
care team during the training 

Assessment information 
source to assess progress 

• Direct observation  
• Multisource feedback (MSF)  
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and ground a summative 
entrustment decision 
Entrustment for which level 
of supervision is to be 
reached at which stage of 
training? 

• At the end of first year – level 4 (twice a year) 
• At the end of second year – level 4 (twice a year) 

Milestones EPA 5: Working with interprofessional health care teams Y1 Y2 

การบริบาลผู้ป่วย (Patient care)   
v.มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจร่างกายผู้ ป่วยทีQมีภาวะโรคตอ่มไร้ทอ่ฯ เลือกสง่ตรวจทาง
ห้องปฏิบติัการทางด้านโรคตอ่มไร้ทอ่ฯ รวมทั Gงการทํา dynamic tests และแปลผลได้อยา่ง
ถกูต้อง 

  

Ü.มีความรู้และทกัษะในการดแูลรักษาผู้ ป่วยโรคตอ่มไร้ทอ่ฯ โดยยดึผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลาง 
คํานงึถงึประสทิธิภาพและความปลอดภยัของผู้ ป่วย บนพื Gนฐานของการดแูลแบบองค์รวม   

ñ.มีความสามารถในการให้ความรู้แก่ผู้ ป่วยโรคตอ่มไร้ทอ่ฯ ในการดแูลจดัการตนเอง การ
ปรับพฤติกรรมการดํารงชีวิตรวมทั Gงสามารถให้ความรู้ในการสร้างเสริมสขุภาพและการ
ปอ้งกนัโรคในกลุม่เสีQยง 

√ √ 

ความรู้และทกัษะหตัถการทางเวชกรรม (Medical knowledge and skills)   
v.มีความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื Gนฐานของโรคตอ่มไร้ทอ่ฯ   

Ü.มีความรู้ ความสามารถและเชีQยวชาญในโรคตอ่มไร้ทอ่ฯ   

ñ.มีทกัษะในการทําหตัถการทีQจําเพาะของโรคตอ่มไร้ทอ่ฯ   

การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏบัิต ิ(Practice-based learning and 

personal improvement) 
  

v.ดําเนินการวิจยั นําเสนอผลงานวิจยัและนําผลงานวิจยัไปใช้ในการปรับปรุงเวชปฏิบติั   

Ü.เรียนรู้และเพิQมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการทําเวชปฏิบติั ข้อมลูวิชาการ และ
ผู้ ร่วมงาน √ √ 

ทกัษะปฏสัิมพันธ์ และการสืWอสาร (Interpersonal and communication skills)   

v.มีทกัษะในการปฏิบติังานร่วมกบัสหวิชาชีพ √ √ 

Ü.มีทกัษะในการนําเสนอข้อมลูผู้ ป่วย อภิปรายปัญหาและแนวทางในการดแูลรักษา √ √ 

ñ.สามารถถ่ายทอดความรู้ ให้คําปรึกษา คําแนะนําแก่นิสติ นกัศกึษาแพทย์ แพทย์และ
บคุลากรทางการแพทย์ √ √ 
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∞.สืQอสารและให้ข้อมลูแก่ผู้ ป่วยและญาติได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม เคารพการตดัสนิใจและ
ศกัดิ≠ศรีความเป็นมนษุย์ของผู้ ป่วย Ö Ö 

Ø.มีทกัษะภาษาองักฤษในระดบัทีQสืQอสารได้ Ö Ö 
วชิาชีพนิยม (Professionalism)   
v.รับผิดชอบตอ่งานทีQได้รับมอบหมาย ตามมาตรฐานวิชาชีพ Ö Ö 

Ü.รอบรู้ทกัษะด้านอืQนนอกเหนือจากทกัษะทางการแพทย์ เช่น การประเมินสถานการณ์ การ
ตดัสนิใจ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า Ö Ö 

ñ.สนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาตนเองไปสูก่ารเป็นผู้ เรียนรู้ตอ่เนืQองตลอดชีวิต Ö Ö 
∞.มีคณุธรรมจริยธรรมของวิชาชีพ Ö Ö 
การทาํเวชปฏบัิตใิห้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ(System-based practice)   
v.มีความรู้เกีQยวกบัยทุธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสขุ ระบบประกนัสขุภาพ ระบบจดัการด้าน
ยาของประเทศโดยเฉพาะทีQเกีQยวข้องกบัโรคตอ่มไร้ทอ่ฯ Ö Ö 

Ü.ใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อยา่งเหมาะสม คํานงึถงึความคุ้มคา่ มีแนวคิดด้าน
เศรษฐศาสตร์สาธารณสขุ Ö Ö 

ñ.มีความรู้ และมีสว่นร่วมในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลผู้ ป่วย Ö Ö 

∞.มีความรู้ ความเข้าใจในเรืQองความปลอดภยัของผู้ ป่วย Ö Ö 

Ø.มีความรู้ความเข้าใจเกีQยวกบัสทิธิผู้ ป่วยและกฎหมายทางการแพทย์ทีQเกีQยวข้อง Ö Ö 

 

EPA-Competencies Matrix 

 EPA 1 EPA 2 EPA 3 EPA 4 EPA 5 

Patient care • • • • • 
Medical knowledge and skills • • • •  
Practice-based learning • • • • • 
Interpersonal and communication skills • • • • • 
Professionalism • • • • • 
System-based practice • • • • • 

 



 

คูมื่อแพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดอายรุศาสตร์ตอ่มไร้ทอ่ฯ ธรรมศาสตร์ 2563 

55 
ตารางที' 1 แสดง Curriculum mapping – EPA Competencies Matrix สาํหรบัแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดชั Qนปีที' 1 

Competency EPA 1 EPA 2 EPA 3 EPA 4 EPA 5 
1 Patient care OPD (Endocrine, T1DM, Obesity), Consultation round, DM care team round  

Methods of evaluation •  •  •  •  •  

• การประเมนิโดย Attending staff แพทยป์ระจาํบา้นชั Qนปีที' 2 และพยาบาล  

• การประเมนิประสบการณ์การดแูลผูป้ว่ยและการทาํหตัถการดว้ยตนเองโดยใช ้EPAs 

• การสอบรายยาวภายในสถาบนั (May) และ การสอบรายยาวโดยสมาคมฯ (Jul) 
2 Medical knowledge and skills OPD (Endocrine, T1DM, Obesity), Consultation round, DM care team round, 

Endocrine case conference, Guideline/Topic review, Journal club, DM foot conference, Pituitary conference, and Research activities 
Methods of evaluation •  •  •  •   

• การประเมนิโดย Attending staff  

• การประเมนิประสบการณ์การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

• การสอบอตันยั (Jan) และสอบรายยาว (May) ในสถาบนั และ การสอบรายยาวโดยสมาคมฯ (Jul) 
3 Practice-based learning OPD (Endocrine, T1DM, Obesity), Consultation round, DM care team round, Research activities 

Methods of evaluation •  •  •  •  •  

• การประเมนิโดย Attending staff แพทยป์ระจาํบา้นชั Qนปีที' 2 และพยาบาล 

• การประเมนิประสบการณ์การดแูลผูป้ว่ยและการทาํหตัถการดว้ยตนเองโดยใช ้EPAs 

• การประเมนิประสบการณ์การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
4 Interpersonal and communication skills OPD (Endocrine, T1DM, Obesity), Consultation round, DM care team round, 

Endocrine case conference, Guideline/Topic review, Journal club, Pituitary conference, and Research activities 
Methods of evaluation •  •  •  •  •  

• การประเมนิโดย Attending staff แพทยป์ระจาํบา้นชั Qนปีที' 2 และพยาบาล  

• การสอบรายยาวภายในสถาบนั (May) 
5 Professionalism OPD (Endocrine, T1DM, Obesity), Consultation round, DM care team round, 

Endocrine case conference, Guideline/Topic review, Journal club, DM foot conference, Pituitary conference, and Research activities 
Methods of evaluation •  •  •  •  •  

• การประเมนิโดย Attending staff แพทยป์ระจาํบา้นชั Qนปีที' 2 และพยาบาล  
6 System-based practice OPD (Endocrine, T1DM, Obesity), Consultation round, DM care team round 

Methods of evaluation •  •  •  •  •  

• การประเมนิโดย Attending staff  

• การประเมนิประสบการณ์การดแูลผูป้ว่ยและการทาํหตัถการดว้ยตนเองโดยใช ้EPAs 

• การประเมนิประสบการณ์การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
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ตารางที' 2 แสดง Curriculum mapping – EPA Competencies Matrix สาํหรบัแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดชั Qนปีที' 2 

Competency EPA 1 EPA 2 EPA 3 EPA 4 EPA 5 
1 Patient care OPD (Endocrine, T1DM, Obesity), Consultation round, DM care team round  

Methods of evaluation •  •  •  •  •  

• การประเมนิโดย Attending staff แพทยป์ระจาํบา้นชั Qนปีที' 2 และพยาบาล  

• การประเมนิประสบการณ์การดแูลผูป้ว่ยและการทาํหตัถการดว้ยตนเองโดยใช ้EPAs 

• การสอบรายยาวภายในสถาบนั (May) 
2 Medical knowledge and skills OPD (Endocrine, T1DM, Obesity), Consultation round, DM care team round, 

Endocrine case conference, Guideline/Topic review, Journal club, DM foot conference, Pituitary conference, and Research activities 
Methods of evaluation •  •  •  •   

• การประเมนิโดย Attending staff  

• การประเมนิประสบการณ์การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

• การสอบอตันยั (Jan) และสอบรายยาว (May) ในสถาบนั  
3 Practice-based learning OPD (Endocrine, T1DM, Obesity), Consultation round, DM care team round, Research activities 

Methods of evaluation •  •  •  •  •  

• การประเมนิโดย Attending staff แพทยป์ระจาํบา้นชั Qนปีที' 2 และพยาบาล 

• การประเมนิประสบการณ์การดแูลผูป้ว่ยและการทาํหตัถการดว้ยตนเองโดยใช ้EPAs 

• การประเมนิประสบการณ์การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
4 Interpersonal and 

communication skills 
OPD (Endocrine, T1DM, Obesity), Consultation round, DM care team round, 

Endocrine case conference, Guideline/Topic review, Journal club, Pituitary conference, and Research activities 
Methods of evaluation •  •  •  •  •  

• การประเมนิโดย Attending staff แพทยป์ระจาํบา้นชั Qนปีที' 2 และพยาบาล  

• การสอบรายยาวภายในสถาบนั (May) 
5 Professionalism OPD (Endocrine, T1DM, Obesity), Consultation round, DM care team round, 

Endocrine case conference, Guideline/Topic review, Journal club, DM foot conference, Pituitary conference, and Research activities 
Methods of evaluation •  •  •  •  •  

• การประเมนิโดย Attending staff แพทยป์ระจาํบา้นชั Qนปีที' 2 และพยาบาล  
6 System-based practice OPD (Endocrine, T1DM, Obesity), Consultation round, DM care team round 

Methods of evaluation •  •  •  •  •  

• การประเมนิโดย Attending staff  

• การประเมนิประสบการณ์การดแูลผูป้ว่ยและการทาํหตัถการดว้ยตนเองโดยใช ้EPAs 

• การประเมนิประสบการณ์การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
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3. ผลของ EPA 

3.1 เกณฑ์ประเมินการเลื:อนชั =นปี* 

3.2.1  เมืFอผา่นการฝึกอบรม 12 เดือน 

EPA 1: level 4 (10 cases in different diseases/problems) and completeness of 

medical records  

EPA 2: level 4 (10 cases in different diseases/problems) and completeness of 

medical records 

EPA 3: level 4 (10 cases in different diseases/problems) and completeness of 

consultation records 

EPA 4: level 4 (5 cases) 

EPA 5: level 4 (twice a year) 

3.2.2 เมืFอผา่นการฝึกอบรม 24 เดือน 

EPA 1: level 5 (10 cases in different diseases/problems) and completeness of 

medical records  

EPA 2: level 5 (10 cases in different diseases/problems) and completeness of 

medical records 

EPA 3: level 5 (10 cases in different diseases/problems) and completeness of 

consultation records 

EPA 4: level 5 (5 cases)  

EPA 5: level 4 (twice a year) 

*แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดสามารถทํา EPA ให้ได้สงูกวา่เกณฑ์ขั qนตํFาทีFตั qงไว้สําหรับแตล่ะระดบัของ

ชั qนปี ทั qงจํานวนและ level  

ตารางที: 1 โรค/ภาวะทีFสําคญัซึFงอายรุแพทย์โรคตอ่มไร้ทอ่ฯต้องให้การดแูลรักษาได้ด้วยตนเอง 

โรคหรือภาวะ OPD IPD/emergency 

Adrenal crisis   ✓ 

Adrenal insufficiency ✓ ✓ 

Cushing's syndrome ✓ ✓ 

Primary aldosteronism ✓ ✓ 

Congenital adrenal hyperplasia/ Ambiguous genitalia ✓   

Adrenal incidentaloma  ✓ ✓ 

Pheochromocytoma ✓ ✓ 

Hypercalcemia  ✓ ✓ 

Hypocalcemia/Hypoparathyroidism ✓ ✓ 

Postmenopausal osteoporosis ✓  
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โรคหรือภาวะ OPD IPD/emergency 

Glucocorticoid-induced osteoporosis ✓   

Osteoporosis in men  ✓   

Osteomalacia/rickets  ✓   

Diabetic ketoacidosis    ✓ 

Hyperglycemic hyperosmolar state   ✓ 

Prediabetes/IGT/IFG ✓   

Type 1 diabetes mellitus  ✓ ✓ 

Type 2 diabetes mellitus  ✓ ✓ 

Gestational diabetes mellitus  ✓ ✓ 

Post-transplantation diabetes mellitus ✓ ✓ 

Pancreatogenic diabetes  ✓ ✓ 

Medication- and glucocorticoid-induced diabetes mellitus ✓ ✓ 

Hypoglycemia in diabetes   ✓ 

Hypoglycemia in non-diabetes ✓ ✓ 

Primary amenorrhea ✓   

Secondary amenorrhea  ✓   

Primary ovarian failure/ Turner syndrome ✓  

Polycystic ovarian syndrome ✓  

Hypogonadism ✓  

Hyperprolactinemia  ✓   

Testicular dysfunction  ✓   

Klinefelter syndrome ✓  

Delayed puberty  ✓   

Short stature  ✓   

Gynecomastia  ✓   

Hyperandrogenism ✓   

Pituitary apoplexy   ✓ 

Acromegaly/Gigantism/Tall stature ✓ ✓ 

Pituitary adenoma  ✓ ✓ 
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โรคหรือภาวะ OPD IPD/emergency 

Hypopituitarism ✓ ✓ 

Diabetes insipidus  ✓ ✓ 

Syndrome of inappropriate secretion of ADH   ✓ 

Hypercholesterolemia ✓   

Hypertriglyceridemia ✓   

Metabolic syndrome ✓   

Obesity ✓ ✓ 

Thyroid storm  ✓ 

Myxedema coma  ✓ 

Thyrotoxicosis  ✓ ✓ 

Hypothyroidism  ✓ ✓ 

Subclinical hyperthyroidism ✓   

Subclinical hypothyroidism  ✓   

Solitary thyroid nodule and nontoxic multinodular goiter ✓  

Thyroid cancer  ✓ ✓ 

Thyroid dysfunction in non-thyroidal illness/Effect of drugs in 

thyroid function tests   ✓ 

Thyroid disease in pregnancy ✓ ✓ 
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ภาคผนวก 5 

แบบบันทกึการประเมิน EPA 

 
ใบประเมิน EPA 1 สาํหรับแพทย์ประจาํบ้านต่อยอดอนุสาขาต่อมไร้ท่อฯ 

Manage care of medical patients in the ambulatory setting  

เมืFอสิ qนสดุการฝึกอบรม éè เดือนแรก ต้องได้ผลการประเมินอยา่งน้อยระดบั ê จํานวน 10 ครั qง (10 different diseases/problems*) 

เมืFอสิ qนสดุการฝึกอบรม 24 เดือน ต้องได้ผลการประเมินระดบั 5 จํานวน éë ครั qง (éë different diseases/problems*) 

 

ชื:อ……………………………......................................................................ชั =นปี ………….………… 

ชืFอผู้ ป่วย …………………………….……………………………… HN………………………………….. 

Disease/Problem ………………………………………………………………….………………………. 
หวัข้อการประเมนิ ระดบัศักยภาพ** 

1. ซกัประวตัทีิFสาํคญัได้ครบถ้วนและถกูต้อง  

2. ตรวจร่างกายอยา่งเป็นระบบ ครบถ้วนและถกูต้อง  

3. อภิปรายปัญหาทีFสาํคญั รวมทั qงการวินิจฉยัและวินิจฉยัแยกโรคได้ถกูต้อง  

4. เลือกการสง่ตรวจทางห้องปฏิบตักิาร (รวมทั qง dynamic test) และ/หรือ การสง่ตรวจ

ทางรังสวีิทยา/เวชศาสตร์นิวเคลยีร์ทีFเหมาะสมและ/หรือแปลผลได้อยา่งถกูต้อง 

 

5. ให้การดแูลรักษาแบบองค์รวม โดยยดึผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลาง ตามมาตรฐานวชิาชีพ  

6. ให้ข้อมลูแก่ผู้ ป่วยและ/หรือญาตเิกีFยวกบัโรค แผนการดแูลรักษา และ/หรือ การสร้าง

เสริมสขุภาพและการปอ้งกนัโรค 

 

7. บนัทกึเวชระเบียนได้อยา่งกระชบั ถกูต้อง เหมาะสม  

ผลการประเมนิในภาพรวม    [    ] ผา่น   [    ] ไมผ่า่น 

การให้ข้อมลูปอ้นกลบั/คําแนะนําแก่แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอด

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

อาจารย์ผู้ประเมิน

..................................... 

 

วนัทีF............................... 

* โรค/ภาวะทีFสาํคญัซึFงอายรุแพทย์โรคตอ่มไร้ทอ่ฯต้องให้การดแูลรักษาได้ด้วยตนเองตามทีFกําหนดในหลกัสตูร  

* * ระดบัศกัยภาพ é = สามารถปฏิบตัิงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด (ถูกต้องครบถ้วน <50%)         

è = สามารถปฏิบตัิงานได้เองภายใต้การชี qแนะของอาจารย์ (ถกูต้องครบถ้วน ùë-ûù%) ü = สามารถปฏิบตัิงานได้เอง

โดยมีอาจารย์ให้ความชว่ยเหลือเมืFอต้องการ (ถกูต้องครบถ้วน > ûù%) ê = สามารถปฏิบตัิงานได้เอง (ถกูต้องครบถ้วน 

> °ë%) ù = สามารถปฏิบตังิานได้ด้วยตนเองและควบคมุผู้ ทีFมีประสบการณ์น้อยกวา่ได้ (ถกูต้องครบถ้วน > 95%) 
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ใบประเมิน EPA 2 สาํหรับแพทย์ประจาํบ้านต่อยอดอนุสาขาต่อมไร้ท่อฯ 

Manage care of endocrine patients in the in-patient and emergency setting 

เมืFอสิ qนสดุการฝึกอบรม éè เดือนแรก ต้องได้ผลการประเมินอยา่งน้อยระดบั ê จํานวน 10 ครั qง (10 different diseases/problems*) 

เมืFอสิ qนสดุการฝึกอบรม 24 เดือน ต้องได้ผลการประเมินระดบั 5 จํานวน éë ครั qง (éë different diseases/problems*) 

 

ชื:อ…………………………………..........................................................................ชั =นปี ………….… 

ชืFอผู้ ป่วย ………………………………………………………………… HN………………..…………….. 

Disease/Problem ……………………………………………………………..……………………………. 
หวัข้อการประเมนิ ระดบัศักยภาพ** 

1. ซกัประวตัทีิFสาํคญัได้ครบถ้วนและถกูต้อง  

2. ตรวจร่างกายอยา่งเป็นระบบ ครบถ้วนและถกูต้อง  

3. อภิปรายปัญหาทีFสาํคญั รวมทั qงการวินิจฉยัและวินิจฉยัแยกโรคได้ถกูต้อง  

4. เลือกการสง่ตรวจทางห้องปฏิบตักิาร (รวมทั qง dynamic test) และ/หรือ การสง่ตรวจ

ทางรังสวีิทยา/เวชศาสตร์นิวเคลยีร์ทีFเหมาะสมและ/หรือแปลผลได้อยา่งถกูต้อง 

 

5. ให้การดแูลรักษาแบบองค์รวม โดยยดึผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลาง ตามมาตรฐานวชิาชีพ  

6. ให้ข้อมลูแก่ผู้ ป่วยและ/หรือญาตเิกีFยวกบัโรค แผนการดแูลรักษา และ/หรือ การสร้าง

เสริมสขุภาพและการปอ้งกนัโรค 

 

7. บนัทกึเวชระเบียนได้อยา่งกระชบั ถกูต้อง เหมาะสม  

ผลการประเมนิในภาพรวม    [    ] ผา่น   [    ] ไมผ่า่น 

การให้ข้อมลูปอ้นกลบั/คําแนะนําแก่แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอด

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

อาจารย์ผู้ประเมิน

..................................... 

 

วนัทีF............................... 

* โรค/ภาวะทีFสาํคญัซึFงอายรุแพทย์โรคตอ่มไร้ทอ่ฯต้องให้การดแูลรักษาได้ด้วยตนเองตามทีFกําหนดในหลกัสตูร (โดยต้องเป็น 

Emergency อยา่งน้อย 2 cases) 

* * ระดบัศกัยภาพ é = สามารถปฏิบตังิานได้ภายใต้การควบคมุของอาจารย์อยา่งใกล้ชิด (ถกูต้องครบถ้วน < 50%)              

è = สามารถปฏิบตังิานได้เองภายใต้การชี qแนะของอาจารย์ (ถกูต้องครบถ้วน ùë-ûù%) ü = สามารถปฏิบตังิานได้เอง

โดยมีอาจารย์ให้ความชว่ยเหลอืเมืFอต้องการ (ถกูต้องครบถ้วน > ûù%) ê = สามารถปฏิบตังิานได้เอง (ถกูต้องครบถ้วน 

> °ë%) ù = สามารถปฏิบตังิานได้ด้วยตนเองและควบคมุผู้ ทีFมีประสบการณ์น้อยกวา่ได้ (ถกูต้องครบถ้วน > 95%) 

 

  



 

คูมื่อแพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดอายรุศาสตร์ตอ่มไร้ทอ่ฯ ธรรมศาสตร์ 2563 

62 

 
ใบประเมิน EPA 3 สาํหรับแพทย์ประจาํบ้านต่อยอดอนุสาขาต่อมไร้ท่อฯ 

Providing endocrine consultation to non-endocrine specialties 

เมืFอสิ qนสดุการฝึกอบรม éè เดือนแรก ต้องได้ผลการประเมินอยา่งน้อยระดบั ê จํานวน 10 ครั qง (10 different diseases/problems*) 

เมืFอสิ qนสดุการฝึกอบรม 24 เดือน ต้องได้ผลการประเมินระดบั 5 จํานวน éë ครั qง (éë different diseases/problems*) 

 

ชื:อ…………………………………..........................................................................ชั =นปี ………….… 

ชืFอผู้ ป่วย ………………………………………………………………… HN………………..…………….. 

Disease/Problem ……………………………………………………………..……………………………. 
หวัข้อการประเมนิ ระดบัศักยภาพ** 

1. ซกัประวตัทีิFสาํคญัได้ครบถ้วนและถกูต้อง  

2. ตรวจร่างกายอยา่งเป็นระบบ ครบถ้วนและถกูต้อง  

3. อภิปรายปัญหาทีFสาํคญั รวมทั qงการวินิจฉยัและวินิจฉยัแยกโรคได้ถกูต้อง  

4. เลือกการสง่ตรวจทางห้องปฏิบตักิาร (รวมทั qง dynamic test) และ/หรือ การสง่ตรวจ

ทางรังสวีิทยา/เวชศาสตร์นิวเคลยีร์ทีFเหมาะสมและ/หรือแปลผลได้อยา่งถกูต้อง 

 

5. ให้การดแูลรักษาแบบองค์รวม โดยยดึผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลาง ตามมาตรฐานวชิาชีพ  

6. ให้ข้อมลูแก่ผู้ ป่วยและ/หรือญาตเิกีFยวกบัโรค แผนการดแูลรักษา และ/หรือ การสร้าง

เสริมสขุภาพและการปอ้งกนัโรค 

 

7. บนัทกึใบรับปรึกษา (Consultation note) ได้อยา่งกระชบั ถกูต้อง เหมาะสม  

ผลการประเมนิในภาพรวม    [    ] ผา่น   [    ] ไมผ่า่น 

การให้ข้อมลูปอ้นกลบั/คําแนะนําแก่แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอด

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

อาจารย์ผู้ประเมิน

..................................... 

 

วนัทีF............................... 

* โรค/ภาวะทีFสาํคญัซึFงอายรุแพทย์โรคตอ่มไร้ทอ่ฯต้องให้การดแูลรักษาได้ด้วยตนเองตามทีFกําหนดในหลกัสตูร  

* * ระดบัศกัยภาพ é = สามารถปฏิบตังิานได้ภายใต้การควบคมุของอาจารย์อยา่งใกล้ชิด (ถกูต้องครบถ้วน < 50%)              

è = สามารถปฏิบตังิานได้เองภายใต้การชี qแนะของอาจารย์ (ถกูต้องครบถ้วน ùë-ûù%) ü = สามารถปฏิบตังิานได้เอง

โดยมีอาจารย์ให้ความชว่ยเหลอืเมืFอต้องการ (ถกูต้องครบถ้วน > ûù%) ê = สามารถปฏิบตังิานได้เอง (ถกูต้องครบถ้วน 

> °ë%) ù = สามารถปฏิบตังิานได้ด้วยตนเองและควบคมุผู้ ทีFมีประสบการณ์น้อยกวา่ได้ (ถกูต้องครบถ้วน > 95%) 
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ใบประเมิน EPA 4 สาํหรับแพทย์ประจาํบ้านต่อยอดอนุสาขาต่อมไร้ท่อฯ 

Performing the ultrasound-guided fine needle aspiration biopsy of thyroid 

เมืFอสิ qนสดุการฝึกอบรม éè เดือนแรก ต้องได้ผลการประเมินอยา่งน้อยระดบั ê จํานวน 5 ราย 

เมืFอสิ qนสดุการฝึกอบรม 24 เดือน ต้องได้ผลการประเมินระดบั 5 จํานวน 5 ครั qง 

 

ชื:อ…………………………………..........................................................................ชั =นปี ………….… 

ชืFอผู้ ป่วย ………………………………………………………………… HN………………..…………….. 

Disease/Problem ……………………………………………………………..……………………………. 

ข้อบง่ชี qในการทํา FNA …………………………………………………………….…………………………. 
หวัข้อการประเมนิ ระดบัศักยภาพ** 

1. ทราบถงึข้อบง่ชี q และ ข้อห้ามในการทํา FNA  

2. มีทกัษะในการทํา FNA อยา่งถกูต้อง  

3. สืFอสารและให้ข้อมลูแก่ผู้ ป่วยและ/หรือ ญาต ิได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม และขอความ

ยินยอมจากผู้ ป่วย 

 

4. สามารถเตรียมผู้ ป่วย อปุกรณ์ เพืFอทํา FNA  

5. บนัทกึการทําหตัถการในเวชระเบียนได้อยา่งถกูต้อง เหมาะสม ครบถ้วนหลงัการทํา 

FNA 

 

ผลการประเมนิในภาพรวม    [    ] ผา่น   [    ] ไมผ่า่น 

การให้ข้อมลูปอ้นกลบั/คําแนะนําแก่แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอด

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

อาจารย์ผู้ประเมิน

..................................... 

 

วนัทีF............................... 

* ระดบัศกัยภาพ é = สามารถปฏิบตังิานได้ภายใต้การควบคมุของอาจารย์อยา่งใกล้ชิด (ถกูต้องครบถ้วน < 50%)              

è = สามารถปฏิบตังิานได้เองภายใต้การชี qแนะของอาจารย์ (ถกูต้องครบถ้วน ùë-ûù%) ü = สามารถปฏิบตังิานได้เองโดยมี

อาจารย์ให้ความชว่ยเหลอืเมืFอต้องการ (ถกูต้องครบถ้วน > ûù%) ê = สามารถปฏิบตังิานได้เอง (ถกูต้องครบถ้วน > 90%)      

ù = สามารถปฏิบตังิานได้ด้วยตนเองและควบคมุผู้ ทีFมีประสบการณ์น้อยกวา่ได้ (ถกูต้องครบถ้วน > 95%) 
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ใบประเมิน EPA 5 สาํหรับแพทย์ประจาํบ้านต่อยอดอนุสาขาต่อมไร้ท่อฯ 

Working with inter-professional health care teams 

เมืFอสิ qนสดุการฝึกอบรม éè เดือนแรก ต้องได้ผลการประเมินอยา่งน้อยระดบั ê จํานวน 2 ราย 

เมืFอสิ qนสดุการฝึกอบรม 24 เดือน ต้องได้ผลการประเมินระดบั 5 จํานวน 2 ครั qง 

 

ชื:อ…………………………………..........................................................................ชั =นปี ………….… 
หวัข้อการประเมนิ ระดบัศักยภาพ** 

1. สามารถสร้างบรรยากาศของการทํางานร่วมกนัเป็นทีม  

2. รับฟังและเปิดโอกาสให้ให้ผู้ ร่วมงานในทีมแสดงความคดิเหน็  

3. แสดงความเป็นผู้ นําและรับผิดชอบในการนําทีมดแูลรักษาผู้ ป่วย  

4. สืFอสารและปฏิบตังิานร่วมกบัผู้ อืFนในทีมอยา่งมีประสทิธิภาพ โดยคํานงึถงึผู้ ป่วยเป็น

ศนูย์กลาง 

 

ผลการประเมนิในภาพรวม    [    ] ผา่น   [    ] ไมผ่า่น 

การให้ข้อมลูปอ้นกลบั/คําแนะนําแก่แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอด

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

อาจารย์ผู้ประเมิน

..................................... 

 

วนัทีF............................... 

* ระดบัศกัยภาพ é = สามารถปฏิบตังิานได้ภายใต้การควบคมุของอาจารย์อยา่งใกล้ชิด (ถกูต้องครบถ้วน < 50%)              

è = สามารถปฏิบตังิานได้เองภายใต้การชี qแนะของอาจารย์ (ถกูต้องครบถ้วน ùë-ûù%) ü = สามารถปฏิบตังิานได้เองโดยมี

อาจารย์ให้ความชว่ยเหลอืเมืFอต้องการ (ถกูต้องครบถ้วน > ûù%) ê = สามารถปฏิบตังิานได้เอง (ถกูต้องครบถ้วน > 90%)      

ù = สามารถปฏิบตังิานได้ด้วยตนเองและควบคมุผู้ ทีFมีประสบการณ์น้อยกวา่ได้ (ถกูต้องครบถ้วน > 95%) 
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ภาคผนวก 6 

แบบประเมินการทาํกจิกรรมวชิาการ 

 

แบบประเมนิการทาํ Endocrine Case Conference  

ชื:อแพทย์ประจาํบ้านต่อยอด ..................................................... ชั =นปีที: ...............วันที: ....................... 

Endocrine Case Conference 

........................................................................................................ 

ผลประเมนิ 

คะแนน NA 

é.การนําเสนอประวตัิทีFสาํคญัของผู้ ป่วยอยา่งครบถ้วนและถกูต้อง   

2.การนําเสนอการตรวจร่างกายทีFสาํคญัของผู้ ป่วยอยา่งครบถ้วนและถกูต้อง   

3.การอภิปรายปัญหาทีFสาํคญัของผู้ ป่วย การวินิจฉยัโรค และการวินิจฉยัแยกโรคอยา่ง

ถกูต้อง   

4.การเลือกสง่ตรวจทางห้องปฏิบตักิาร สง่ตรวจทางรังสวีิทยา/เวชศาสตร์นิวเคลยีร์ 

dynamic tests และแปลผลได้อยา่งถกูต้อง รวมทั qงใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อยา่ง

เหมาะสมตามหลกัเศรษฐศาสตร์สาธารณสขุ  
  

5.มีความรู้เกีFยวกบัโรค การตรวจรักษา การสร้างเสริมสขุภาพและการปอ้งกนัโรค    

6.รับผิดชอบตอ่งานทีFได้รับมอบหมาย   

7.มีการทบทวนหวัข้อทางการแพทย์ทีFเกีFยวข้องกบัปัญหาของผู้ ป่วยอยา่งครบถ้วน   

ผลการประเมนิในภาพรวม ไม่ผ่าน ผ่าน 

ลงลายมือชื:อของอาจารย์ผู้ประเมนิ  

การให้ข้อมลูปอ้นกลบัหรือคําแนะนําแก่แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอด 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

หมายเหตุ 

รายละเอียดการให้คะแนน 

Level 1 = ต้องปรับปรุง 

Level 2 = ควรได้รับการชี qแนะ  

Level 3 = สามารถปฏิบตังิานได้ดีปานกลาง  

Level 4 = สามารถปฏิบตังิานได้ดี 

Level 5 = สามารถปฏิบตังิานได้ดีมาก 
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แบบประเมนิการทาํ Journal club, Guideline review, Topic review 

ชื:อแพทย์ประจาํบ้านต่อยอด ..................................................... ชั =นปีที: ...............วันที: ....................... 

Journal / Guideline / Topic 

 เรื:อง ................................................................................................................ 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

ผลประเมนิ 

คะแนน NA 

1.มีความรู้ ความเข้าใจในโรคตอ่มไร้ทอ่ฯ / งานวิจยัทีFนําเสนอเป็นอยา่งดี   

2.มีการเตรียมสไลด์ประกอบการบรรยายทีFเหมาะสม   

3.มีทกัษะการสืFอสารทีFดี   

4.สามารถสรุปข้อมลูวิชาการทีFสาํคญัและนํามาประยกุต์ใช้ในการดแูลผู้ ป่วย   

5. สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์งานวิจยัทางคลนิิกได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม   

ผลการประเมนิในภาพรวม ไม่ผ่าน ผ่าน 

ลงลายมือชื:อของอาจารย์ผู้ประเมนิ  

การให้ข้อมลูปอ้นกลบัหรือคําแนะนําแก่แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอด 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

หมายเหตุ 

รายละเอียดการให้คะแนน 

Level 1 = ต้องปรับปรุง และแจ้งอาจารย์ทีFปรึกษา 

Level 2 = ต้องปรับปรุง  

Level 3 = ปานกลาง  

Level 4 = ดี 

Level 5 = ดีมาก 
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แบบประเมนิกจิกรรม Consultation round โดยอาจารย์ 

ชื:อแพทย์ประจาํบ้านต่อยอด ..................................................... ชั =นปีที: ...............วันที: ....................... 

สถานที:ปฎบิตังิาน ...................................................ช่วงเวลาปฏบิตังิาน ............................................... 

องค์ประกอบ 

ด
เีย

ี:ย
ม

 

ด
 ี

ป
าน

ก
ล
าง

 

ต้
อ

ง

ป
รับ

ป
รุง

 

ไม่
ผ่
าน

 หมายเหตุ /  

เหตุผลประกอบ  

(ถ้ามี) 

Ö. การดแูลรักษาผู้ป่วย 5 4 3 2 1  

• ทําการซกัประวตัติรวจร่างกายและลงบนัทกึได้อยา่งถกูต้องตาม

มาตรฐานและเชืFอถือได้ 

• ทําหตัถการพื qนฐานได้ถกูต้อง 

• คดิวิเคราะห์แก้ไขปัญหาผู้ ป่วยได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม 

• มีความรับผิดชอบในตอ่งานทีFได้รับมอบหมายในการดแูลรักษาผู้ ป่วย 

 

¨ ข้อมลูไมเ่พียงพอในการประเมิน 

2. ความรู้ทางการแพทย์ 5 4 3 2 1  

• มีความรอบรู้เนื qอหาตา่งๆ เป็นอยา่งดี 

• มีพฒันาการเรียนรู้อยา่งตอ่เนืFอง 

• สามารถประมวลองค์ความรู้มาใช้อธิบายโรคหรือความผิดปกตไิด้เป็น

อยา่งดี 

 

¨ ข้อมลูไมเ่พียงพอในการประเมิน 

á. การเรียนรู้ในระหว่างการปฏบิตังิาน 5 4 3 2 1  

• มีการประเมินตนเองและนําไปพฒันาสมํFาเสมอ 

• นําข้อมลูย้อนกลบัทีFได้จากแหลง่ตา่งๆ ไปใช้เพืFอการปรับปรุงอยา่ง

เหมาะสม 

• ค้นหาความรู้เพิFมเตมิมาประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานได้เป็นอยา่งดี 

 

¨ ข้อมลูไมเ่พียงพอในการประเมิน 

à. ทกัษะการสื:อสารและทาํงานร่วมกับผู้อื:น 5 4 3 2 1  

• สร้างสมัพนัธภาพทีFดีกบัผู้ ป่วย ญาต ิและเพืFอนร่วมงาน 

• รู้จกัจงัหวะในการรับฟังและทําความเข้าใจความต้องการของผู้ อืFน 

พร้อมเปิดโอกาสแสดงความคดิเหน็ มีนํ qาใจ ตอ่เพืFอนร่วมงาน 

• ให้ความรู้และคําแนะนํากบัผู้ อืFน ใช้วาจาและกิริยาทา่ทางได้อยา่ง

เหมาะสม 

 

¨ ข้อมลูไมเ่พียงพอในการประเมิน 

â. การตระหนักในศักดิäศรีแห่งวชิาชีพ 5 4 3 2 1  

• มีความรอบรู้เนื qอหาตา่งๆ เป็นอยา่งดี 

• มีพฒันาการเรียนรู้อยา่งตอ่เนืFอง 

• สามารถประมวลองค์ความรู้มาใช้อธิบายโรคหรือความผิดปกตไิด้เป็น

อยา่งดี 

 

¨ ข้อมลูไมเ่พียงพอในการประเมิน 

ã. การเรียนรู้การทาํงานเชงิระบบ 5 4 3 2 1  

• ใช้ทรัพยากรสขุภาพในทกุๆ สว่นอยา่งเหมาะสม 

• กระตือรือร้นเข้าร่วมในกิจกรรมเพืFอพฒันาคณุภาพของหนว่ยงาน 

• มีทกัษะทีFดีในการทํางานเชิงระบบเพืFอปรับปรุงคณุภาพงานและลด

โอกาสความผิดพลาด 

 

¨ ข้อมลูไมเ่พียงพอในการประเมิน 

ลงลายมือชื:อของอาจารย์ผู้ประเมนิ  วนัทีF .................. 

หมายเหต:ุ  -ในการประเมินสมรรถนะแพทย์ประจําบ้านตอ่ยอด ให้ผู้ประเมินใช้ดลุพินิจเปรียบเทียบ โดยคะแนน ü คือมาตรฐานของแพทย์ประจํา

บ้านตอ่ยอดทีFสมควรจะทําได้ในชว่งเวลานี q สว่นคะแนน ù มีรายละเอียดในด้านซ้ายมือ  

-ทําเครืFองหมายลงบนตวัเลขทีFประเมินในแตล่ะองค์ประกอบ ถ้าประเมินไมไ่ด้ให้เลอืกชอ่งข้อมลูเพียงพอ 

ความคดิเหน็หรือข้อมลูเพิFมเตมิ           
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แบบประเมนิสมรรถนะแพทย์ประจาํบ้านต่อยอดโดยผู้ร่วมงาน 
ชื:อแพทย์ประจาํบ้านต่อยอด ..................................................... ชั =นปีที: ...............วันที: ....................... 

สถานที:ปฎบิตังิาน ...................................................ช่วงเวลาปฏบิตังิาน ............................................... 

องค์ประกอบ 

ด
เีย

ี:ย
ม

 

ด
 ี

ป
าน

ก
ล
าง

 

ต้
อ

ง

ป
รับ

ป
รุง

 

ไม่
ผ่
าน

 หมายเหตุ /  

เหตุผลประกอบ  

(ถ้ามี) 

Ö. การดแูลรักษาผู้ป่วย 5 4 3 2 1  

• ทําการซกัประวตัติรวจร่างกายและลงบนัทกึได้อยา่งถกูต้องตาม

มาตรฐานและเชืFอถือได้ 

• ทําหตัถการพื qนฐานได้ถกูต้อง 

• คดิวิเคราะห์แก้ไขปัญหาผู้ ป่วยได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม 

 

¨ ข้อมลูไมเ่พียงพอในการประเมิน 

2. ทกัษะการสื:อสารและทาํงานร่วมกับผู้อื:น 5 4 3 2 1  

• สร้างสมัพนัธภาพทีFดีกบัผู้ ป่วย ญาต ิและเพืFอนร่วมงาน 

• รู้จกัจงัหวะในการรับฟังและทําความเข้าใจความต้องการของผู้ อืFน พร้อม

เปิดโอกาสแสดงความคดิเหน็ มีนํ qาใจ ตอ่เพืFอนร่วมงาน 

• ให้ความรู้และคําแนะนํากบัผู้ อืFน ใช้วาจาและกิริยาทา่ทางได้อยา่ง

เหมาะสม 

 

¨ ข้อมลูไมเ่พียงพอในการประเมิน 

3. การตระหนักในศักดิäศรีแห่งวชิาชีพ 5 4 3 2 1  

• มีความร◌ับผดิชอบต่องานที1ไดรั้บมอบหมายตามมาตรฐานวชิาชีพ 

• รอบรู้ทกัษะดา้นอื1นนอกเหนือจากทกัษะทางการแพทย ์เช่น การตดัสินใจ 

การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 

• มีพฒันาการเรียนรู้อยา่งตอ่เนืFอง 

 

¨ ข้อมลูไมเ่พียงพอในการประเมิน 

4. การเรียนรู้การทาํงานเชงิระบบ 5 4 3 2 1  

• ใช้ทรัพยากรสขุภาพในทกุๆ สว่นอยา่งเหมาะสม 

• กระตือรือร้นเข้าร่วมในกิจกรรมเพืFอพฒันาคณุภาพของหนว่ยงาน 

• มีทกัษะทีFดีในการทํางานเชิงระบบเพืFอปรับปรุงคณุภาพงานและลด

โอกาสความผิดพลาด 

 

¨ ข้อมลูไมเ่พียงพอในการประเมิน 

      ลงลายมือชื2อประเมนิ  
      (พยาบาล / แพทย์ประจาํบ้านต่อยอด / แพทย์ประจาํบ้าน)  

 

วนัทีF .................. 

หมายเหตุ: -ในการประเมินสมรรถนะแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด ใหผู้ป้ระเมินใชดุ้ลพินิจเปรียบเทียบ โดยคะแนน O คือมาตรฐานของแพทยป์ระจาํบา้น

ต่อยอดที1สมควรจะทาํไดใ้นช่วงเวลานีQ  ส่วนคะแนน R มีรายละเอียดในดา้นซา้ยมือ 

-ทําเครืFองหมายลงบนตวัเลขทีFประเมินในแตล่ะองค์ประกอบ ถ้าประเมินไมไ่ด้ให้เลอืกชอ่งข้อมลูเพียงพอ 
ความคดิเหน็หรือข้อมลูเพิFมเตมิ           
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แบบบันทกึการปฏบัิตงิาน Fellow 

ชืFอ ………………………………………………….. แพทย์ประจําบ้านชั qนปีทีF ………………….. 

เดือน/ปี ทีFปฏิบติังาน ……………………………………………………………………………….. 

ลาํดบั การปฏบิตังิาน จาํนวน หมายเหตุ 

1 จํานวนผู้ ป่วยในทีFรับปรึกษา (all patients) 

- แผนกอายรุกรรม 

- แผนกอืFน 

- ICU อายรุกรรม 

- ICU แผนกอืFน 

  

2 OPD (all patients) 

- ผู้ ป่วยนดั F/U 

- ผู้ ป่วยใหม ่

  

3 การสัFงทําและแปลผล Dynamic endocrine function tests (all 

tests) 

- ใสช่นิดของหตัถการทีFสัFงทําและแปลผล 

  

4 การอา่น Endocrine imaging 

- ใสช่นิดของ Endocrine imaging 

  

5 นําเสนอผู้ ป่วยใน Case conference (all patients) 

- IPD cases 

- OPD cases 

  

6 อา่น Journal 

- ใสชื่Fอ journal ทีFอา่น 

  

7 อา่น Topic / CPG  

- ใสชื่Fอ Topic / CPG ทีFอา่น 

  

8 FNA thyroid nodule (all cases) 

- US-guided FNA  

- Blind FNA  

  

9 อา่นผล thyroid cytology   

10 สง่ EPA (all EPA) 

- EPA 1 

- EPA 2 

- EPA 3 

- EPA 4 

- EPA 5 

  

11 อืFนๆ เชน่ pituitary conference, Ped & adult endo conf, nuclear 

medicine & endocrine conference 

  

หวัข้อความรู้ที:ได้รับเพิ:มเตมิจากการปฏบัิตงิาน 

……………………………………………………………………………………………………… 

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

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

………………………………………………………………………………………………………. 
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ปัญหา/อุปสรรค 

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

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

 

ลงนาม ………………………………………………………… 

วนัทีF …………………………………………. 


