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หลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านต่อยอด 
เพือ่วุฒบัิตร แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อนุสาขาอายุรศาสตรโ์รคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม พ.ศ. 2562 

1. ชื่อหลักสูตร 
(ภาษาไทย)  หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดเพ่ือวฒุิบตัรแสดงความรูค้วามช านาญ 
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนสุาขาอายรุศาสตรโ์รคตอ่มไรท้่อและเมแทบอลิซมึ 
(ภาษาองักฤษ) Fellowship Training in Endocrinology and Metabolism 
 

2. ชื่อวุฒบัิตร 
ชื่อเตม็ 
(ภาษาไทย)  วฒุิบตัรเพ่ือแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

อนสุาขาอายรุศาสตรโ์รคตอ่มไรท้อ่และเมแทบอลิซมึ 
(ภาษาองักฤษ) Diploma of the Thai Subspecialty Board of Endocrinology and Metabolism 
ชื่อย่อ 
(ภาษาไทย)  วว. อนสุาขาอายรุศาสตรโ์รคตอ่มไรท้่อและเมแทบอลิซมึ 
(ภาษาองักฤษ) Dip., Thai Subspecialty Board of Endocrinology and Metabolism 
 

3. หน่วยงานทีรั่บผิดชอบ 
       หน่วยตอ่มไรท้่อและเมแทบอลิซมึ ภาควิชาอายรุศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  ์

 
4. วิสัยทัศน ์ 

 เป็นสถาบนัแพทยศาสตรช์ัน้น าเพ่ือประชาชน สรา้งผูน้  าทางการแพทยแ์ละงานวิจยัมุง่สูส่ากล 

5.  พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร 
หน่ ว ย ต่ อ ม ไ ร้ท่ อ แ ล ะ เ ม แทบอลิ ซึ ม  ภ าควิ ช า อ ายุ ร ศ าสต ร์  คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์มีนโยบายการผลิตอายรุแพทยโ์รคต่อมไรท้่อฯ โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความ
ตอ้งการของระบบสุขภาพของประเทศไทย รวมทัง้มิติดา้นอ่ืน ๆ ทางสังคม เน่ืองจากโรคต่อมไรท้่อฯ มี
ความหลากหลายทั้งในด้านความชุก ความรุนแรง ความสลับซับซ้อนในแง่การตรวจเพิ่มเติมทาง
หอ้งปฏิบตักิาร การวินิจฉยัโรค การดแูลรกัษาผูป่้วยแบบองคร์วม การสง่แสรมิและปอ้งกนัโรค อีกทัง้ยงัเป็น
สาขาวิชาท่ีมีความกา้วหนา้ทางวิชาการอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ จึงเป็นการยากท่ีแพทยเ์วชปฏิบตัิทั่วไปหรือ
อายุรแพทยท์ั่วไปจะสามารถดแูลรกัษาผูป่้วยกลุ่มนีไ้ดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม ดงันัน้การผลิตอายุรแพทย์
โรคตอ่มไรท้อ่ฯ จงึมีความส าคญัและจ าเป็นตอ่ระบบสขุภาพของประเทศ 
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อายรุแพทยโ์รคตอ่มไรท้อ่ฯ นอกจากจะตอ้งมีความรู ้ความเช่ียวชาญในโรคระบบตอ่มไรท้อ่ฯ แลว้ 
จะตอ้งมีความสามารถเป็นมืออาชีพในการดูแลผูป่้วยแบบองคร์วม ตัง้แต่การสรา้งเสริมสุขภาพ การ
ปอ้งกนัโรค การตรวจการวินิจฉัยและการรกัษา มีทกัษะในการส่ือสาร การท างานเป็นทีมรว่มกบัสหสาขา
วิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง มีความเอือ้อาทร ใส่ใจในความปลอดภัยของผูป่้วยโดยยึดถือผูป่้วยเป็นศนูยก์ลาง มี
ทกัษะและเจตนารมณใ์นการเรียนรูอ้ย่างตอ่เน่ืองตลอดชีวิต มีคณุธรรม จรยิธรรม มีพฤตกิรรมท่ีเหมาะสม
ตอ่เพ่ือนรว่มงาน ผูป่้วยและญาติ  มีความรูค้วามเขา้ใจในระบบสุขภาพของประเทศ สามารถท าการวิจยั 
น าเสนอเผยแพร่งานวิจยัและใชผ้ลงานวิจยัในการพฒันาการดแูลผูป่้วย รวมทัง้มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรูใ้หแ้ก่แพทยด์า้นอ่ืน ๆ นกัศกึษาแพทยแ์ละบคุลากรทางการแพทย ์นโยบายการผลิตอายรุ
แพทยโ์รคต่อมไรท้่อฯ ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความตอ้งการของระบบบริการสุขภาพ รวมทัง้ความจ าเป็น
ดา้นอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

ในปัจจบุนั อายรุแพทยโ์รคตอ่มไรท้่อฯ ในประเทศไทยยงัมีจ านวนค่อนขา้งจ ากัด และยงัมีความ
ขาดแคลน ดงันัน้หน่วยต่อมไรท้่อฯ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์จึงมีความมุ่งหมายใน
การผลิตอายรุแพทยโ์รคตอ่มไรท้่อฯ เพ่ือประชาชน และตอบสนองตอ่ความตอ้งการแพทยเ์ฉพาะทางสาขา
นีข้องประเทศ ซึ่งสอดคลอ้งกบัวิสยัทศันข์องคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และมุง่เนน้ผลิต
แพทยท่ี์มีคณุลกัษณะตามคา่นิยมของภาควิชาอายรุศาสตรท่ี์ว่า ”ใฝ่รู ้คูค่ณุธรรม ท างานเป็นทีม”   

 
6. ผลลัพธข์องการฝึกอบรม/หลักสูตร 

 ผูท่ี้จบการฝึกอบรมเป็นแพทยเ์ฉพาะทางอนสุาขาอายรุศาสตรโ์รคตอ่มไรท้่อฯ ตอ้งมีคณุสมบตัแิละ
ความรูค้วามสามารถตามสมรรถนะหลกั 6 ดา้นดงันี ้

6.1 การบริบาลผู้ป่วย (Patient care) 

6.1.1 มีทกัษะทางคลินิกในการซกัประวตัิตรวจรา่งกายผูป่้วยท่ีมีภาวะโรคตอ่มไรท้่อฯ เลือกสง่ตรวจ 
ทางหอ้งปฏิบตักิารทางดา้นโรคตอ่มไรท้อ่ฯ รวมทัง้การท า dynamic tests และแปลผลได้
อยา่งถกูตอ้ง 

6.1.2 มีความรูแ้ละทกัษะในการดแูลรกัษาผูป่้วยโรคตอ่มไรท้อ่ฯ ทัง้แบบผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน ผูป่้วย
ฉกุเฉินและผูป่้วยเวชบ าบดัวิกฤติโดยยดึผูป่้วยเป็นศนูยก์ลาง ค านงึถึงประสิทธิภาพและความ
ปลอดภยัของผูป่้วย บนพืน้ฐานของการดแูลผูป่้วยแบบองคร์วม 

6.1.3 มีความสามารถในการใหค้วามรูแ้ก่ผูป่้วยโรคตอ่มไรท้อ่ฯ ในการดแูลจดัการตนเอง การปรบั
พฤตกิรรมการด ารงชีวิตรวมทัง้สามารถใหค้วามรูใ้นการสรา้งเสรมิสขุภาพและการปอ้งกนัโรค
ในกลุม่เส่ียง 

6.2 ความรู้และทักษะหัตถการทางเวชกรรม (Medical knowledge and skill) 
       6.2.1 มีความรูค้วามเขา้ใจวิทยาศาสตรก์ารแพทยพื์น้ฐานของโรคตอ่มไรท้่อฯ 
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6.2.2 มีความรู ้ความสามารถและเช่ียวชาญในโรคตอ่มไรท้อ่ฯ 
6.2.3 มีทกัษะในการท าหตัถการท่ีจ าเพาะของโรคตอ่มไรท้อ่ฯ 

6.3 การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ (Practice-based learning and personal     
improvement) 

6.3.1 ด าเนินการวิจยั น าเสนอผลงานวิจยัและน าผลงานวิจยัไปใชใ้นการปรบัปรุงเวชปฏิบตัิ 
6.3.2 เรียนรูแ้ละเพิ่มประสบการณไ์ดด้ว้ยตนเองจากการท าเวชปฏิบตั ิขอ้มลูวิชาการ และ

ผูร้ว่มงาน 
6.4 ทักษะปฏิสัมพันธแ์ละการส่ือสาร (Interpersonal and communication skill) 

6.4.1 มีทกัษะในการปฏิบตังิานรว่มกบัสหวิชาชีพ 
6.4.2 มีทกัษะในการน าเสนอขอ้มลูผูป่้วยอภิปรายปัญหาและแนวทางในการดแูลรกัษา 
6.4.3 สามารถถ่ายทอดความรู ้ใหค้  าปรกึษา ค าแนะน าแก่นิสิต นกัศกึษาแพทย ์แพทยแ์ละ

บคุลากรทางการแพทย ์
6.4.4 ส่ือสารและใหข้อ้มลูแก่ผูป่้วยและญาตไิดอ้ย่างถกูตอ้งเหมาะสม เคารพการตดัสินใจและ

ศกัดิศ์รีความเป็นมนษุยข์องผูป่้วย 
6.4.5 มีทกัษะภาษาองักฤษในระดบัท่ีส่ือสารได ้

6.5 วิชาชีพนิยม (Professionalism) 
6.5.1 รบัผิดชอบตอ่งานท่ีไดร้บัมอบหมาย ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
6.5.2 รอบรูท้กัษะดา้นอ่ืนนอกเหนือจากทกัษะทางการแพทยเ์ชน่ การประเมินสถานการณ ์การ

ตดัสินใจ และการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 
6.5.3 สนใจใฝ่รู ้และสามารถพฒันาตนเองไปสู่การเป็นผูเ้รียนรูต้อ่เน่ืองตลอดชีวิต 
6.5.4 มีคณุธรรมจริยธรรมของวิชาชีพ 

6.6 การท าเวชปฏิบัตใิห้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (System-based practice) 
6.6.1 มีความรูเ้ก่ียวกบัยทุธศาสตรช์าติดา้นสาธารณสขุ ระบบประกนัสขุภาพ ระบบจดัการดา้นยา

ของประเทศโดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคตอ่มไรท้อ่ฯ 
6.6.2 ใชท้รพัยากรทางการแพทยอ์ยา่งเหมาะสม ค านงึถึงความคุม้คา่ มีแนวคิดดา้นเศรษฐศาสตร์

สาธารณสขุ  
6.6.3 มีความรู ้และมีสว่นรว่มในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลผูป่้วย 
6.6.4 มีความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องความปลอดภยัของผูป่้วย 
6.6.5 มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิผูป่้วยและกฎหมายทางการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 

7. หลักสูตร/แผนการฝึกอบรม 
มีคณะกรรมการการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดสาขาอายรุศาสตรต์อ่มไรท้อ่ฯ 

 ดแูลก ากบัประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูรใหด้  าเนินไปตามเปา้ประสงคท่ี์วางไว ้
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7.1 วิธีการให้การฝึกอบรม 
7.1.1 การบริบาลผู้ป่วย (Patient care) 
- แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดทกุชัน้ปีดแูลและรบัผิดชอบผูป่้วยทัง้ผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน ผูป่้วยฉกุเฉิน 
ผูป่้วยภาวะวิกฤต ท่ีมีปัญหาโรคตอ่มไรท้่อฯ ทัง้ของแผนกอายรุกรรม และผูป่้วยรบัปรกึษาจากตา่ง
สาขาวิชา ตา่งแผนก ทัง้ในและนอกเวลาราชการ ภายใตค้วามควบคมุของอาจารยผ์ูใ้หก้าร
ฝึกอบรม  

- แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดปฏิบตังิานในสาขาวิชาเฉพาะทางอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคตอ่มไรท้อ่ฯ 
7.1.2 ความรู้และทักษะหัตถการทางเวชกรรม (Medical knowledge and skill) 

7.1.2.1 หัตถการและการตรวจทางห้องปฏิบัตกิารโรคต่อมไร้ท่อฯ 
- แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดทกุชัน้ปีมีประสบการณก์ารท าหตัถการจ าเพาะในโรคตอ่มไรท้อ่ฯ คือ การ

ท า ultrasound-guided fine needle aspiration of thyroid ภายใตก้ารควบคมุของอาจารย ์
- แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดทกุชัน้ปีมีประสบการณก์ารสั่งตรวจและการแปลผล dynamic endocrine 

function tests และการตรวจทางรงัสีวิทยา (ภาคผนวก1) 
- แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดชัน้ปีท่ี 2 สามารถปฏิบตังิานไดด้ว้ยตนเองและควบคมุผูท่ี้มีประสบการณ์

นอ้ยกวา่ได ้
7.1.2.2 กิจกรรมวิชาการ 

แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดทกุชัน้ปีเรียนรูว้ิทยาศาสตรก์ารแพทยพื์น้ฐานประยกุตข์องโรคตอ่มไรท้อ่
เมแทบอลิซมึและเขา้รว่มในกิจกรรมทางวิชาการอยา่งสม ่าเสมอ โดยมีกิจกรรมวิชาการ ดงันี ้

- Ward round คือ การดแูลผูป่้วยโรคตอ่มไรท้่อฯ ท่ีรบัปรกึษา ทัง้ในและนอกแผนกอายรุกรรม
ดว้ยตนเอง สามารถวางแผนการตรวจและรกัษาผูป่้วย รวมถึงใหค้  าแนะน าในการดแูลรกัษา
ผูป่้วย แก่แพทยป์ระจ าบา้นและแพทยส์าขาวิชาอ่ืนท่ีรว่มกนัดแูลผูป่้วย รวมทัง้ศกึษาหาความรู้
ท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเตมิดว้ยตนเองเพ่ือเตรียมน าเสนอและอภิปรายผูป่้วยใน consultation round 
วนัรุง่ขึน้ 
วตัถปุระสงค ์
-เพ่ือใหแ้พทยป์ระจ าบา้นมีทกัษะในการซกัประวตั ิตรวจรา่งกาย ประเมินปัญหาของผูป่้วย และ
เลือกสง่ตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการ รวมถึงการวางแผนการดแูลรกัษาผูป่้วยเบือ้งตน้ดว้ยตนเองได ้ 
-เพ่ือใหแ้พทยป์ระจ าบา้นเรียนรูจ้ากการดแูลผูป่้วยและน าปัญหาไปศกึษาคน้ควา้หาความรู้
เพิ่มเตมิดว้ยตนเองและเตรียมตวัน าเสนอใน consultation round วนัรุง่ขึน้ 

- Consultation round คือ การน าเสนอและอภิปรายผูป่้วยท่ีรบัปรกึษารว่มกบัอาจารยท่ี์
รบัผิดชอบ 5 วนัตอ่สปัดาห ์(เวน้วนัหยดุราชการ) 
วตัถปุระสงค ์
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-เพ่ือใหแ้พทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดมีทกัษะในการน าเสนอขอ้มลูผูป่้วย อภิปรายปัญหา และ
แนวทางการดแูลรกัษาผูป่้วยรว่มกบัอาจารย ์
-เพ่ือใหผู้ป่้วยไดร้บัการดแูลท่ีถกูตอ้งเหมาะสม 

- Journal club คือ การอา่นและวิพากษว์ารสารทางการแพทยร์ว่มกบัอาจารยภ์ายในหนว่ยฯ 
วตัถปุระสงค ์ 
-เพ่ือใหแ้พทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดไดอ้่านงานวิจยัและฝึกวิพากษง์านวิจยั (critical appraisal) 
ในรูปแบบตา่งๆ กนั ไดแ้ก่ epidemiological study, diagnostic study, therapeutic study, 
prognostic study และ systematic review  
- ท า 1-2 ครัง้/คน/เดือน 

- Topic review คือ การทบทวนหวัขอ้ทางการแพทยท่ี์นา่สนใจ และน าเสนอในรูปแบบการบ
บรรยายในท่ีประชมุ รว่มกบัอาจารยภ์ายในหน่วยฯ  
วตัถปุระสงค ์
-เพ่ือใหแ้พทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดไดค้น้ควา้เนือ้หาท่ีนา่สนใจดว้ยตนเอง และน าเสนอในรูปแบบ
การบรรยายในหอ้งประชมุ  
- ท า 1-2 ครัง้/คน/เดือน 

- Guideline review คือ การทบทวนแนวทางเวชปฏิบตัิโรคตอ่มไรท้่อฯ ท่ีทนัสมยัรว่มกบัอาจารย์
ภายในหนว่ยฯ และอภิปรายการน าแนวทางเวชปฏิบตัมิาประยกุตใ์ชท้างคลินิกภายใตห้ลกัการ
ของการใชท้รพัยากรอยา่งเหมาะสม 
วตัถปุระสงค ์
-เพ่ือใหแ้พทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดมีความรูท้นัยคุสมยั 
-เพ่ืออภิปรายการน าแนวทางเวชปฏิบตัมิาประยกุตใ์ชท้างคลินิกภายใตห้ลกัการของใช้
ทรพัยากรอยา่งเหมาะสม 
- ท า 1-2 ครัง้/คน/เดือน โดยอาจน าเสนอทดแทน Topic review ในเดือนเดียวกนัได ้

- Endocrine case conference คือ การน าเสนอและอภิปรายผูป่้วยตอ่มไรท้อ่ฯ ท่ีรบัปรกึษา ทัง้
ผูป่้วยในและผูป่้วยนอก ในแตล่ะสปัดาหร์ว่มกบัอาจารยภ์ายในหนว่ยฯ  
วตัถปุระสงค ์
-เพ่ือใหแ้พทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดไดฝึ้กทกัษะในการน าเสนอขอ้มลูและอภิปรายปัญหา รวมถึง
แนวทางการดแูลรกัษาผูป่้วยท่ีนา่สนใจ ทัง้ผูป่้วยในและผูป่้วยนอกในช่วง 1 สปัดาหท่ี์ผา่นมา   
-เพ่ือใหแ้พทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดไดเ้รียนรูจ้ากการดแูลผูป่้วยและน าปัญหาไปศกึษาคน้ควา้หา
ความรูเ้พิ่มเตมิดว้ยตนเอง เพื่อเตรียมตวัน าเสนอและอภิปรายในท่ีประชมุ 
-เพ่ือใหผู้ป่้วยไดร้บัการดแูลท่ีถกูตอ้งเหมาะสม 
- ท า 1 ครัง้/สปัดาห ์
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- Interesting case คือ กิจกรรมทางวิชาการท่ีท ารว่มกนัระหวา่งแพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีท่ี 2 ท่ี
หมนุเวียนหน่วยตอ่มไรท้่อฯ และแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดท่ีดแูลรกัษาผูป่้วยรว่มกนั โดยมีการ
น าเสนอขอ้มลูและอภิปรายปัญหา รวมถึงแนวทางการดแูลรกัษาผูป่้วยท่ีนา่สนใจ มีการทบทวน
หวัขอ้ทางการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้ง มีการอภิปรายรว่มกนัทัง้แพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีท่ี 2 ท่ีหมนุเวียน
หนว่ยตอ่มไรท้่อฯ แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอด และอาจารย ์ 
วตัถปุระสงค ์
-เพ่ือสง่เสรมิการเรียนการสอนและการท างานรว่มกนัระหวา่งแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดและ
แพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีท่ี 2 ท่ีหมนุเวียนหน่วยตอ่มไรท้่อฯ 
-เพ่ือใหแ้พทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดสามารถอภิปรายปัญหาและแนวทางการดแูลรกัษาผูป่้วย
เพิ่มเตมิจากท่ีแพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีท่ี 2 น าเสนอ  
-เพ่ือใหแ้พทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดไดเ้รียนรูจ้ากการดแูลผูป่้วยและน าปัญหาไปศกึษาคน้ควา้หา
ความรูเ้พิ่มเตมิดว้ยตนเอง เพื่อเตรียมตวัอภิปรายในท่ีประชมุ 
-เพ่ือใหผู้ป่้วยไดร้บัการดแูลท่ีเหมาะสมและถกูตอ้ง 
- ท า 1-2 ครัง้/เดือน 

-  Pituitary conference คือ กิจกรรมวิชาการท่ีท ารว่มกนัระหวา่งหนว่ยตอ่มไรท้อ่ฯ ศลัยแพทย์
ระบบประสาท รงัสีแพทย ์และพยาธิแพทย ์โดยมีการน าเสนอขอ้มลูผูป่้วยโรคตอ่มใตส้มองท่ี
นา่สนใจและอภิปรายปัญหา รวมถึงแนวทางการดแูลรกัษาผูป่้วยรว่มกนั มีการทบทวนหวัขอ้
ทางการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

   วตัถปุระสงค ์
   - เพ่ือสง่เสรมิการเรียนการสอนและการท างานรว่มกนัระหวา่งอายรุแพทยโ์รคตอ่มไรท้อ่ฯ  
ศลัยแพทยร์ะบบประสาท รงัสีแพทย ์และพยาธิแพทย ์
   - เพ่ือใหแ้พทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดมีทกัษะในการน าเสนอและอภิปรายปัญหา รวมถึงวาง
แผนการดแูลรกัษาผูป่้วยกบัแพทยส์หสาขา  
   - เพ่ือใหแ้พทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดไดเ้รียนรูจ้ากการดแูลผูป่้วยและน าปัญหาไปศกึษาคน้ควา้หา
ความรูเ้พิ่มเตมิดว้ยตนเอง เพื่อเตรียมตวัน าเสนอและอภิปรายในท่ีประชมุ 
  - น าเสนอขอ้มลูผูป่้วยโรคตอ่มใตส้มองท่ีนา่สนใจทัง้ผูป่้วยในและผูป่้วยนอก 
  - เพ่ือใหผู้ป่้วยไดร้บัการดแูลท่ีถกูตอ้งเหมาะสม 
  - ท า 4 ครัง้/ปี 

-    DM foot conference คือ การน าเสนอและอภิปรายผูป่้วยเทา้เบาหวาน รว่มกบัอาจารยส์าขา
อายรุศาสตรโ์รคตอ่มไรท้่อฯ ศลัยแพทยโ์รคหลอดเลือด เวชศาสตรฟ้ื์นฟ ูและพยาบาล  
วตัถปุระสงค ์
- เพ่ือใหแ้พทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดมีความรูแ้ละทกัษะในการดแูลผูป่้วยเทา้เบาหวาน  
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- เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการดแูลรกัษาผูป่้วย แลกเปล่ียนความเห็นและแนวทางการรกัษา  
  ในเวชปฏิบตัิโดยสหสาขาวิชาชีพ 
- ท า 1 ครัง้/สปัดาห ์(เฉพาะสปัดาหท่ี์มีผูป่้วยรบัปรึกษาใหม)่ 

- Pediatric & adult endocrine conference คือ กิจกรรมวิชาการท่ีท ารว่มกนัระหวา่งหนว่ยตอ่ม
ไรท้อ่ฯ ผูใ้หญ่ และหนว่ยตอ่มไรท้อ่ฯ เดก็ โดยมีการน าเสนอขอ้มลูผูป่้วยโรคตอ่มไรท้อ่ฯ เดก็ท่ี
นา่สนใจและอภิปรายปัญหา รวมถึงแนวทางการดแูลรกัษาผูป่้วยรว่มกนั มีการทบทวนหวัขอ้
ทางการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
วตัถปุระสงค ์
- เพ่ือสง่เสรมิการเรียนการสอนและการท างานรว่มกนัระหวา่งอายรุแพทยโ์รคตอ่มไรท้อ่ฯ ผูใ้หญ่ 
และตอ่มไรท้่อฯ เด็ก 
- เพ่ือใหแ้พทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดมีทกัษะในการน าเสนอและอภิปรายปัญหา รวมถึงวาง
แผนการดแูลรกัษาผูป่้วยตอ่มไรท้อ่ฯ เดก็   
- เพ่ือใหแ้พทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดไดเ้รียนรูจ้ากการดแูลผูป่้วยและน าปัญหาไปศกึษาคน้ควา้หา
ความรูเ้พิ่มเตมิดว้ยตนเอง เพื่อเตรียมตวัน าเสนอและอภิปรายในท่ีประชมุ 
- น าเสนอขอ้มลูผูป่้วยโรคตอ่มไรท้อ่ฯ เดก็ท่ีนา่สนใจทัง้ผูป่้วยในและผูป่้วยนอก 
- เพ่ือใหผู้ป่้วยไดร้บัการดแูลท่ีถกูตอ้งเหมาะสม 

- Nuclear medicine & endocrine conference คือ กิจกรรมวิชาการท่ีท ารว่มกนัระหว่างหนว่ย
ตอ่มไรท้่อฯ และเวชศาสตรน์ิวเคลียร ์รพ.จฬุาภรณ ์โดยมีการน าเสนอขอ้มลูผูป่้วยโรคตอ่มไรท้่อ
ฯ ท่ีไดร้บัการตรวจหรือรกัษาทางเวชศาสตรน์ิวเคลียร ์อภิปรายปัญหา รวมถึงแนวทางการดแูล
รกัษาผูป่้วยรว่มกนั มีการทบทวนหวัขอ้ทางการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 วตัถปุระสงค ์
- เพ่ือสง่เสรมิการเรียนการสอนและการท างานรว่มกนัระหวา่งอายรุแพทยโ์รคตอ่มไรท้อ่ฯ และ
แพทยเ์วชศาสตรน์ิวเคลียร ์ 
- เพ่ือเพิ่มประสบการณก์ารเรียนรูเ้ก่ียวกบัการตรวจและรกัษาทางเวชศาสตรน์ิวเคลียร  ์
- เพ่ือใหแ้พทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดมีทกัษะในการน าเสนอและอภิปรายปัญหา รวมถึงวาง
แผนการดแูลรกัษาผูป่้วย   
- เพ่ือใหแ้พทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดไดเ้รียนรูจ้ากการดแูลผูป่้วยและน าปัญหาไปศกึษาคน้คว้าหา
ความรูเ้พิ่มเตมิดว้ยตนเอง เพื่อเตรียมตวัน าเสนอและอภิปรายในท่ีประชมุ 
- เพ่ือใหผู้ป่้วยไดร้บัการดแูลท่ีถกูตอ้งเหมาะสม 

- การท า US-guided fine needle aspiration of thyroid ฝึกการท าหตัถการ Ultrasound-
guided fine needle aspiration of thyroid nodule กบัรงัสีแพทย ์  
วตัถปุระสงค ์
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- เพ่ือใหท้ราบขอ้บง่ชีแ้ละขอ้หา้มในการท าหตัถการ ขัน้ตอนการเตรียมผูป่้วยและการท า
หตัถการ ภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 
- เพ่ือใหมี้ทกัษะในการท าหตัถการ US-guided fine needle aspiration of thyroid ไดอ้ย่าง
ถกูตอ้งเหมาะสม และปลอดภยั  
- เพ่ือใหมี้ทกัษะในการอธิบายใหผู้ป่้วยทราบถึง ขอ้บง่ชีใ้นการตรวจ ขัน้ตอนการท าหตัถการ 
ภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจเกิดขึน้ รวมถึงการขอใหผู้ป่้วยเซ็นใบยินยอมในการท าหตัถการ  
- เพ่ือใหมี้ทกัษะในการขัน้ตอนการท าหตัถการท่ีครบถว้น เหมาะสม 

- การอ่านผล Thyroid cytopathology คือ การเรียนและการฝึกอ่านผล thyroid cytopathology 
รว่มกบัพยาธิแพทย ์ซึ่งประกอบดว้ยการฟังบรรยายในหวัขอ้ Thyroid cytology and Bethesda 
system for thyroid cytology ซึ่งจดั 1 ครัง้/ปี และการอา่นผล thyroid cytology รว่มกบัพยาธิ
แพทย ์ทกุ 2 เดือน 
วตัถปุระสงค ์
- เพ่ือใหแ้พทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดมีทกัษะในการอา่นผล thyroid cytopathology ดว้ยตนเองได ้

- การอ่าน Pituitary imaging คือ การเรียนและการฝึกอา่น Pituitary imaging รว่มกบัรงัสีแพทย ์
ซึ่งประกอบดว้ยการฟังบรรยายในหวัขอ้ Pituitary imaging ซึ่งจดั 1 ครัง้/ปี และการอา่น 
pituitary imaging รว่มกบัรงัสีแพทย ์
วตัถปุระสงค ์
- เพ่ือใหมี้ทกัษะในการอา่น Pituitary imaging ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 

- การอ่าน Adrenal imaging คือ การเรียนและการฝึกอ่าน Adrenal imaging รว่มกบัรงัสีแพทย ์
ซึ่งประกอบดว้ยการฟังบรรยายในหวัขอ้ Adrenal imaging ซึ่งจดั 1 ครัง้/ปี และการอา่น 
adrenal imaging รว่มกบัรงัสีแพทย ์
วตัถปุระสงค ์
- เพ่ือใหมี้ทกัษะในการอา่น Adrenal imaging ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 

- DM care team round คือ การน าเสนอและอภิปรายผูป่้วยเบาหวานท่ีรบัปรกึษาทัง้ในและนอก
แผนกอายรุกรรมรว่มกบัอาจารยท่ี์รบัผิดชอบ แพทยเ์จา้ของไข ้พยาบาล เภสชักร และนกั
โภชนาการ ทกุสปัดาห ์
วตัถปุระสงค ์
- เพ่ือไดฝึ้กทกัษะการดแูลผูป่้วยเบาหวานแบบองคร์วม รว่มกบัสหสาขาวิชาชีพ 
- ฝึกทกัษะการเป็นผูน้  าทีมเบาหวาน ในการประเมินปัญหา อภิปรายปัญหา รวมถึงวางแผนการ
ดแูลรกัษาผูป่้วยรว่มกนั  
- ฝึกทกัษะการแนะน าผูป่้วยและญาติ ในการดแูลรกัษาสขุภาพ 
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- Type 1 DM clinic คือ การออกตรวจคลินิกเบาหวานชนิดท่ี 1 แบบผูป่้วยนอก และเขา้ฟังการ
ใหค้วามรูผู้ป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 1 (Diabetes Self-Management Education; DSME) โดย
พยาบาล เภสชักร และนกัโภชนาการ  
วตัถปุระสงค ์
- เพ่ือใหมี้ทกัษะในการดแูลรกัษาผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 1 แบบองคร์วม รว่มกบัสหสาขา
วิชาชีพ 
- เพ่ือใหมี้ทกัษะในการใหค้วามรูผู้ป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 1 ในการดแูลตนเอง (DSME) รว่มกบัสห
สาขาวิชาชีพ ซึ่งมีทัง้หมด 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 

- DM education clinic คือ คือ การเขา้รว่มฟังการใหค้วามรูผู้ป่้วยเบาหวานโดยพยาบาลวิชาชีพ 
เภสชักร และนกัโภชนาการ ท่ีคลินิกใหค้วามรูผู้ป่้วยเบาหวาน รวมถึงไดฝึ้กการท าหตัการหรือ
การตรวจเพิ่มเตมิเก่ียวกบัเทา้เบาหวาน ไดแ้ก่ การขดู callus, การวดั foot pressure เป็นตน้ 
เป็นกิจกรรมวิชาการส าหรบัแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดชัน้ปีท่ี 1 ในชว่ง 1 เดือนแรกของปี
การศกึษา 
วตัถปุระสงค ์
- เพ่ือใหแ้พทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดไดเ้รียนรูรู้ปแบบในการใหค้วามรูเ้พ่ือการดแูลตนเองและการ
สรา้งเสรมิพลงั (empowerment) ในผูป่้วยเบาหวาน ครอบครวัและผูด้แูล โดยสหสาขาวิชาชีพ 
- เพ่ือใหแ้พทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดมีทกัษะในการท าหตัการหรือการตรวจเพิ่มเตมิเก่ียวกบัเทา้
เบาหวาน ไดแ้ก่ การขดู callus, การวดั foot pressure เป็นตน้  
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- Lecture คือ การสอนเนือ้หาความรูโ้รคตอ่มไรท้อ่ฯ ท่ีส  าคญั จ านวน 12 เรื่อง ส าหรบัแพทย์
ประจ าบา้นชัน้ปีท่ี 1 ในชว่ง 3 เดือนแรกของปีการศกึษา  

- Obesity clinic คือ การดแูลรกัษาผูป่้วยโรคอว้น รว่มกบัแพทยโ์ภชนศาสตร ์และศลัยแพทย ์ซึ่ง
ประกอบดว้ยการฟังบรรยายเรื่อง Management of obesity and post bariatric surgery 
patients 1 ครัง้/ปี และการออกตรวจผูป่้วยโรคอว้นท่ีไดร้บัการรกัษาโดยการปรบัเปล่ียน
พฤตกิรรม รกัษาดว้ยยา รกัษาโดยการผา่ตดั และการดแูลผูป่้วยหลงัการผา่ตดัทัง้ในระยะสัน้
และระยะยาว 
วตัถปุระสงค ์
- เพ่ือใหมี้ทกัษะในการดแูลรกัษาผูป่้วยโรคอว้นแบบองคร์วม ทัง้ผูป่้วยท่ีไดร้บัการรกัษาโดยการ
ปรบัเปล่ียนพฤตกิรรม รกัษาดว้ยยา รกัษาโดยการผา่ตดั และการดแูลผูป่้วยหลงัการผ่าตดัทัง้ใน
ระยะสัน้และระยะยาว 

- Interhospital Endocrine Conference คือ กิจกรรมวิชาการเก่ียวกบัผูป่้วยโรคตอ่มไรท้อ่ฯ ท่ี
นา่สนใจ เป็นการจดัรว่มกนัระหวา่งสถาบนัฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดฯ โดยมีสมาคม
ตอ่มไรท้่อฯ เป็นผูก้  าหนดการจดัประชมุ  

- แพทยแ์ผนไทยประยุกต ์คือ การดงูาน และฝึกปฏิบตังิาน ท่ีแผนกแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ในชว่งวิชาเลือก ส าหรบัแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอด
ฯ ชัน้ปีท่ี 2 
วตัถปุระสงค ์
- เพ่ือใหมี้ความรู ้ความเขา้ใจในแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ 
- น าความรูม้าประยกุตใ์ชใ้นการดแูลรกัษาผูป่้วยตอ่มไรท้่อฯ ตอ่ไป 
 

7.1.3 การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏิบัต ิ(Practice-based learning and personal 
improvement) 
- แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดทกุชัน้ปีน าเสนอและวิพากยบ์ทความและ/หรืองานวิจยัทางการแพทยท่ี์

เก่ียวขอ้งกบัโรคตอ่มไรท้่อฯ ในการประชมุวารสารสโมสร (Journal club) 
- แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดตอ้งท างานวิจยั ไดแ้ก่ งานวิจยัแบบ retrospective หรือ prospective 

หรือ cross-sectional study หรือ systematic review หรือ meta-analysis โดยเป็นผูว้ิจยัหลกั 
อยา่งนอ้ย 1 เรื่อง และน าเสนอผลงานวิจยัในท่ีประชมุ 

- แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดทกุชัน้ปีติดตามความกา้วหนา้ทางวิชาการในการประชมุวิชาการตา่งๆ  
- แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดทกุชัน้ปีมีประสบการณก์ารเรียนรูใ้นการดแูลผูป่้วยแบบองคร์วมและสห

วิชาชีพ  
- แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดทกุชัน้ปีบนัทึกขอ้มลูในเวชระเบียนผูป่้วยไดอ้ยา่งถกูตอ้งสมบรูณ  ์
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- แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดทกุชัน้ปีรกัษาผูป่้วยบนหลกัการของการใชย้าอยา่งสมเหตผุล 
7.1.4 ทักษะปฏิสัมพันธแ์ละการส่ือสาร (Interpersonal and communication skill) 

- แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดทกุชัน้ปีน าเสนอขอ้มลูผูป่้วย อภิปรายปัญหา และการดแูลรกัษาผูป่้วย 
- แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดทกุชัน้ปีปฏิบตังิานสอนนิสิตนกัศกึษาแพทย ์และแพทยป์ระจ าบา้น 
- แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดทกุชัน้ปีใหค้  าแนะน าท่ีถกูตอ้งและเหมาะสมแก่ผูป่้วยและญาติ 
- แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดทกุชัน้ปีมีมนษุยสมัพนัธแ์ละการส่ือสารท่ีดีกบัผูร้ว่มงานทกุระดบั 
- แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดทกุชัน้ปีท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรกึษาและใหค้  าแนะน าแก่แพทยแ์ละบคุลากรอ่ืน

ท่ีสง่ผูป่้วยมาปรกึษาดา้นอายรุศาสตรโ์รคตอ่มไรท้่อฯ 
- แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดทกุชัน้ปีสามารถใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารไดอ้ย่างเหมาะสม 

7.1.5 วิชาชีพนิยม (Professionalism) 

- แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดทกุชัน้ปีไดเ้ขา้รว่มกิจกรรมเพื่อการพฒันาใหมี้คณุธรรม จริยธรรม และเจต
คตท่ีิดีระหว่างการปฏิบตังิาน 

- แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดทกุชัน้ปีตอ้งท างานวิจยั ไดแ้ก่ งานวิจยัแบบ retrospective หรือ 
prospective หรือ cross-sectional study หรือ systematic review หรือ meta-analysis โดยเป็น
ผูว้ิจยัหลกัอยา่งนอ้ย 1 เรื่อง 

- แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดทกุชัน้ปีน าเสนอผูป่้วยและ/หรืออภิปรายในการประชมุวิชาการระหวา่ง
สถาบนั (Inter-hospital conference)  

- แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดทกุชัน้ปีมีสว่นรว่มในกิจกรรมส่วนรวมตา่งๆ ของหน่วยตอ่มไรท้อ่ ฯ คณะ
แพทยศาสตร ์และโรงพยาธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ เชน่ กิจกรรมงานเบาหวานโลก การประชมุ
วิชาการประจ าปีเรื่องเบาหวานชนิดท่ี 1 การประชมุวิชาการประจ าปีเรื่องเทา้เบาหวาน เป็นตน้ 

- แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดทกุชัน้ปี เขา้รว่มกิจกรรมการใหค้วามรูท้างดา้นบรูณาการทางการแพทย ์
เชน่ การดแูลผูป่้วยเบาหวานโดยสหสาขาวิชาชีพ (DM care team round) การประชมุอภิปราย
ผูป่้วยเทา้เบาหวานแบบองคร์วม (DM foot conference) เป็นตน้ 
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7.1.6 การท าเวชปฏิบัตใิห้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (System-based practice) 

- แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดทกุชัน้ปีมีประสบการณก์ารเรียนรูเ้ก่ียวกบัระบบสขุภาพและระบบยาของ
ประเทศ  

- แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดทกุชัน้ปีมีประสบการณก์ารเรียนรูเ้ก่ียวกบัระบบคณุภาพของโรงพยาบาล 
ระบบความปลอดภยัของผูป่้วยสิทธิของผูป่้วย และกฎหมายทางการแพทย ์

- แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดทกุชัน้ปีปฏิบตังิานดแูลรกัษาผูป่้วยภายใตห้ลกัการของการใชท้รพัยากร
อยา่งเหมาะสม เชน่ การใชแ้นวทางเวชปฏิบตั ิ(Practice guidelines) การอาศยัขอ้มลูจาก
หลกัฐานเชิงประจกัษ ์(Evidence-based practice) เป็นตน้ 

การจัดการฝึกอบรมตลอด 2 ปีการศึกษา มีรายละเอียด ดังนี ้
1. ปฏิบตังิานในการดแูลผูป่้วยอายรุศาสตรโ์รคตอ่มไรท้่อฯ ในแผนกผูป่้วยใน แผนกผูป่้วยนอก แผนก

ฉกุเฉิน และหอผูป่้วยวิกฤต รวมทัง้รบัปรกึษาผูป่้วยโรคตอ่มไรท้อ่ฯ ตา่งแผนกในเวลาราชการ 
2. อยูเ่วรรบัปรกึษาปัญหาทางอายรุศาสตรโ์รคตอ่มไรท้อ่ฯ อยา่งตอ่เน่ืองตลอดการฝึกอบรม 
3. จดัประสบการณใ์นการใหค้วามรูใ้นการปอ้งกนัโรคเบาหวานแก่ประชากรกลุม่เส่ียง เชน่ การใหค้วามรู้

ผูป่้วยเบาหวานขณะตัง้ครรภ ์งานวนัเบาหวานโลก งานชมรมเบาหวาน งานคา่ยเบาหวาน เป็นตน้ 
4. ปฏิบตังิานในสาขาวิชากมุารเวชศาสตรโ์รคตอ่มไรท้อ่ฯ และสาขาวิชาเวชศาสตรก์ารเจรญิพนัธุ ์

(reproductive endocrinology) ในสถาบนัท่ีแพทยสภารบัรอง เป็นเวลาสาขาวิชาละ 1 เดือน ขณะท่ี
เป็นแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดฯ ชัน้ปีท่ี 2 โดยแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดฯ มีอิสระในการเลือกสถาบนัท่ีไป
ปฏิบตังิานดว้ยตนเอง 

5. ฝึกอบรมในสาขาวิชาเวชศาสตรน์ิวเคลียร ์สถาบนัวิจยัจฬุาภรณ ์ระยะเวลา 2 สปัดาห ์ขณะท่ีเป็นแพทย์
ประจ าบา้นตอ่ยอดฯ ชัน้ปีท่ี 2 

6. จดัใหแ้พทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดชัน้ปีท่ี 2 มีวิชาเลือกท่ีเก่ียวขอ้งกบัอายรุศาสตรโ์รคตอ่มไรท้อ่ฯ 
ระยะเวลา 1 เดือน ในสถาบนัฝึกอบรมทัง้ภายในหรือภายนอกประเทศตามท่ีหนว่ยตอ่มไรท้อ่ฯ คณะ
แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรเ์ห็นสมควร โดยตอ้งเป็นสถาบนัฝึกอบรมท่ีไดร้บัการรบัรองจาก
แพทยสภา และแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดฯ มีอิสระในการเลือกสถาบนัท่ีไปปฏิบตังิานดว้ยตนเอง 

7. จดัอบรมและฝึกการท าหตัถการ Fine needle aspiration biopsy of thyroid ซึ่งแพทยป์ระจ าบา้นตอ่
ยอดฯ เป็นผูท้  าหตัถการดว้ยตนเอง อยา่งนอ้ย 30 ราย โดยเป็น US-guided fine needle aspiration 
biopsy อย่างนอ้ย 20 ราย 

8. จดัประสบการณก์ารเรียนรูก้ารอา่นผล Thyroid cytology ซึ่งประกอบดว้ย 
- การฟังบรรยายเรื่อง Thyroid cytology and Bethesda system for thyroid cytology ปีละ 1 ครัง้ 
- การอ่านผล Thyroid cytology รว่มกบัทางพยาธิแพทย ์5 ครัง้/ปี โดยไดอ้า่นผล Thyroid cytology 

อยา่งนอ้ย 10 ราย ท่ีมีพยาธิสภาพท่ีแตกตา่งกนัอยา่งนอ้ย 5 โรค 
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9. จดัประสบการณก์ารเรียนรู ้การท า Dynamic endocrine function tests ซึ่งแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดฯ 
ตอ้งเป็นผูส้ั่งท  า ตามขอ้บง่ชี ้จดัเตรียมผูป่้วย วางแผนการท า รวมถึงสามารถแปลผลการตรวจไดด้ว้ย
ตนเอง จ านวน 30 ครัง้ โดยใหน้บัจ านวนรวมทกุการทดสอบของเกณฑร์ะดบั 1 (ภาคผนวก 1) 

10. จดัประสบการณก์ารเรียนรูก้ารอา่น Endocrine imaging ซึ่งแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดฯ ตอ้งสามารถ
แปลผลไดด้ว้ยตนเอง อย่างนอ้ย 20 ครัง้ โดยใหน้บัจ านวนรวมทกุการตรวจทางรงัสีวิทยาของเกณฑ์
ระดบั 1 (ภาคผนวก 1) 

11. ใหมี้ระบบอาจารยท่ี์ปรกึษาในอตัราส่วน 1:1 ตอ่การฝึกอบรม 2 ปี 
12. จดัการฝึกอบรมภายใตส้ภาวะการท างานท่ีเหมาะสม ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของผูเ้ขา้รบัการ

ฝึกอบรม  

 

7.2 เนือ้หาของการฝึกอบรม/หลักสูตร (ภาคผนวก 2) 
 เพ่ือใหบ้รรลผุลลพัธท่ี์พงึประสงคด์งักลา่วผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมตอ้งมีความรูค้วามสามารถในเนือ้หา
ตอ่ไปนี ้

 1. ความรูว้ิทยาศาสตรพื์น้ฐานของโรคตอ่มไรท้อ่ฯ และระบบท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. การดแูลรกัษาโรคตอ่มไรท้อ่ฯ ท่ีส  าคญั 
 3. หตัถการและการแปลผลการตรวจทางหอ้งปฏิบตักิารและทางรงัสีวิทยาเพ่ือการวินิจฉยัและ

รกัษาโรคตอ่มไรท้่อฯ 
 4. ความรูด้า้นบรูณาการ 

7.3 การท างานวิจัย 
แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดฯ ตอ้งท างานวิจยั ไดแ้ก่ งานวิจยัแบบ retrospective, prospective, cross 

sectional, systematic review หรือ meta-analysis อย่างนอ้ย1 เรื่องในระหว่างการปฏิบตังิาน 2 ปี โดยเป็นผูว้ิจยั
หลกัหรือผูน้ิพนธห์ลกั งานวิจยัดงักลา่วตอ้งประกอบดว้ยหวัขอ้หลกัดงันี  ้

1. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
2. วิธีการวิจยั 
3. ผลการวิจยั 
4. การวิจารณผ์ลการวิจยั 
5. บทคดัย่อ 

ความสามารถในการท าวิจยัดว้ยตนเองเป็นสมรรถนะหนึ่งท่ีแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดอายรุศาสตรโ์รคตอ่ม
ไรท้อ่ฯ ตอ้งบรรลตุามหลกัสตูรฯ ผลงานวิจยัฉบบัสมบรูณจ์ึงเป็นองคป์ระกอบหนึ่งของผูท่ี้จะไดร้บัวฒุิบตัรฯ เม่ือ
สิน้สดุการฝึกอบรม  ดงันัน้หนว่ยตอ่มไรท้อ่ฯ ภาควิชาอายรุศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรจ์ะรบัผิดชอบการ
เตรียมความพรอ้มใหก้บัแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดของสถาบนั ตัง้แตก่ารเตรียมโครงรา่งการวิจยั ไปจนสิน้สดุการ
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ท างานวิจยัและจดัท ารายงานวิจยัฉบบัสมบรูณเ์พ่ือน าสง่สมาคมตอ่มไรท้่อฯ ทัง้นีห้นว่ยตอ่มไรท้่อฯ ภาควิชา
อายรุศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรจ์ะรายงานช่ืองานวิจยั อาจารยท่ี์ปรกึษา และความคืบหนา้ของงานวิจยัตาม
กรอบเวลาท่ีก าหนดไปยงัสมาคมตอ่มไรท้่อฯ เพ่ือใหมี้การก ากบัดแูลอย่างทั่วถึง 

 

กรอบการด าเนินงานวิจัยในเวลา 24 เดือนของการฝึกอบรม  
กรอบการด าเนินงานวิจยั  

เดือน  ประเภทกิจกรรม 
1-12 จดัเตรียมค าถามวิจยัและติดตอ่อาจารยท่ี์ปรกึษา จดัท าโครงรา่งงานวิจยั ขออนมุตัจิาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ขอทนุสนบัสนนุงานวิจยัจากแหลง่ทนุทัง้ภายในและภายนอก
สถาบนั (ถา้ตอ้งการ) 

13-20  ด าเนินการวิจยั วิเคราะหแ์ละสรุปผลงานวิจยั 
21-22 สง่รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณต์อ่สถาบนั เพ่ือสง่ตอ่ไปยงัอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบของสมาคม

ฯ เพ่ือท าการประเมินผลส าหรบัประกอบคณุสมบตัิการเขา้สอบเพ่ือวฒุิบตัรภาคปฏิบตัขิัน้สดุทา้ย  
22-23  น าเสนอผลงานวิจยัตอ่คณะกรรมการฝึกอบรมเป็นภาษาองักฤษ 

▪ คุณลักษณะของงานวิจัย 
1. เป็นผลงานท่ีรเิริ่มใหม่ หรือเป็นงานวิจยัท่ีใชแ้นวคดิท่ีมีการศกึษามาก่อนทัง้ในและตา่งประเทศ  

แตน่  ามาดดัแปลงหรือท าซ า้ในบรบิทของสถาบนั 
2. แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดและอาจารยผ์ูด้  าเนินงานวิจยัทกุคน ควรผ่านการอบรมดา้นจรยิธรรม

การวิจยัในคน /หรือ good clinical practice (GCP) 
3. งานวิจยัทกุเรื่องตอ้งไดร้บัการอนมุตัจิากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัของสถาบนั  
4. งานวิจยัทกุเรื่อง ใหด้  าเนินงานวิจยัภายใตข้อ้ก าหนดของ GCP หรือระเบียบวิจยัท่ีถกูตอ้งและ

เหมาะสมกบัค าถามวิจยั  
5. ใหใ้ชภ้าษาองักฤษในการน าเสนอและเขียนผลงานวิจยัฉบบัสมบรูณ ์

 

▪ ส่ิงทีต่้องปฏิบัตสิ าหรับการด าเนินการวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับผู้ป่วย 
1. เม่ือไดร้บัการอนมุตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัแลว้  ตอ้งด าเนินการท าวิจยัตาม

ขอ้ตกลงโดยเครง่ครดั 
2. เม่ือมีการลงนามในเอกสารชีแ้จงผูป่้วยหรือผูแ้ทนเพ่ือใหย้ินยอมเขา้รว่มวิจยัตอ้งใหส้  าเนาแก่

ผูป่้วยหรือผูแ้ทนเก็บไว ้1 ชดุ 
3. ใหท้  าการระบใุนเวชระเบียนผูป่้วยนอกหรือผูป่้วยในถึงสถานะการเขา้รว่มงานวิจยัของผูป่้วย 
4. การตรวจหรือรกัษาเพิ่มเตมิจากโครงการวิจยัท่ีผา่นการอนมุตัแิลว้ โดยการกระท าดงักลา่วไมไ่ด้

เป็นสว่นหนึ่งของการดแูลรกัษาผูป่้วยตามปกต ิ ไมส่ามารถท าไดไ้มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ ยกเวน้
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ไดมี้การระบแุละอนมุตัใินโครงการวิจยัแลว้ และผูว้ิจยัหรือคณะผู้วิจัยตอ้งเป็นผูร้ ับผิดชอบ
ค่าใชจ้่ายทัง้ทางตรงและทางออ้มท่ีเกิดขึน้กับผูป่้วยและผูด้แูลผูป่้วย 

5. กรณีท่ีโครงการวิจยัก าหนดใหท้ าการตรวจหรือรกัษาท่ีเพิ่มเตมิจากการดแูลรกัษาผูป่้วยตามปกติ
หากมีผลลพัธท่ี์อาจสง่ผลตอ่ประโยชนใ์หก้ารดรูกัษาผูป่้วย ใหด้  าเนินการแจง้คณะกรรมการ
จรยิธรรมการวิจยั เพ่ือวางแผนแจง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งรบัทราบตอ่ไป 

6. หากเกิดกรณีอ่ืนนอกเหนือการคาดการณ ์ ใหร้ีบปรกึษาอาจารยท่ี์ปรกึษาโครงการวิจยั หรือ
คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยั  กรณีท่ีไมส่ามารถปรกึษาได ้ใหย้อ้นกลบัไปใชห้ลกัพืน้ฐาน 3 
ขอ้ของจริยธรรมทางการแพทยใ์นการตดัสินใจ คือ   

1) การถือประโยชนส์ขุของผูป่้วยเป็นหลกั และการไมก่่อใหเ้กิดความทกุขท์รมานกบัผูป่้วย 
2) การเคารพสิทธิของผูป่้วย  
3) การยึดมั่นในหลกัความเสมอภาคของทกุคนในสงัคม ท่ีจะไดร้บับรกิารทางการแพทยต์าม

มาตรฐาน  

▪ การรับรอง วุฒบัิตร หรือ หนังสืออนุมัติอนุสาขาอายุรศาสตรต์่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
ให้มีคุณวุฒ ิ“เทยีบเท่าปริญญาเอก” (ภาคผนวก 3) 

7.4 จ านวนปีของการฝึกอบรม 
ระยะเวลา 2 ปี 

7.5 การบริหารการจัดการฝึกอบรม 
จดัใหมี้ชั่วโมงปฏิบตังิานในเวลา 7.00-16.30 น. ทกุวนัราชการ  โดยไดร้บัเงินเดือนจากตน้สงักดั 

ในกรณีท่ีมีตน้สงักดั หรือไดร้บัคา่จา้งจากโรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ ในกรณีเป็นสงักดัอิสระ 
และไดร้บัคา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการแบบเหมาจา่ยรายเดือน ทัง้ในกรณีท่ีมีตน้สงักดั และ
อิสระ ตามอตัราคา่จา้งของโรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ (ภาคผนวก 9)    

ก าหนดใหมี้วนัลา ดงัตอ่ไปนี ้
7.5.1 ลาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 

ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมเขา้รว่มกิจกรรมวิชาการท่ีจดัโดยสมาคมตอ่มไรท้อ่ฯ แตย่งัคงความรบัผิดชอบ
ดา้นการรบัปรกึษาตามปกติ 

7.5.2 ลาพัก 
 -  ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถลาพกัในระหวา่งการฝึกอบรมได ้เชน่ การลาคลอดบตุร การลาป่วย 
การเกณฑท์หาร การถกูเรียกฝึกก าลงัส ารอง การศกึษาดงูานนอกแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูรตาม
ประกาศของตน้สงักดั การไปปฏิบตังิานพิเศษนอกสถาบนัตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากหนว่ยตอ่มไรท้อ่
ฯ ภาควิชาอายรุศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์หรือสถาบนัตน้สงักดั  

- กรณีลาคลอด อนญุาตใหล้าไดต้ามท่ีกฎหมายก าหนด ทัง้นีใ้นการสง่สอบเพ่ือขอวฒุิบตัรฯ ผูมี้สิทธิ
เขา้สอบเพ่ือวฒุิบตัรฯ ตอ้งผ่านการฝึกอบรมในหลกัสตูรไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของการฝึกอบรม 
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-  กรณีลาพกัผอ่น อนญุาตใหล้าไดไ้มเ่กิน 10 วนั และผลรวมของวนัลาทัง้หมดไมเ่กินรอ้ยละ 20 และ
ตอ้งมีผูป้ฏิบตังิานแทน โดยแจง้ผูบ้งัคบับญัชาเป็นลายลกัษณอ์กัษรลว่งหนา้ไมน่อ้ยกว่า 1 สปัดาห ์

- กรณีลาป่วย ใหส้ง่ใบรบัรองแพทยต์อ่ผูบ้งัคบับญัชา 

- กรณีท่ีลาเกินรอ้ยละ 20 ของระยะเวลาในการฝึกอบรม ตอ้งน าเรื่องเขา้ท่ีประชมุคณะกรรมการ
ฝึกอบรมฯ เพ่ือพิจารณาถึงความจ าเป็นในการปฏิบตังิานเพิ่มเตมิจนครบจงึจะสามารถสง่ช่ือขอสอบ
เพ่ือวฒุิบตัรฯได ้

7.6 การวัดและประเมินผล 
 มีการแจง้กระบวนการประเมินผลเกณฑก์ารประเมินระหว่างฝึกอบรม เกณฑก์ารเล่ือนชัน้ปีและ

เกณฑก์ารยตุิการฝึกอบรมของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม โดยใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมทราบก่อนเริ่มการฝึกอบรม 
และมีการใหข้อ้มลูปอ้นกลบัแก่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมอย่างทนักาล จ าเพาะ สรา้งสรรคบ์นพื ้นฐานของความ
เป็นธรรมในการวดัและประเมินผล รวมถึงแจง้จ านวนครัง้ท่ีอนุญาตใหป้ฏิบตัิงานแก้ตวั นอกจากนี้หน่วย
ต่อมไร้ท่อฯ ภาควิชาอายุรศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ได้จัดให้มีระบบอุทธรณ์ผลการวัดและ
ประเมินผล 

7.6.1 การประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม 
 ก าหนดใหมี้การประเมินผลระหวา่งการฝึกอบรม ดงันี ้

1. ประเมินการความรูแ้ละทักษะการดูแลรกัษาผูป่้วย จากกิจกรรม consultation round โดย
อาจารยท่ี์รบัปรกึษาก่อนเปล่ียน rotation ดว้ยความถ่ี 2 ครัง้ตอ่เดือน และแจง้ผลการประเมิน
ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดรบัทราบทนัที (แนบฟอรม์ในภาคผนวก 8)  

2. ประเมินการท ากิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่  case conference, topic review, guideline 
review, journal club, interdepartmental conference โดยอาจารยภ์ายในหนว่ยทกุ 3 เดือน
และแจง้ผลการประเมินใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดรบัทราบทนัที (แนบฟอรม์ในภาคผนวก  
8) 

3. ประเมินการท างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่  DM care team round, DM foot 
conference เป็นตน้ โดยอาจารยท่ี์รบัปรกึษา ทกุ 6 เดือน 

4. ประเมินความรู ้โดยการจดัสอบภายใน ประกอบดว้ย ขอ้สอบอตันยั และการสอบรายยาว
โดยอาจารยท์ัง้ภายในและภายนอกสถาบนั ปีละ 1 ครัง้ และแจง้ผลการสอบใหแ้พทยป์ระจ า
บา้นตอ่ยอดรบัทราบ 

5. ประเมินความสามารถในการดแูลผูป่้วยตามเกณฑ ์EPA 1-5 (ดรูายละเอียดหวัขอ้ EPA) 
   หากพบว่าผลการประเมินไม่เป็นไปตามเปา้หมาย คณะกรรมการฝึกอบรมฯ จะจดัประชมุเพ่ือ
หาสาเหต ุและวางแผนแกไ้ข รวมถึงการพิจารณาปรบัปรุงหลกัสตูรในการฝึกอบรมตอ่ไป  
 7.6.1.1 เกณฑก์ารประเมินระหว่างการฝึกอบรม (ภาคผนวก 4) 
 1. ผา่นการประเมินความสามารถในการปฏิบตังิานดแูลผูป่้วยใน (EPA 2,3) 
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 2. ผา่นการประเมินความสามารถในการปฏิบตังิานดแูลผูป่้วยนอก (EPA 1,3) 
3. เขา้รว่มกิจกรรมวิชาการท่ีจดัโดย หนว่ยตอ่มไรท้่อฯ ภาควิชาอายรุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และการประชมุระหว่างสถาบนั (inter-hospital conference) ไม่
นอ้ยกวา่รอ้ยละ 75 ของจ านวนครัง้ของกิจกรรมนัน้ ๆ ในแตล่ะปีการฝึกอบรม 
4. มีความสามารถในการเจาะดดูชิน้เนือ้ของกอ้นตอ่มไทรอยดด์ว้ยเข็มขนาดเล็ก (fine needle 
aspiration thyroid nodule) โดยอาศัยการคล าหรือใช้ ultrasound-guided ตามท่ีก าหนดใน
หลกัสตูร (EPA 4) 

 5. ผา่นการประเมินการปฏิบตังิานเป็นทีมรว่มกบับคุลากรทางการแพทยส์าขาอ่ืน ๆ (EPA5) 
  หน่วยตอ่มไรท้่อฯ ภาควิชาอายรุศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์จะบนัทึกขอ้มลูการประเมิน
ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมรายบคุคล รายงานผลไปยงัคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯตามก าหนด  
หมายเหต:ุ แบบประเมิน EPA ของสถาบนั (ภาคผนวก 7) 

7.6.2 เกณฑก์ารเล่ือนช้ันปีและแนวทางการด าเนินการ 
  7.6.2.1  เกณฑก์ารเล่ือนช้ันปี 

1. ผูร้บัการประเมินตอ้งมีเวลาปฏิบตัิงานไดไ้ม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 80 ของระยะเวลาท่ีก าหนดใน
หลกัสตูรโดยนบัจากจ านวนวนัลาทกุชนิด 

  2. ผา่นการประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมตามเกณฑ ์EPA ท่ีก าหนด 
  3. ปฏิบตังิานไดส้อดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของหนว่ยตอ่มไรท้่อฯ ภาควิชาอายรุศาสตร ์  
                             มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
  4. ไมก่่อใหเ้กิดความเส่ือมเสียแก่หนว่ยตอ่มไรท้อ่ฯ ภาควิชาอายรุศาสตร ์ 
                             มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
  7.6.2.2 แนวทางการด าเนินการกรณีไม่ผ่านการประเมินเพือ่เล่ือนช้ันปี 

1. หากไมผ่า่นเกณฑป์ระเมินดา้นการปฏิบตังิานตอ้งปฏิบตังิานเพิ่มเตมิในชัน้ปีเดมิตามท่ีหน่วย
ต่อมไรท้่อฯ ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรก์ าหนด ถ้าผ่านการประเมินจึง
สามารถเล่ือนชัน้ปีได ้
2. หากไมผ่า่นการประเมินเพ่ือเล่ือนชัน้ปีซ  า้หรือไม่ผา่นการประเมินเพ่ือรบัการเสนอช่ือเขา้สอบ
วฒุิบตัรฯ ตอ้งปฏิบตังิานในระดบัชัน้ปีเดมิอีก 1 ปี 
3. หากหลงัจากปฏิบตัิงานซ า้ในชัน้ปีเดิมอีก 1 ปีแลว้ยงัไม่ผ่านการประเมินเพ่ือเล่ือนชัน้ปี ตอ้ง
ยตุกิารฝึกอบรม  

  กรณีไมผ่า่นการประเมิน หนว่ยตอ่มไรท้อ่ฯ ภาควิชาอายรุศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรแ์จง้
ผลการประเมินใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร พรอ้มแนวทางพฒันา รายละเอียด
การปฏิบตัิงานเพิ่มเติมและการประเมินซ า้ ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมเซ็นช่ือรบัทราบ และส่งส าเนาผล
การประเมิน 1 ชดุใหค้ณะกรรมการฝึกอบรมและสอบของสมาคมฯทราบ ภายในวนัท่ี 31 กรกฎาคม
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ของทุกปีเพ่ือสมาคมฯจะไดน้  าเสนอต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบของราชวิทยาลยัอายุร
แพทยฯ์ 

 7.6.3 การภาคทัณฑ ์ 
         หากเกิดกรณีดงัตอ่ไปนี ้

7.6.3.1 กรณีแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดละเวน้การปฏิบตัิหนา้ท่ีหรือขาดความรบัผิดชอบในการ 
ดแูลผูป่้วยท่ีอยูใ่นความรบัผิดชอบของตนเองจนอาจเป็นผลใหผู้ป่้วยไดร้บัอนัตรายรา้ยแรงหรือถึง
ชีวิต  
7.6.3.2 กรณีแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดขาดความรบัผิดชอบในการท างานวิชาการ หรืองานอ่ืนๆ ท่ี 
ไดร้บัมอบหมาย 
7.6.3.3 กรณีแพทยป์ระจ าบา้นมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม หรือประพฤตตินเส่ือมเสีย หรือท าเรื่อง 
ทจุรติ 

  ทางหนว่ยฯ จะแตง่ตัง้อนกุรรมการไตส่วนความผิด ซึ่งถา้ผลพบว่ามีความผิดจริง แพทยป์ระจ า
บา้นต่อยอดท่ีมีความผิดจะไดร้บัการตกัเตือนเป็นลายลกัษณอ์กัษร และถา้ไดร้บัการตกัเตือน 3 ครัง้
ในช่วงเวลาท่ีเรียนอยู่ ทางหน่วยฯอาจพิจารณาไม่ส่งช่ือเขา้สอบวฒุิบตัรอายรุศาสตรต์อ่มไรท้่อฯ หรื อ
พิจารณาลงโทษอ่ืนๆ ตามดลุยพินิจของคณะอนกุรรมการ 

 7.6.4 การอุทธรณผ์ลการประเมินเพือ่เล่ือนช้ันของแพทยป์ระจ าบ้านต่อยอด 
7.6.4.1 เขียนค ารอ้งขออุทธรณผ์ลการสอบท่ีเลขานุการภาควิชาอายุรศาสตร ์ภายใน 7 วนั นบั
จากวนัแจง้ผลการประเมินเพ่ือเล่ือนชัน้ 

                     7.6.4.2 คณะกรรมการฝึกอบรมด าเนินการรวบรวมขอ้มลูเพ่ือตรวจสอบความถกูตอ้งของผลการ
สอบ และพิจารณาการตดัสินผลสอบ ภายใน 14 วนันบัจากไดร้บัค ารอ้ง และแจง้ผลการวินิจฉยั
และค าชีแ้จงแก่ผูอ้ทุธรณ ์

7.6.5 การยุตกิารฝึกอบรม 
7.6.5.1 การลาออก 

ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมตอ้งท าเรื่องชีแ้จงเหตุผลก่อนพักการปฏิบัติงานล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์ เม่ือหน่วยต่อมไร้ท่อฯ ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อนุมัติให้พักการ
ปฏิบตัิงานแลว้จึงแจง้ต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบของสมาคมฯ เพ่ือเห็นชอบโดยพิจารณา
จากเหตุผลประกอบการลาออกและค าชี ้แจงจากหน่วยต่อมไร้ท่อฯ ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สมาคมฯด าเนินการแจ้งต่อราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯพร้อมเหตุผล
ประกอบการลาออก การลาออกจะถือวา่สมบรูณเ์ม่ือไดร้บัอนมุตัจิากแพทยสภา   

7.6.5.2 การให้ออก จะกระท าเม่ือผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
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-ปฏิบตัิงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเส่ือมเสียรา้ยแรงจนก่อให้เกิด
ผลเสียต่อผู้ป่วยหรือต่อช่ือเสียงของหน่วยต่อมไร้ท่อฯ ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
-ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเส่ือมเสีย ไม่มีการปรับปรุง
พฤตกิรรมหลงัการตกัเตือน หรือกระท าซ า้ภายหลงัการภาคทณัฑ ์

เม่ือหน่วยตอ่มไรท้่อฯ ภาควิชาอายรุศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรเ์ห็นสมควรใหอ้อก จะแจง้
ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมรบัทราบพรอ้มใหพ้กัการปฏิบตัิงาน แลว้ท าเรื่องแจง้ตอ่คณะอนกุรรมการฝึกอบรม
และสอบของสมาคมฯ  ซึ่งจะตอ้งตัง้คณะกรรมการสอบสวนจ านวน 5 คน ประกอบดว้ยหวัหนา้สถาบนั
ฝึกอบรมอ่ืนจ านวน 3 คน และกรรมการภายในสถาบนัจ านวน 2 คน เพ่ือด าเนินการใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 2 
สปัดาหภ์ายหลงัจากไดร้บัเรื่อง โดยผลการสอบสวนจะถกูน าเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะอนกุรรมการฝึกอบรม
และสอบของสมาคมฯ เพ่ือลงความเห็นถา้สมควรใหอ้อกจึงแจง้ต่อราชวิทยาลยัอายุรแพทยฯ์เม่ือไดร้บั
การอนมุตัจิากแพทยสภาจงึถือว่าการใหอ้อกสมบรูณ ์ถา้คณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบของสมาคม
ฯ  เห็นว่ายัง ไม่สมควรให้ออกให้ส่ ง เ รื่ อง คืนให้หน่ วยต่อมไร้ท่อฯ  ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์พรอ้มค าแนะน า  
 

7.6.6 การประเมินเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม          
อนุสาขา อายุรศาสตรโ์รคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 

คุณสมบัตผู้ิเข้าสอบเพือ่วุฒบัิตรฯ 

(1) ผูส้มคัรสอบเพ่ือวฒุิบตัรอนุสาขาอายุรศาสตรโ์รคต่อมไรท้่อฯ  จะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดร้บัหนงัสืออนุมัติ
หรือวุฒิบตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตรข์อง
แพทยสภา 

(2) ไดผ้่านการอบรมหลักสูตรแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตรโ์รคต่อมไรท้่อฯ ครบ
ตามหลกัสตูรของแพทยสภา  

(3) มีผลงานวิจยัหรือวิจยัวารสารในรูปแบบพรอ้มสง่ตีพิมพ ์1 เรื่อง 
(4) สถาบนัท่ีใหก้ารฝึกอบรมเห็นสมควรใหเ้ขา้สอบได ้โดยมีหนงัสือรบัรองจากหวัหนา้หน่วยต่อมไรท้่อฯ 

ภาควิชาอายุรศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยส่งผลงานวิจัย และสมุดบนัทึกจ านวนครัง้ของ
หตัถการ dynamic endocrine function tests และ endocrine imaging ท่ีผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดท้  า
หรือเตรียมการตรวจดว้ยตนเองรวมถึงแปลผลดว้ยตนเองพรอ้มลายเซ็นช่ือรบัรองจากอาจารยผ์ูใ้หก้าร
ฝึกอบรม ในวันสมัครสอบ (ภาคผนวก 5) ผูมี้สิทธิสมัครสอบตอ้งไดร้บัการรับรองจ านวนหัตถการ , 
dynamic endocrine function tests และ endocrine imaging ผ่านเกณฑข์ั้นต ่าตามท่ีก าหนดไว้ใน
หลกัสตูร 
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(5) กรณีผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมีปัญหาดา้นจรยิธรรม และไม่มีการปรบัปรุงหลงัการตกัเตือนและภาคทณัฑ ์
หน่วยต่อมไรท้่อฯ ภาควิชาอายุรศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมี์สิทธ์ิพิจารณาไม่ส่งสอบเพ่ือ
วฒุิบตัรฯ 

วิธีการสอบ 
สมาคมตอ่มไรท้อ่ฯ จดัใหมี้การสอบเม่ือผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดผ้่านการฝึกอบรมครบตามหลกัสตูร โดย

การสอบประกอบดว้ย  
1. การสอบขอ้เขียนซึ่งประกอบดว้ยขอ้สอบปรนัยแบบเลือกตอบ (multiple choice questions) 

และขอ้สอบประเภทอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ก าหนดก่อนสอบอย่าง
นอ้ย 6 เดือน 

2. การสอบภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย สอบปากเปล่า สอบรายยาว ( long case) และข้อสอบ
ประเภทอ่ืน ๆ โดยรูปแบบและระยะเวลาท่ีใชใ้หเ้ป็นไปตามท่ีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ
สอบฯ ก าหนดก่อนสอบอยา่งนอ้ย 6 เดือน  

เกณฑต์ัดสิน 
  การผ่านการประเมินเพ่ือวุฒิบตัรแสดงความรู ้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนสุาขา
อายรุศาสตรโ์รคตอ่มไรท้่อฯ ตอ้งผา่นเกณฑท์ัง้ภาคขอ้เขียน ภาคปฏิบตั ิและงานวิจยั 
          เกณฑก์ารตดัสินการสอบขอ้เขียนและภาคปฏิบตั ิใชห้ลกัอิงเกณฑต์ามท่ีคณะกรรมการการฝึกอบรมและ
สอบของสมาคมฯ ประกาศก าหนดก่อนสอบอย่างนอ้ย 6 เดือน 
          เกณฑก์ารตดัสินงานวิจยั ประเมินโดยอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯจ านวน3 คนโดยกรรมการแต่ละคน
ใหค้ะแนนประเมินผลงานวิจยัในภาพรวม (global assessment) วา่“ผา่น” หรือ “ไมผ่า่น” ก าหนดเกณฑผ์า่น 2 ใน 3 
ถือวา่ผา่น หากไมผ่า่นใหท้  าการแกไ้ขตามค าแนะน าของคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ใหเ้สรจ็สิน้ก่อนวนัสอบ
เพ่ือวฒุิบตัรฯ  

 ถ้าสอบผ่านข้อเขียนหรือภาคปฏิบัติเพียงส่วนใดส่วนหน่ึง สามารถใช้ได้อีก 3 ปีนับจากสอบปี
น้ันถ้าสอบผ่านไม่ครบตามก าหนดใน 3 ปี ต้องสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติใหม่ท้ังหมด (เกณฑก์าร
ตดัสินการสอบขอ้เขียนและภาคปฏิบตัแิตล่ะปีการศกึษา ใชห้ลกัอิงเกณฑต์ามท่ีคณะกรรมการการฝึกอบรมและ
สอบของสมาคมฯประกาศก าหนดก่อนสอบอยา่งนอ้ย 6 เดือน) 

 
 

8. การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 8.1 นโยบายการรับและการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

  มีการประกาศนโยบาย รายช่ือคณะกรรมการ หลกัเกณฑ ์และกระบวนการคดัเลือกผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรม ใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของหนว่ยตอ่มไรท้อ่ฯ ภาควิชาอายรุศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ซึ่งเป็นสถาบนัในการฝึกอบรมท่ีไดร้บัอนมุตัไิวต้ามเกณฑแ์พทยสภา เพ่ือท าใหเ้ช่ือมั่นไดว้า่กระบวนการ
คดัเลือกมีความเสมอภาค โปรง่ใส เทา่เทียมยตุธิรรมและตรวจสอบได ้โดยมีการประกาศทางเวบไซตข์อง
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คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ขอ้มลูรายช่ือคณะกรรมการและเกณฑก์ารคดัเลือกผูเ้ขา้รบั
การฝึกอบรม  (ภาคผนวก 10) 
    
8.2 คุณสมบัตขิองผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
   ผูส้มคัรเขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งไดร้บัปรญิญาแพทยศาสตรบณัฑิตหรือเทียบเทา่ท่ีแพทยสภารบัรอง
และเป็นผูท่ี้ไดร้บัใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลว้และตอ้งมีคณุสมบตัอิยา่งใดอย่างหนึ่งดงัตอ่ไปนี้ 

1. เป็นผูไ้ดร้บัหนงัสืออนมุตัิหรือวฒุิบตัรในสาขาอายรุศาสตรห์รือ 
2. ขณะย่ืนใบสมคัรเขา้รบัการฝึกอบรม เป็นแพทยป์ระจ าบา้นปีสดุทา้ยในการฝึกอบรมเพ่ือวฒุิบตัร
สาขาอายรุศาสตรห์รือ 
3. ขณะย่ืนใบสมคัรเขา้รบัการฝึกอบรม เป็นผูมี้สิทธิสอบเพ่ือหนงัสืออนมุตัหิรือวฒุิบตัรสาขา
อายรุศาสตรใ์นปีการศกึษานัน้ 
4. มีความพรอ้มทัง้รา่งกายและจิตใจ ไม่เป็นอปุสรรคตอ่การฝึกอบรมอายรุศาสตรโ์รคตอ่มไรท้่อฯ ไมมี่
ความพิการท่ีตอ้งการสิ่งอ านวยความสะดวกพิเศษ หรือความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ 
 

8.3 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  หนว่ยตอ่มไรท้่อฯ ภาควิชาอายรุศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์สามารถรบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม

ไดใ้นสดัสว่นชัน้ปีละ 1 คน ตอ่ผูใ้หก้ารฝึกอบรม 2 คน รวมทัง้ตอ้งมีงานบรกิารและการตรวจพิเศษทาง
อายรุศาสตรโ์รคตอ่มไรท้่อฯ ในสถาบนัครบตามท่ีก าหนด (ภาคผนวก 6) 
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9. สถาบันฝึกอบรมและผู้ให้การอบรม 
9.1 สถาบันฝึกอบรม 

หนว่ยตอ่มไรท้่อฯ ภาควิชาอายรุศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรไ์ดร้บัการรบัรองใหเ้ป็น
สถานท่ีฝึกอบรมอายรุศาสตรอ์นสุาขาโรคตอ่มไรท้อ่ฯ จากแพทยสภา โดยมีคณุสมบตัิตามเกณฑข์อง
แพทยสภา และราชวิทยาลยัอายรุแพทยฯ์ 

9.2 ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรม 
หนว่ยตอ่มไรท้่อฯ ภาควิชาอายรุศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรไ์ดจ้ดัใหมี้คณะกรรมการ

ผูร้บัผิดชอบการฝึกอบรม มีหนา้ท่ีก ากบั ดแูล บรหิาร ประเมินผล และพฒันาหลกัสตูรของสถาบนั โดย
คณะกรรมการผูร้บัผิดชอบการฝึกอบรมตอ้งมีคณุสมบตัิตามท่ีระบใุนขอ้ 9.3 ประธานคณะกรรมการ
ฝึกอบรมมีประสบการณป์ฏิบตังิานดา้นอายรุศาสตรโ์รคตอ่มไรท้่อฯ มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี นบัตัง้แต่
ไดร้บัหนงัสืออนมุตัหิรือวฒุิบตัรอนสุาขาอายรุศาสตรโ์รคตอ่มไรท้่อฯ 

9.3 อาจารยผู้์ให้การฝึกอบรม 
อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมตอ้งเป็นผูท่ี้ไดร้บัหนงัสืออนมุตัิหรือวฒุิบตัรอนสุาขาอายรุศาสตรโ์รค

ตอ่มไรท้่อฯ จากแพทยสภา และตอ้งเป็นสมาชิกของราชวิทยาลยัอายรุแพทยฯ์ และสมาคมตอ่มไรท้อ่ฯ  
9.4 จ านวนอาจารยผู้์ให้การฝึกอบรมในสถาบัน 

หนว่ยตอ่มไรท้่อฯ ภาควิชาอายรุศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ไดจ้ดัใหมี้อาจารยผ์ูใ้หก้าร
ฝึกอบรมแบบเตม็เวลาจ านวน 4 คน และมีจ  านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมหนึ่งคนตอ่จ านวนอาจารยผ์ูใ้ห้
การฝึกอบรมไมน่อ้ยกว่า 2 คน โดยไมมี่อาจารยผ์ูฝึ้กอบรมแบบไมเ่ตม็เวลา 

หนว่ยตอ่มไรท้่อฯ ภาควิชาอายรุศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ไดก้ าหนดและด าเนินนโยบาย
การสรรหา และคดัเลือกผูใ้หก้ารฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร มีการ
ระบคุณุสมบตัขิองผูใ้หก้ารฝึกอบรมท่ีชดัเจน โดยครอบคลมุความช านาญท่ีตอ้งการ ไดแ้ก่ คณุสมบตัิ
ทางวิชาการ ความเป็นครู และความช านาญทางคลินิก 

หนว่ยตอ่มไรท้่อฯ ภาควิชาอายรุศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ไดมี้การระบหุนา้ท่ีความ
รบัผิดชอบ ภาระงานของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม และความสมดลุระหวา่งงานดา้นการศกึษา การวิจยั 
และงานดา้นการบรกิาร รวมทัง้สดัสว่นของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมตอ่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมใหเ้ป็นไป
ตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมจะตอ้งมีเวลาเพียงพอส าหรบัการใหก้ารฝึกอบรม ให้
ค  าปรกึษา และก ากบัดแูลการฝึกอบรม นอกจากนัน้อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมยงัตอ้งมีการพฒันาตนเอง
อยา่งตอ่เน่ืองทัง้ดา้นการแพทย ์และดา้นแพทยศาสตรศ์กึษา หนว่ยตอ่มไรท้่อฯ ภาควิชาอายรุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ไดจ้ดัใหมี้การพฒันาอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ และมีการ
ประเมินอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมเป็นระยะ 

 
10. ทรัพยากรทางการศึกษา 
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         หนว่ยตอ่มไรท้่อฯ ภาควิชาอายรุศาสตร ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ ไดก้ าหนดและด าเนินนโยบาย
เก่ียวกบัทรพัยากรทางการศกึษาดงัตอ่ไปนี ้

- จดัสถานท่ี สิ่งอ านวยความสะดวกทางคลินิก และเครื่องมืออปุกรณท่ี์เพียงพอ ตอ่การเรียนรูท้ัง้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ รวมถึงมีสิ่งแวดลอ้มทางการศกึษาท่ีปลอดภยั 

- จดัใหผู้เ้รียนเขา้ถึงแหลง่ขอ้มลูทางวิชาการท่ีทนัสมยั รวมถึงฐานขอ้มลูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และส่ืออิเล็กทรอนิกสท์างการแพทยอ์ย่างเพียงพอ 

- มีจ  านวนผูป่้วยเพียงพอ และชนิดของผูป่้วยมีความหลากหลายครบทกุระบบของโรคตอ่มไรท้อ่ฯ 

- มีการปฏิบตังิานเป็นทีมรว่มกบัแพทยส์หสาขา และบคุลากรทางการแพทย ์

- มีการน าความเช่ียวชาญทางแพทยศาสตรศ์กึษามาใชใ้นการจดัท าแผนการฝึกอบรม การ
ด าเนินการฝึกอบรม การประเมินการฝึกอบรม 

- จดัใหมี้การฝึกอบรม หรือดงูานในหนว่ยงานอ่ืน หรือสถาบนัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งทัง้ในหรือตา่งประเทศ
ตามท่ีระบไุวใ้นหลกัสตูร 

 
11. การประเมินการฝึกอบรม 
 หนว่ยตอ่มไรท้่อฯ ภาควิชาอายรุศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ไดจ้ดัใหมี้กลไกในการประเมินการ
ฝึกอบรมเป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยการประเมินครอบคลมุหวัขอ้ตอ่ไปนี ้

- พนัธกิจของการฝึกอบรม/หลกัสตูร 

- ผลลพัธก์ารเรียนรูท่ี้พงึประสงค ์

- แผนการฝึกอบรมและขัน้ตอนการด าเนินงาน 

- การวดัและประเมินผล 

- พฒันาการของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

- คณุสมบตัขิองอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

- ทรพัยากรทางการศกึษา 

- ความสมัพนัธร์ะหวา่งนโยบายการรบัสมคัรผูร้บัการฝึกอบรมและความตอ้งการของระบบ
สขุภาพ 

- สิ่งท่ีควรปรบัปรุง 
โดยมีการใชข้อ้มลูปอ้นกลบัจากผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ผูใ้หก้าร

ฝึกอบรม ผูใ้ชบ้ณัฑิต และผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียหลกัอ่ืนๆ รวมถึงการใชข้อ้มลูปอ้นกลบัเก่ียวกบัความสามารถในการ
ปฏิบตังิานของแพทยผ์ูส้  าเรจ็การฝึกอบรมในการประเมินการฝึกอบรม/หลกัสตูร 

 
12. การทบทวนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
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หนว่ยตอ่มไรท้่อฯ ภาควิชาอายรุศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์จดัใหมี้การทบทวนและพฒันา
คณุภาพของหลกัสตูรการฝึกอบรมเป็นระยะ หรืออยา่งนอ้ยทกุ 5 ปี และแจง้ผลการทบทวนและพฒันา
หลกัสตูรใหส้มาคมตอ่มไรท้่อฯ และราชวิทยาลยัอายรุแพทยฯ์รบัทราบ ทัง้นีร้าชวิทยาลยัอายรุแพทยฯ์ 
จะแจง้ผลการทบทวนและพฒันาใหแ้พทยสภารบัทราบตอ่ไป 

 
13. ธรรมาภบิาลและการบริหารจัดการ 

- หนว่ยตอ่มไรท้่อฯ ภาควิชาอายรุศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ไดมี้การบรหิารจดัการหลกัสตูรให้
สอดคลอ้งกบักฎระเบียบท่ีก าหนดไวใ้นดา้นตา่ง ๆ ไดแ้ก่ การรบัสมคัรผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม (เกณฑ์
การคดัเลือกและจ านวนท่ีรบั) กระบวนการฝึกอบรม การวดัและประเมินผล และผลลพัธข์องการ
ฝึกอบรมท่ีพงึประสงค ์รวมถึงการออกเอกสารรบัรองการส าเรจ็การฝึกอบรม 

- มีการก าหนดหนา้ท่ีรบัผิดชอบและอ านาจในการบริหารจดัการงบประมาณของแผนการฝึกอบรม/
หลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัความจ าเป็นดา้นการฝึกอบรม 

- มีบคุลากรท่ีปฏิบตังิานและมีความเช่ียวชาญท่ีเหมาะสม เพ่ือสนบัสนนุการด าเนินการของการ
ฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง การบรหิารจดัการท่ีดีและการใชท้รพัยากรไดอ้ย่างเหมาะสม 

- ไดจ้ดัใหมี้ใหมี้จ านวนสาขาความเช่ียวชาญทางการแพทยแ์ละหนว่ยงานสนบัสนนุดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ครบถว้น สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัและประกาศของแพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม 

14. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
  หนว่ยตอ่มไรท้่อฯ ภาควิชาอายรุศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ไดจ้ดัใหมี้การประกนัคณุภาพการ
ฝึกอบรมอย่างตอ่เน่ืองดงันี ้

การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน 
- หนว่ยตอ่มไรท้่อฯ ภาควิชาอายรุศาสตร ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ ไดจ้ดัใหมี้ระบบและกลไกการ

ประกนัคณุภาพการฝึกอบรมภายในอย่างนอ้ยทกุ 2 ปี 
การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก 

- หนว่ยตอ่มไรท้่อฯ ภาควิชาอายรุศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ไดร้บัการประเมินคณุภาพจาก
คณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบ อนสุาขาอายรุศาสตรโ์รคตอ่มไรท้่อฯ ตามขอ้ก าหนดของแพทย
สภาอยา่งนอ้ยทกุ 5 ปี 
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ภาคผนวก 1 
หัตถการเพือ่วินิจฉัยและรักษาโรคต่อมไร้ท่อฯ 
 หตัถการท่ีผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมตอ้งสามารถท าไดด้ว้ยตนเองเม่ือสิน้สดุการฝึกอบรม ไดแ้ก่ fine 
needle aspiration biopsy และ US-guided fine needle aspiration biopsy รวมทัง้ตอ้งรูข้อ้บง่ชี ้ขอ้หา้ม และ
ภาวะแทรกซอ้นของการท าหตัถการดงักล่าว 
 

การตรวจพเิศษและการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัตกิารโรคต่อมไร้ท่อฯ 
 ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมตอ้งรูข้อ้บง่ชี ้ขอ้หา้ม และภาวะแทรกซอ้นของการตรวจพิเศษและการแปลผลการ
ตรวจทางหอ้งปฏิบตักิารโรคตอ่มไรท้่อฯ ตา่งๆ  
การตรวจพิเศษและการแปลผลการตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการโรคตอ่มไรท้อ่ฯ ท่ีผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมตอ้งมี
ประสบการณก์ารเรียนรู ้แบง่เป็น 2 ระดบั ตามวิธีจดัการเรียนรู ้ดงันี ้

ระดับที่ 1 ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเป็นผูส้ั่งท  า โดยทราบขอ้บง่ชี ้ขอ้หา้ม เป็นผูเ้ตรียมผูป่้วย วางแผนการท า 
และแปลผลไดด้ว้ยตนเอง  
ระดับที ่ 2 ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมทราบขอ้บง่ชีแ้ละขอ้หา้ม และแปลผลไดด้ว้ยตนเอง แตไ่มไ่ดท้  าดว้ย
ตนเอง 

 

การตรวจพเิศษหรือ dynamic function tests โรคต่อมไร้ท่อฯ ระดับ 1 ระดับ 2 

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  ☑ 
 
การแปลผลการตรวจทางรังสีวิทยาโรคต่อมไร้ท่อฯ 
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ระดับที ่ 1 การตรวจทางรงัสีวินิจฉยัท่ีพบบอ่ย และ/ หรือมีความส าคญั ซึ่งผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมตอ้งแปล
ผลไดด้ว้ยตนเอง 

ระดับที ่2 การตรวจทางรงัสีวินิจฉยัท่ีมีการใชน้อ้ยกวา่ระดบั 1 แตมี่ความส าคญั ซึ่งผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม
ควรแปลผลไดด้ว้ยตนเอง 

ระดับที ่3 การตรวจทางรงัสีวินิจฉยัท่ีซบัซอ้นซึ่งผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมควรทราบขอ้บง่ชี ้วิธีการตรวจ และ
เขา้ใจการแปลผล 

ภาพรังสีวิทยาทางโรคต่อมไร้ท่อฯ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

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 
เนือ้หาของการฝึกอบรม/หลักสูตร 

ความรู้วิทยาศาสตรพ์ืน้ฐานของสาขาวิชา 
 - 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 lipoproteinsmetabolism. 
- 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 
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การดูแลรักษาโรคต่อมไร้ท่อฯ ทีส่ าคัญ 

โรคส าคญัในระบบตอ่มไรท้่อฯ ซึ่งผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมตอ้งวินิจฉัยและรกัษาไดไ้มว่่าโรคจะอยูใ่น
ระดบัใดก็ตามโดยแบง่ตามวิธีจดัการเรียนรูด้งันี ้
ระดับ 1โรคหรือภาวะท่ีพบบอ่ย และมีความส าคญัซึ่งสามารถเรียนรูไ้ดจ้ากผูป่้วยโดยตรง 
ระดับ2โรคหรือภาวะท่ีพบนอ้ยกว่าระดบั 1 และมีความส าคญัซึ่งสามารถเรียนรูจ้ากผูป่้วยแตอ่าจไมไ่ด้

ดแูลผูป่้วยโดยตรง เชน่ การรว่มดแูลในหอผูป่้วยดว้ยกนั เป็นตน้ 
ระดับ3 โรคท่ีพบนอ้ยแตมี่ความส าคญั ซึ่งสามารถเรียนรูโ้ดยการศกึษาดว้ยตนเอง หรือฟังบรรยาย 

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) 

-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 ofpancreatic 
polypeptide, somatostatin 
vasoactive-intestinal 
polypeptide) (E16.-) 
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โรคหรือภาวะ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

-Other specified diabetes 
mellitus(eg pancreatic 
diabetes, steroid induced, 
new-onset diabetes after 
transplant) (E13.-) 

2. Disorders of 
thyroid gland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

-Dyshormongenetic 
goiter (eg. familial 
dyshormogeneticgoiter, 
Pendred 
syndrome)(E07.1) 
-Thyroid 
hormoneresistant 
syndrome (E07.2) 

- Congenital iodine-
deficiency syndrome 
(E00.-) 
- Other specified 
disorders of thyroid (eg. 
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.-) 

-Congenital 
adrenogenital disorders 
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โรคหรือภาวะ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

-Cushing syndrome (E24.-) 
- Pheochromocytoma (E27.5) 
- Adrenal adenoma (D35.0) 
- Addisonian crisis (E27.2) 

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

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

- Malignant neoplasm of 
pituitary gland (C75.1) 

6. Gonadal 
disorders  

- Primary amenorrhea (N91.0) 
- Secondary amenorrhoea 
(N91.1) 

 
- Turner syndrome (Q96.-
) 

- Other sex chromosome 
abnormalities, female 
phenotype (Q97.-) 
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โรคหรือภาวะ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

- Polycystic ovarian syndrome 
(E28.2) 
- Testicular dysfunction (E29.-) 
- Delayed puberty (E30.0) 
- Ovarian dysfunction (E28.-) 

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

- 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) 
 

- 
Osteogenesisimperfecta 
(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.-) 
- Dietary counseling and 
surveillance (Z71.3) 
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โรคหรือภาวะ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 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. ทักษะปฏิสัมพันธแ์ละการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills) 

1) การสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีระหวา่งแพทยแ์ละผูป่้วย 
2) การสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีระหวา่งแพทยแ์ละผูร้ว่มงาน 
3) การดแูลผูป่้วยและญาติในวาระใกลเ้สียชีวิตไดอ้ย่างเหมาะสม 
4) การแจง้ขา่วรา้ยไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5) สามารถบรหิารจดัการ difficult patient ได ้
6) เขา้ใจพืน้ฐานความเช่ือทางสขุภาพท่ีตา่งกนั 
7) เรียนรูก้ารส่ือสารกบัผูป่้วยญาติและผูร้ว่มงาน 

 

2. วิชาชีพนิยม (Professionalism) 
2.1 Patient-centered care 

- การยดึถือประโยชนข์องผูป่้วยเป็นหลกั 

- การรกัษามาตรฐานการดแูลรกัษาผูป่้วยใหดี้ท่ีสดุ 

- ความสามารถปรบัตนเองใหเ้ขา้กบัสภาวะหรือเหตกุารณท่ี์ไมค่าดคิดไวก้่อน 

- การตดัสินใจทางคลินิกรว่มกบับริบทของผูป่้วยแตล่ะรายไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2.2 พฤตินิสัย 

- ความรบัผิดชอบและความตรงตอ่เวลา 

- การแตง่กายใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 

- การวางตวัใหเ้หมาะสมในบทบาทของการเป็นแพทย ์เป็นท่ีน่านบัถือตอ่ผูป่้วยและเพื่อน
รว่มงาน 

- การใหเ้กียรตแิละยอมรบัเพ่ือนรว่มวิชาชีพเพ่ือนรว่มงานผูป่้วยและญาติ 

- ความสามารถปรบัตนเองใหเ้ขา้กบัสภาวะหรือเหตกุารณท่ี์ไมค่าดคิดไวก้่อน 
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- การหลีกเล่ียงการรบัผลประโยชนส์่วนตวั 
 
 

2.3 Medical Ethics 
- การหลีกเล่ียงการรบัผลประโยชนส์่วนตวัรวมถึงการรบัของจากบริษัทผลิตภณัฑท์าง

การแพทย ์

- การนบัถือใหเ้กียรติในสิทธิผูป่้วย รวมทัง้รบัฟังความเห็นของผูป่้วยในกรณีผูป่้วยไม่
เห็นดว้ยกบัการรกัษาหรือปฏิเสธการรกัษา 

- การขอความยินยอมจากผูป่้วยในการดแูลรกัษาและหตัถการ 

- ในกรณีท่ีผูป่้วยตดัสินใจไมไ่ดต้อ้งสามารถเลือกผูต้ดัสินใจแทนผูป่้วยได ้

- การปฏิบตัใินกรณีท่ีผูป่้วยรอ้งขอการรกัษาท่ีไมมี่ประโยชนห์รือมีอนัตราย 

- การรกัษาความลบัและการเปิดเผยขอ้มลูผูป่้วย 

- การประเมินขีดความสามารถและยอมรบัขอ้ผิดพลาดของตนเอง 
2.4 Continue professional development 

- การก าหนดความตอ้งการในการเรียนรูข้องตนเอง 

- การคน้ควา้ความรูแ้ละประเมินความน่าเช่ือถือไดด้ว้ยตนเอง 

- การประยกุตค์วามรูท่ี้คน้ควา้กบัปัญหาของผูป่้วยไดอ้ย่างเหมาะสม 

- การวิเคราะหแ์ละวิจารณบ์ทความทางวิชาการ 

- การเขา้รว่มกิจกรรมวิชาการอยา่งสม ่าเสมอ 

- การใช ้ electronic databases และการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรใ์นการเรียนรู ้

- การถ่ายทอดความรูแ้ก่แพทยบ์คุลากรทางการแพทยน์กัศกึษาแพทยผ์ูป่้วยและญาติ 
 

3. การท าเวชปฏิบัตใิห้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (System-based practice) 
1) ระบบสขุภาพและการพฒันาสาธารณสขุของชาตไิดแ้ก่ ระบบประกนัสขุภาพเช่นระบบประกนั

สขุภาพถว้นหนา้ระบบประกนัสงัคมระบบสวสัดกิารการรกัษาพยาบาลของขา้ราชการระบบ
ประกนัชีวิต 

2) การประกนัคณุภาพบรกิารสขุภาพ ไดแ้ก่ กระบวนการ HospitalAccreditation 
3) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดแูลรกัษา 
4) หลกัการบรหิารจดัการและการพิจารณา cost effectiveness ในการดแูลรกัษา 
5) ความรูก้ฎหมายทางการแพทยส์ิทธิผูป่้วย 
6) นโยบายการใชย้าระดบัชาตเิช่นบญัชียาหลกัแหง่ชาตเิป็นตน้ 
7) บทบาทของการรกัษาทางเลือก 
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8) การดแูลสขุภาพและปอ้งกนัโรคของตนเอง 
 
 

4. Practice-based learning and improvement 
1) ทกัษะและจรยิธรรมในการวิจยั 
2) การดแูลรกัษาผูป่้วยแบบทีมสหวิชาชีพ 
3) การสง่ตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการและใชย้าอย่างสมเหตผุล 
4) การบนัทกึเวชระเบียนครบถว้นถกูตอ้ง 
5) การลงรหสัโรคและรหสัหตัถการ 
6) การลงสาเหตกุารตาย 
7) การจัดกลุ่มโรคและค่าน ้าหนักสัมพัทธ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม  Disease -related group 

(DRG) 
8) การสรา้ง Clinical Practice Guideline (CPG) 
9) การดแูลผูป่้วยท่ีบา้น 
10) เขา้ใจการใชแ้ละแปลผลเครื่องมือพฒันาคณุภาพเชน่ flow chart, control chart เป็นตน้ 
11) การประเมินความพอใจของผูป่้วย 
12) การมีส่วนร่วมในองคก์รเช่นภาควิชา/แผนก/กลุ่มงานโรงพยาบาล/สถาบนัราชวิทยาลยัเป็น

ตน้ 
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ภาคผนวก 3 
การรับรองวุฒบัิตรหรือหนังสืออนุมัติอนุสาขาอายุรศาสตรโ์รคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมให้มีคุณวุฒิ 

“เทยีบเท่าปริญญาเอก” 

การรบัรองคณุวฒุิหรือวฒุิการศกึษา วฒุิบตัร (วว.) หรือหนงัสืออนมุตั ิ (อว.) อนสุาขาอายรุศาสตรโ์รค
ตอ่มไรท้่อฯ ให ้“เทียบเทา่ปริญญาเอก” นัน้ ถือเป็นสิทธิส่วนบคุคลและของแตล่ะสถาบนัท่ีใหก้ารฝึกอบรม  โดย
ใหเ้ป็นไปตามความสมคัรใจของแตล่ะสถาบนัท่ีใหก้ารฝึกอบรม และความสมคัรใจของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม หาก
ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมีความประสงคด์งักล่าว  จะตอ้งแจง้ใหส้ถาบนัฝึกอบรมทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรก่อนว่า 
จะรบัการฝึกอบรมท่ีมีโอกาสไดร้บัทัง้ วว. หรือ อว. และการรบัรองคณุวฒุิดงักลา่วให ้“เทียบเทา่ปรญิญาเอก”     

ในกรณีท่ีสถาบนัฝึกอบรมไม่สามารถจดัการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดอนสุาขาอายรุศาสตรโ์รค
ตอ่มไรท้่อฯ เพ่ือใหมี้การรบัรองคณุวฒุิวว. หรือ อว. “เทียบเท่าปริญญาเอก” ได ้ สถาบนันัน้มีสิทธ์ิท่ีจะไมจ่ดัการ
ฝึกอบรมแบบท่ีมีการรบัรองคณุวฒุิให ้ “เทียบเท่าปรญิญาเอก” ได ้ สถาบนันัน้สามารถแจง้ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม
ทราบตัง้แตว่นัเริ่มเปิดรบัสมคัรการคดัเลือกเขา้เป็นแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดไปจนถึงวนัท่ีเริ่มเปิดการฝึกอบรม   
ในกรณีท่ีสถาบนัฝึกอบรมใดตอ้งการใหมี้การรบัรอง วว. หรือ อว. ใหมี้คณุวฒุิดงักลา่ว แตมี่ทรพัยากรจ ากดั  
สถาบนันัน้สามารถติดตอ่ขอความรว่มมือจากอาจารยแ์ละทรพัยากรจากสถาบนัอ่ืนมาชว่ยได ้

การท่ีผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสอบผา่นและมีสิทธ์ิไดร้บัวฒุิบตัร หรือ หนงัสืออนมุตัิสาขาอายรุศาสตรโ์รค
ตอ่มไรท้่อฯ แลว้  หากมีความประสงคจ์ะใหร้าชวิทยาลยัอายรุแพทยฯ์ ด าเนินการออกเอกสารเพ่ือรบัรองว่า วฒุิบตัร 
หรือ หนงัสืออนมุตัิอนสุาขาอายรุศาสตรโ์รคตอ่มไรท้่อฯ มีคณุวฒุิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นัน้ จะตอ้งท าใหผ้ล
งานวิจยัหรือสว่นหนึ่งของผลงานวิจยัท่ีสง่มาใหร้าชวิทยาลยัฯ ประกอบการเขา้สอบ วว. หรือ อว. ในครัง้นัน้  มี
ลกัษณะดงันี ้

1. ผลงานวิจยัหรือสว่นหนึ่งของผลงานวิจยัตอ้งไดร้บัการตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ยไดร้บัการยอมรบัให้
ตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาตท่ีิมีคณุภาพตามประกาศคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
เรื่อง หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 

2. กรณีงานวิจยัวารสารในอนสุาขาอายรุศาสตรโ์รคตอ่มไรท้่อฯ ควรเป็นงานวิจยัแบบ systematic 
review และ meta-analysis โดยใหเ้พิ่มวงเล็บดว้ยภาษาองักฤษวา่เป็น systematic review และ 
meta-analysisเพ่ือใหเ้กิดความชดัเจน 

3. ใหใ้ชภ้าษาองักฤษในการเขียนบทคดัยอ่   

อนึ่ง การตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาตหิรือนานาชาตท่ีิมีคณุภาพท่ีอยู่นอกเหนือประกาศของ TCI ใหเ้ป็น
บทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารท่ีถกูคดัเลือกใหอ้ยูใ่น PubMed, Scopus, Web of Science หรือ Google Scholar  
หรือในวารสารนานาชาตท่ีิใชภ้าษาองักฤษในบทความหรือในบทคดัย่อและมีการตีพิมพว์ารสารฉบบันีม้านานเกิน 
10 ปี (วารสารเริ่มออกอย่างชา้ในปี พ.ศ.2549 หรือ ค.ศ.2006) 
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ในกรณีท่ี วว. หรือ อว. ไดร้บัการรบัรองวา่  “เทียบเทา่ปริญญาเอก”ไมใ่หใ้ชค้  าวา่ Ph.D. หรือ ปร.ด. ทา้ย
ช่ือในคณุวฒุิ หรือวฒุิการศกึษา รวมทัง้การใชค้  าว่า ดร. น าหนา้ช่ือ  แตส่ถาบนัการศกึษาสามารถใหผู้ท่ี้ไดว้ว. หรือ 
อว. ท่ี “เทียบเท่าปริญญาเอก” นี ้ เป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรการศกึษา  อาจารยร์บัผิดชอบหลกัสตูรการศกึษา 
อาจารยค์มุวิทยานิพนธ ์หรือเป็นวฒุิการศกึษาประจ าสถานศกึษาได ้   

ดงันัน้ วฒุิบตัรฯ หรือ หนงัสืออนมุตัิท่ีไดร้บัการรบัรองวฒุิการศกึษานี ้   จะมีค าวา่ “เทียบเทา่ปรญิญา
เอก”  ตอ่ทา้ยไดเ้ท่านัน้ 
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ภาคผนวก 4 
 

Entrustable Professional Activities (EPAs) และ Milestones 

Entrustable professional activities (EPAs) 

คือ กิจกรรมท่ีมีความส าคญัมาก (critical activities) ท่ีผูจ้ะประกอบอาชีพเป็นอายรุแพทยโ์รคตอ่มไรท้อ่
ฯ ทกุคนตอ้งท าไดด้ว้ยตนเองอยา่งถกูตอ้งและมีความปลอดภยัตอ่ผูป่้วย EPA ท่ีแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดทกุคน
ตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่สามารถท าไดด้ว้ยตนเองในระหวา่งการฝึกอบรมมีดงันี ้

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. Level of EPAs 

Level 1 = สามารถปฏิบตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคมุของอาจารยอ์ยา่งใกลช้ิด 
Level 2 = สามารถปฏิบตังิานไดภ้ายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์ 
Level 3 = สามารถปฏิบตังิานไดโ้ดยมีอาจารยใ์หค้วามชว่ยเหลือเม่ือตอ้งการ  
Level 4 = สามารถปฏิบตังิานไดด้ว้ยตนเอง 
Level 5 = สามารถปฏิบตังิานไดด้ว้ยตนเองและควบคมุผูท่ี้มีประสบการณน์อ้ยกว่าได  ้
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2. เนือ้หาการเรียนรู้และการประเมิน  

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 

• Direct observation 

• Information from colleagues (multisource feedback)  
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and ground for a summative 
entrustment decision 

• 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) 

• 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)   

1.มีทกัษะในการซกัประวตั ิตรวจรา่งกายผูป่้วยท่ีมีภาวะโรคตอ่มไรท้อ่ฯ เลือกสง่ตรวจ
ทางหอ้งปฏิบตักิารทางดา้นโรคตอ่มไรท้อ่ฯ รวมทัง้การท า dynamic tests และแปล
ผลไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

  

2.มีความรูแ้ละทกัษะในการดแูลรกัษาผูป่้วยโรคตอ่มไรท้่อฯ ทัง้แบบผูป่้วยนอก ผูป่้วย
ใน ผูป่้วยฉกุเฉินและผูป่้วยเวชบ าบดัวิกฤติ โดยยึดผูป่้วยเป็นศนูยก์ลาง ค านงึถึง
ประสิทธิภาพและความปลอดภยัของผูป่้วย บนพืน้ฐานของการดแูลแบบองคร์วม 

  

3.มีความสามารถในการใหค้วามรูแ้ก่ผูป่้วยโรคตอ่มไรท้่อฯ ในการดแูลจดัการตนเอง 
การปรบัพฤติกรรมการด ารงชีวิตรวมทัง้สามารถใหค้วามรูใ้นการสรา้งเสรมิสขุภาพและ
การปอ้งกนัโรคในกลุม่เส่ียง 

  

ความรู้และทักษะหัตถการทางเวชกรรม(Medical knowledge and skills)   
1.มีความรูค้วามเขา้ใจวิทยาศาสตรก์ารแพทยพื์น้ฐานของโรคตอ่มไรท้อ่ฯ √ √ 
2.มีความรู ้ความสามารถและเช่ียวชาญในโรคตอ่มไรท้่อฯ √ √ 

3.มีทกัษะในการท าหตัถการท่ีจ าเพาะของโรคตอ่มไรท้อ่ฯ   

การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏิบัต(ิPractice-based learning and 
personal improvement) 

  

1.ด าเนินการวิจยั น าเสนอผลงานวิจยัและน าผลงานวิจยัไปใชใ้นการปรบัปรุงเวชปฏิบตัิ   
2.เรียนรูแ้ละเพิ่มประสบการณไ์ดด้ว้ยตนเองจากการท าเวชปฏิบตัิ ขอ้มลูวิชาการ และ
ผูร้ว่มงาน √ √ 

ทักษะปฏิสัมพันธ ์และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)   
1.มีทกัษะในการปฏิบตังิานรว่มกบัสหวิชาชีพ   
2.มีทกัษะในการน าเสนอขอ้มลูผูป่้วย อภิปรายปัญหาและแนวทางในการดแูลรกัษา √  
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3.สามารถถ่ายทอดความรู ้ใหค้  าปรกึษา ค าแนะน าแก่นิสิต นกัศกึษาแพทย ์แพทยแ์ละ
บคุลากรทางการแพทย ์

  

4.ส่ือสารและใหข้อ้มลูแก่ผูป่้วยและญาตไิดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม เคารพการตดัสินใจ
และศกัดิศ์รีความเป็นมนษุยข์องผูป่้วย   

5.มีทกัษะภาษาองักฤษในระดบัท่ีส่ือสารได ้   

วิชาชีพนิยม (Professionalism)   
1.รบัผิดชอบตอ่งานท่ีไดร้บัมอบหมาย ตามมาตรฐานวิชาชีพ   
2.รอบรูท้กัษะดา้นอ่ืนนอกเหนือจากทกัษะทางการแพทย ์เชน่ การประเมินสถานการณ ์
การตดัสินใจ และการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ √ √ 

3.สนใจใฝ่รู ้และสามารถพฒันาตนเองไปสูก่ารเป็นผูเ้รียนรูต้อ่เน่ืองตลอดชีวิต   
4.มีคณุธรรมจรยิธรรมของวิชาชีพ   
การท าเวชปฏิบัตใิห้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ(System-based practice)   
1.มีความรูเ้ก่ียวกบัยทุธศาสตรช์าตดิา้นสาธารณสขุ ระบบประกนัสขุภาพ ระบบจดัการ
ดา้นยาของประเทศโดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคตอ่มไรท้่อฯ   

2.ใชท้รพัยากรทางการแพทยอ์ยา่งเหมาะสม ค านงึถึงความคุม้คา่ มีแนวคดิดา้น
เศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ    

3.มีความรู ้และมีสว่นรว่มในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลผูป่้วย   

4.มีความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องความปลอดภยัของผูป่้วย   
5.มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิผูป่้วยและกฎหมายทางการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้ง   
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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. Performsystemic 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 
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 
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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)   

1.มีทกัษะในการซกัประวตั ิตรวจรา่งกายผูป่้วยท่ีมีภาวะโรคตอ่มไรท้อ่ฯ เลือกสง่ตรวจ
ทางหอ้งปฏิบตักิารทางดา้นโรคตอ่มไรท้อ่ฯ รวมทัง้การท า dynamic tests และแปล
ผลไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

  

2.มีความรูแ้ละทกัษะในการดแูลรกัษาผูป่้วยโรคตอ่มไรท้่อฯ ทัง้แบบผูป่้วยนอก ผูป่้วย
ใน ผูป่้วยฉกุเฉินและผูป่้วยเวชบ าบดัวิกฤติ โดยยึดผูป่้วยเป็นศนูยก์ลาง ค านงึถึง
ประสิทธิภาพและความปลอดภยัของผูป่้วย บนพืน้ฐานของการดแูลแบบองคร์วม 

  

3.มีความสามารถในการใหค้วามรูแ้ก่ผูป่้วยโรคตอ่มไรท้่อฯ ในการดแูลจดัการตนเอง 
การปรบัพฤติกรรมการด ารงชีวิตรวมทัง้สามารถใหค้วามรูใ้นการสรา้งเสรมิสขุภาพและ
การปอ้งกนัโรคในกลุม่เส่ียง 

  

ความรู้และทักษะหัตถการทางเวชกรรม(Medical knowledge and skills)   
1.มีความรูค้วามเขา้ใจวิทยาศาสตรก์ารแพทยพื์น้ฐานของโรคตอ่มไรท้อ่ฯ √ √ 
2.มีความรู ้ความสามารถและเช่ียวชาญในโรคตอ่มไรท้่อฯ √ √ 
3.มีทกัษะในการท าหตัถการท่ีจ าเพาะของโรคตอ่มไรท้อ่ฯ   
การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏิบัต(ิPractice-based learning and 
personal improvement) 

  

1.ด าเนินการวิจยั น าเสนอผลงานวิจยัและน าผลงานวิจยัไปใชใ้นการปรบัปรุงเวชปฏิบตัิ   



 
 

45 
 

2.เรียนรูแ้ละเพิ่มประสบการณไ์ดด้ว้ยตนเองจากการท าเวชปฏิบตัิ ขอ้มลูวิชาการ และ
ผูร้ว่มงาน   

ทักษะปฏิสัมพันธ ์และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)   
1.มีทกัษะในการปฏิบตังิานรว่มกบัสหวิชาชีพ   
2.มีทกัษะในการน าเสนอขอ้มลูผูป่้วย อภิปรายปัญหาและแนวทางในการดแูลรกัษา √  
3.สามารถถ่ายทอดความรู ้ใหค้  าปรกึษา ค าแนะน าแก่นิสิต นกัศกึษาแพทย ์แพทยแ์ละ
บคุลากรทางการแพทย ์

  

4.ส่ือสารและใหข้อ้มลูแก่ผูป่้วยและญาตไิดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม เคารพการตดัสินใจ
และศกัดิศ์รีความเป็นมนษุยข์องผูป่้วย   

5.มีทกัษะภาษาองักฤษในระดบัท่ีส่ือสารได ้   

วิชาชีพนิยม (Professionalism)   
1.รบัผิดชอบตอ่งานท่ีไดร้บัมอบหมาย ตามมาตรฐานวิชาชีพ   
2.รอบรูท้กัษะดา้นอ่ืนนอกเหนือจากทกัษะทางการแพทย ์เชน่ การประเมินสถานการณ ์
การตดัสินใจ และการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ √ √ 

3.สนใจใฝ่รู ้และสามารถพฒันาตนเองไปสูก่ารเป็นผูเ้รียนรูต้อ่เน่ืองตลอดชีวิต   
4.มีคณุธรรมจรยิธรรมของวิชาชีพ   
การท าเวชปฏิบัตใิห้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (System-based practice)   
1.มีความรูเ้ก่ียวกบัยทุธศาสตรช์าตดิา้นสาธารณสขุ ระบบประกนัสขุภาพ ระบบจดัการ
ดา้นยาของประเทศโดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคตอ่มไรท้่อฯ   

2.ใชท้รพัยากรทางการแพทยอ์ยา่งเหมาะสม ค านงึถึงความคุม้คา่ มีแนวคดิดา้น
เศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ   

3.มีความรู ้และมีสว่นรว่มในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลผูป่้วย   
4.มีความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องความปลอดภยัของผูป่้วย   
5.มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิผูป่้วยและกฎหมายทางการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้ง   

 

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 



 
 

46 
 

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 
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 

• Unsupervised by the end of first year – level 4 (5 cases in 
different diseases/problems) 
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be reached at which 
stage of training? 

• 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)   

1.มีทกัษะในการซกัประวตั ิตรวจรา่งกายผูป่้วยท่ีมีภาวะโรคตอ่มไรท้อ่ฯ เลือกสง่ตรวจ
ทางหอ้งปฏิบตักิารทางดา้นโรคตอ่มไรท้อ่ฯ รวมทัง้การท า dynamic tests และแปล
ผลไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

  

2.มีความรูแ้ละทกัษะในการดแูลรกัษาผูป่้วยโรคตอ่มไรท้่อฯ ทัง้แบบผูป่้วยนอก ผูป่้วย
ใน ผูป่้วยฉกุเฉินและผูป่้วยเวชบ าบดัวิกฤติ โดยยึดผูป่้วยเป็นศนูยก์ลาง ค านงึถึง
ประสิทธิภาพและความปลอดภยัของผูป่้วย บนพืน้ฐานของการดแูลแบบองคร์วม 

  

3.มีความสามารถในการใหค้วามรูแ้ก่ผูป่้วยโรคตอ่มไรท้่อฯ ในการดแูลจดัการตนเอง 
การปรบัพฤติกรรมการด ารงชีวิตรวมทัง้สามารถใหค้วามรูใ้นการสรา้งเสรมิสขุภาพและ
การปอ้งกนัโรคในกลุม่เส่ียง 

  

ความรู้และทักษะหัตถการทางเวชกรรม(Medical knowledge and skills)   
1.มีความรูค้วามเขา้ใจวิทยาศาสตรก์ารแพทยพื์น้ฐานของโรคตอ่มไรท้อ่ฯ √ √ 
2.มีความรู ้ความสามารถและเช่ียวชาญในโรคตอ่มไรท้่อฯ √ √ 
3.มีทกัษะในการท าหตัถการท่ีจ าเพาะของโรคตอ่มไรท้อ่ฯ   
การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏิบัต(ิPractice-based learning and 
personal improvement) 

  

1.ด าเนินการวิจยั น าเสนอผลงานวิจยัและน าผลงานวิจยัไปใชใ้นการปรบัปรุงเวชปฏิบตัิ   
2.เรียนรูแ้ละเพิ่มประสบการณไ์ดด้ว้ยตนเองจากการท าเวชปฏิบตัิ ขอ้มลูวิชาการ และ
ผูร้ว่มงาน √ √ 

ทักษะปฏิสัมพันธ ์และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)   
1.มีทกัษะในการปฏิบตังิานรว่มกบัสหวิชาชีพ   
2.มีทกัษะในการน าเสนอขอ้มลูผูป่้วย อภิปรายปัญหาและแนวทางในการดแูลรกัษา √  
3.สามารถถ่ายทอดความรู ้ใหค้  าปรกึษา ค าแนะน าแก่นิสิต นกัศกึษาแพทย ์แพทยแ์ละ
บคุลากรทางการแพทย ์   

4.ส่ือสารและใหข้อ้มลูแก่ผูป่้วยและญาตไิดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม เคารพการตดัสินใจ
และศกัดิศ์รีความเป็นมนษุยข์องผูป่้วย   

5.มีทกัษะภาษาองักฤษในระดบัท่ีส่ือสารได ้   
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วิชาชีพนิยม (Professionalism)   
1.รบัผิดชอบตอ่งานท่ีไดร้บัมอบหมาย ตามมาตรฐานวิชาชีพ   
2.รอบรูท้กัษะดา้นอ่ืนนอกเหนือจากทกัษะทางการแพทย ์เชน่ การประเมินสถานการณ ์
การตดัสินใจ และการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ √ √ 

3.สนใจใฝ่รู ้และสามารถพฒันาตนเองไปสูก่ารเป็นผูเ้รียนรูต้อ่เน่ืองตลอดชีวิต   
4.มีคณุธรรมจรยิธรรมของวิชาชีพ   
การท าเวชปฏิบัตใิห้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ(System-based practice)   
1.มีความรูเ้ก่ียวกบัยทุธศาสตรช์าตดิา้นสาธารณสขุ ระบบประกนัสขุภาพ ระบบจดัการ
ดา้นยาของประเทศโดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคตอ่มไรท้่อฯ   

2.ใชท้รพัยากรทางการแพทยอ์ยา่งเหมาะสม ค านงึถึงความคุม้คา่ มีแนวคดิดา้น
เศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ   

3.มีความรู ้และมีสว่นรว่มในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลผูป่้วย   
4.มีความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องความปลอดภยัของผูป่้วย   
5.มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิผูป่้วยและกฎหมายทางการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้ง   
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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 
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• 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 

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 EPA 4: Performing the ultrasound-guided fine needle aspiration 
biopsy of thyroid 

Y1 Y2 

การบริบาลผู้ป่วย(Patient care)   
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1.มีทกัษะในการซกัประวตั ิตรวจรา่งกายผูป่้วยท่ีมีภาวะโรคตอ่มไรท้อ่ฯ เลือกสง่
ตรวจทางหอ้งปฏิบตักิารทางดา้นโรคตอ่มไรท้่อฯ รวมทัง้การท า dynamic tests และ
แปลผลไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

  

2.มีความรูแ้ละทกัษะในการดแูลรกัษาผูป่้วยโรคตอ่มไรท้่อฯ ทัง้แบบผูป่้วยนอก 
ผูป่้วยใน ผูป่้วยฉกุเฉินและผูป่้วยเวชบ าบดัวิกฤต ิโดยยึดผูป่้วยเป็นศนูยก์ลาง 
ค านงึถึงประสิทธิภาพและความปลอดภยัของผูป่้วย บนพืน้ฐานของการดแูลแบบ
องคร์วม 

  

3.มีความสามารถในการใหค้วามรูแ้ก่ผูป่้วยโรคตอ่มไรท้่อฯ ในการดแูลจดัการตนเอง 
การปรบัพฤติกรรมการด ารงชีวิตรวมทัง้สามารถใหค้วามรูใ้นการสรา้งเสรมิสขุภาพ
และการปอ้งกนัโรคในกลุม่เส่ียง 

  

ความรู้และทักษะหัตถการทางเวชกรรม(Medical knowledge and skills)   
1.มีความรูค้วามเขา้ใจวิทยาศาสตรก์ารแพทยพื์น้ฐานของโรคตอ่มไรท้อ่ฯ   

2.มีความรู ้ความสามารถและเช่ียวชาญในโรคตอ่มไรท้่อฯ   

3.มีทกัษะในการท าหตัถการท่ีจ าเพาะของโรคตอ่มไรท้อ่ฯ √ √ 

การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏิบัต ิ(Practice-based learning and 
personal improvement) 

  

1.ด าเนินการวิจยั น าเสนอผลงานวิจยัและน าผลงานวิจยัไปใชใ้นการปรบัปรุงเวช
ปฏิบตัิ   

2.เรียนรูแ้ละเพิ่มประสบการณไ์ดด้ว้ยตนเองจากการท าเวชปฏิบตัิ ขอ้มลูวิชาการ 
และผูร้ว่มงาน √ √ 

ทักษะปฏิสัมพันธ ์และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)   
1.มีทกัษะในการปฏิบตังิานรว่มกบัสหวิชาชีพ   

2.มีทกัษะในการน าเสนอขอ้มลูผูป่้วย อภิปรายปัญหาและแนวทางในการดแูลรกัษา   

3.สามารถถ่ายทอดความรู ้ใหค้  าปรกึษา ค าแนะน าแก่นิสิต นกัศกึษาแพทย ์แพทย์
และบคุลากรทางการแพทย ์   
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4.ส่ือสารและใหข้อ้มลูแก่ผูป่้วยและญาตไิดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม เคารพการ
ตดัสินใจและศกัดิศ์รีความเป็นมนษุยข์องผูป่้วย √ √ 

5.มีทกัษะภาษาองักฤษในระดบัท่ีส่ือสารได ้   

วิชาชีพนิยม (Professionalism)   
1.รบัผิดชอบตอ่งานท่ีไดร้บัมอบหมาย ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

  

2.รอบรูท้กัษะดา้นอ่ืนนอกเหนือจากทกัษะทางการแพทย ์เชน่ การประเมิน
สถานการณ ์การตดัสินใจ และการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ √ √ 

3.สนใจใฝ่รู ้และสามารถพฒันาตนเองไปสูก่ารเป็นผูเ้รียนรูต้อ่เน่ืองตลอดชีวิต   
4.มีคณุธรรมจรยิธรรมของวิชาชีพ √ √ 

การท าเวชปฏิบัตใิห้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (System-based practice)   
1.มีความรูเ้ก่ียวกบัยทุธศาสตรช์าตดิา้นสาธารณสขุ ระบบประกนัสขุภาพ ระบบ
จดัการดา้นยาของประเทศโดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคตอ่มไรท้่อฯ   

2.ใชท้รพัยากรทางการแพทยอ์ยา่งเหมาะสม ค านงึถึงความคุม้คา่ มีแนวคดิดา้น
เศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ   

3.มีความรู ้และมีสว่นรว่มในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลผูป่้วย   

4.มีความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องความปลอดภยัของผูป่้วย √ √ 

5.มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิผูป่้วยและกฎหมายทางการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้ง √ √ 
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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 
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Assessment information 
source to assess progress 
and ground a summative 
entrustment decision 

• Direct observation  

• Multisource feedback (MSF)  

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)   
1.มีทกัษะในการซกัประวตั ิตรวจรา่งกายผูป่้วยท่ีมีภาวะโรคตอ่มไรท้อ่ฯ เลือกสง่ตรวจ
ทางหอ้งปฏิบตักิารทางดา้นโรคตอ่มไรท้อ่ฯ รวมทัง้การท า dynamic tests และแปล
ผลไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

  

2.มีความรูแ้ละทกัษะในการดแูลรกัษาผูป่้วยโรคตอ่มไรท้่อฯ ทัง้แบบผูป่้วยนอก ผูป่้วย
ใน ผูป่้วยฉกุเฉินและผูป่้วยเวชบ าบดัวิกฤติ โดยยึดผูป่้วยเป็นศนูยก์ลาง ค านงึถึง
ประสิทธิภาพและความปลอดภยัของผูป่้วย บนพืน้ฐานของการดแูลแบบองคร์วม 

  

3.มีความสามารถในการใหค้วามรูแ้ก่ผูป่้วยโรคตอ่มไรท้่อฯ ในการดแูลจดัการตนเอง 
การปรบัพฤติกรรมการด ารงชีวิตรวมทัง้สามารถใหค้วามรูใ้นการสรา้งเสรมิสขุภาพและ
การปอ้งกนัโรคในกลุม่เส่ียง 

√ √ 

ความรู้และทักษะหัตถการทางเวชกรรม(Medical knowledge and skills)   
1.มีความรูค้วามเขา้ใจวิทยาศาสตรก์ารแพทยพื์น้ฐานของโรคตอ่มไรท้อ่ฯ   

2.มีความรู ้ความสามารถและเช่ียวชาญในโรคตอ่มไรท้่อฯ   

3.มีทกัษะในการท าหตัถการท่ีจ าเพาะของโรคตอ่มไรท้อ่ฯ   

การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏิบัต ิ(Practice-based learning and 
personal improvement) 

  

1.ด าเนินการวิจยั น าเสนอผลงานวิจยัและน าผลงานวิจยัไปใชใ้นการปรบัปรุงเวชปฏิบตัิ   

2.เรียนรูแ้ละเพิ่มประสบการณไ์ดด้ว้ยตนเองจากการท าเวชปฏิบตัิ ขอ้มลูวิชาการ และ
ผูร้ว่มงาน √ √ 
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ทักษะปฏิสัมพันธ ์และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)   
1.มีทกัษะในการปฏิบตังิานรว่มกบัสหวิชาชีพ 

√ √ 

2.มีทกัษะในการน าเสนอขอ้มลูผูป่้วย อภิปรายปัญหาและแนวทางในการดแูลรกัษา √ √ 

3.สามารถถ่ายทอดความรู ้ใหค้  าปรกึษา ค าแนะน าแก่นิสิต นกัศกึษาแพทย ์แพทยแ์ละ
บคุลากรทางการแพทย ์ √ √ 

4.ส่ือสารและใหข้อ้มลูแก่ผูป่้วยและญาตไิดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม เคารพการตดัสินใจ
และศกัดิศ์รีความเป็นมนษุยข์องผูป่้วย   

5.มีทกัษะภาษาองักฤษในระดบัท่ีส่ือสารได ้
  

วิชาชีพนิยม (Professionalism)   
1.รบัผิดชอบตอ่งานท่ีไดร้บัมอบหมาย ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

  

2.รอบรูท้กัษะดา้นอ่ืนนอกเหนือจากทกัษะทางการแพทย ์เชน่ การประเมินสถานการณ ์
การตดัสินใจ และการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้   

3.สนใจใฝ่รู ้และสามารถพฒันาตนเองไปสูก่ารเป็นผูเ้รียนรูต้อ่เน่ืองตลอดชีวิต   
4.มีคณุธรรมจรยิธรรมของวิชาชีพ 

  

การท าเวชปฏิบัตใิห้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (System-based practice)   
1.มีความรูเ้ก่ียวกบัยทุธศาสตรช์าตดิา้นสาธารณสขุ ระบบประกนัสขุภาพ ระบบจดัการ
ดา้นยาของประเทศโดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคตอ่มไรท้่อฯ   

2.ใชท้รพัยากรทางการแพทยอ์ยา่งเหมาะสม ค านงึถึงความคุม้คา่ มีแนวคดิดา้น
เศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ   

3.มีความรู ้และมีสว่นรว่มในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลผูป่้วย 
  

4.มีความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องความปลอดภยัของผูป่้วย 
  

5.มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิผูป่้วยและกฎหมายทางการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้ง   

 

EPA-Competencies Matrix 

 EPA 
1 

EPA 
2 

EPA 
3 

EPA 
4 

EPA 
5 
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Patient care • • • • • 
Medical knowledge and skills • • • •  
Practice-based learning • • • • • 
Interpersonal and communication 
skills 

• • • • • 

Professionalism • • • • • 
System-based practice • • • • • 

3. ผลของ EPA 
3.1 เกณฑป์ระเมินการเล่ือนช้ันปี* 

3.2.1  เม่ือผา่นการฝึกอบรม 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 เม่ือผา่นการฝึกอบรม 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) 

*แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดสามารถท า EPA ใหไ้ดส้งูกวา่เกณฑข์ัน้ต  ่าท่ีตัง้ไวส้  าหรบัแตล่ะระดบัของชัน้ปี ทัง้
จ  านวนและ level  

ตารางที ่1โรค/ภาวะท่ีส าคญัซึ่งอายรุแพทยโ์รคตอ่มไรท้่อฯตอ้งใหก้ารดแูลรกัษาไดด้ว้ยตนเอง 
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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  ✓   

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 ✓  
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Hyperprolactinemia  ✓   

Testicular dysfunction  ✓   

Klinefelter syndrome ✓  

Delayed puberty  ✓   

Short stature  ✓   

Gynecomastia  ✓   

Hyperandrogenism ✓   

Pituitary apoplexy   ✓ 
Acromegaly/Gigantism/Tall stature ✓ ✓ 
Pituitary adenoma  ✓ ✓ 
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  
แบบบนัทกึจ านวนหตัถการFine needle aspiration biopsy of thyroid, การอา่นผล Thyroid cytology,  

Dynamic endocrine function tests และ Endocrine imaging 
 
แบบบันทกึจ านวนหัตถการ Fine needle aspiration biopsy of thyroid 
ล าดบั ว/ด/ป ช่ือผูป่้วย / HN อาจารยผ์ูค้มุ 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
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แบบบันทกึการอ่านผล thyroid cytology ร่วมกับพยาธิแพทย ์
ล าดบั ว/ด/ป ช่ือผูป่้วย / HN พยาธิสภาพ อาจารยผ์ูค้มุ 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     

 

แบบบันทกึการส่ังท าและแปลผล Dynamic endocrine function tests 
ล าดบั ว/ด/ป Dynamic tests ช่ือผูป่้วย / HN อาจารยผ์ูค้มุ 
1.  Oral glucose tolerance test   
2.  Dexamethasone 

suppression test 
  

3.  Saline loading test   
4.  ACTH stimulation test   
5.  Water deprivation test   
6.  72-hour fasting test   
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แบบบันทกึการแปลผล Endocrine imaging 
ล าดบั ว/ด/ป Endocrine imaging ช่ือผูป่้วย / HN อาจารยผ์ูค้มุ 
1.  Plain film skull   
2.  Film Bone survey   
3.  Thyroid ultrasonography   
4.  CT/MRI pituitary gland   
5.  CT/MRI adrenal gland   
6.  Thyroid scan/ uptake   
7.  Bone mineral density   
8.  Parathyroid scan   
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ภาคผนวก 6 
 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละช้ัน ปีละ 1 2 3 4 5 6 

จ านวนแพทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 2 4 6 8 10 12 
จ านวนผูป่้วยนอกคลินิกเฉพาะโรคอายรุศาสตรโ์รคตอ่มไร้
ทอ่และเมแทบอลิซมึ(ครัง้/ปี) 

2000 4000 6000 8000 10000 12000 

จ านวนผูป่้วยในโรคตอ่มไรท้่อและเมแทบอลิซมึทัง้ใน
แผนกและปรกึษานอกแผนก (ราย/ปี) 

200 400 600 800 1000 1200 

การตรวจพิเศษทางอายรุศาสตรโ์รคตอ่มไรท้อ่และเมแทบอลิซมึ 

- การตรวจระดบัฮอรโ์มนและสารคดัหลั่งในเลือดหรือ
ปัสสาวะ (ครัง้/ปี) 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 

- Special dynamic endocrine function test ท่ีมีการ
ตรวจระดบัฮอรโ์มนหรือสารคดัหลั่ง (ครัง้/ปี) 

60 120 180 240 300 400 

- การตรวจพิเศษทาง FNA thyroid, cytology;ตรวจ
ทางรงัสี, อลุตราซาวน,์ CT, MRI (ครัง้/ปี) 

100 200 300 400 500 600 

- การตรวจพิเศษทาง FNA thyroid, cytology 40 80 120 160 200 240 

- การตรวจพิเศษทางรงัสี, อลุตราซาวน,์ CT, MRI 60 120 180 240 300 360 
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ภาคผนวก 7 

แบบประเมิน EPA ของสถาบัน 

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

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

setting 

- แบบประเมิน EPA 3: Providing endocrine consultation to non-endocrine specialties 

- แบบประเมิน EPA 4: Performing the ultrasound-guided fine needle aspiration biopsy of thyroid 

- แบบประเมิน EPA 5: Working with interprofessional health care teams 
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แบบประเมิน EPA 1: Manage care of endocrine patients in the ambulatory setting 

ชื่อแพทยป์ระจ าบ้านตอ่ยอด ..................................................... ชั้นปีที่ ...............วันที่ ....................... 

ชื่อผู้ป่วย ....................................................................................... HN…………………..…..………....... 

การวินิจฉัย.............................................................................................................................................. 

ประเด็นการประเมิน 
ผลประเมิน 

คะแนน NA 
1.มีทกัษะในการซกัประวตัิที่ส  าคญัของผูป่้วยอยา่งครบถว้นและถกูตอ้ง   
2.มีทกัษะในการตรวจรา่งกายทีส่  าคญัของผูป่้วยอยา่งครบถว้นและถกูตอ้ง   

3.อภิปรายปัญหาที่ส  าคญัของผูป่้วย การวินิจฉยัโรค และการวินจิฉยัแยกโรคอยา่งถกูตอ้ง   

4.มีทกัษะในการเลอืกสง่ตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการ สง่ตรวจทางรงัสวีิทยา/เวชศาสตรน์วิเคลยีร ์และแปล
ผลไดอ้ยา่งถกูตอ้ง รวมทัง้ใชท้รพัยากรทางการแพทยอ์ยา่งเหมาะสมตามหลกัเศรษฐศาสตร์
สาธารณสขุ  

  

5.มีทกัษะในการสั่งท า dynamic tests และแปลผลไดอ้ยา่งถกูตอ้ง    

6.มีความรูแ้ละทกัษะในการดแูลรกัษาผูป่้วย โดยยดึผูป่้วยเป็นศนูยก์ลาง  
ค านงึถึงประสทิธิภาพและความปลอดภยัของผูป่้วย เคารพการตดัสนิใจและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์
บนพืน้ฐานของการดแูลแบบองคร์วม รวมทัง้ใชท้รพัยากรทางการแพทยอ์ยา่งเหมาะสมตามหลกั
เศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ 

  

7.สามารถใหค้วามรูแ้ก่ผูป่้วยเก่ียวกบัโรค การตรวจรกัษา การสรา้งเสรมิสขุภาพและการปอ้งกนัโรค   

8.บนัทกึเวชระเบยีนไดอ้ยา่งกระชบั ถกูตอ้ง เหมาะสม ครบถว้น   
9.ปฏิบตัิตอ่ผูป่้วยอยา่งมีคณุธรรมจรยิธรรมเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ    
ผลการประเมินในภาพรวม ไม่ผ่าน ผ่าน 
ลงลายมือชื่อของอาจารยผู้์ประเมิน  

การใหข้อ้มลูปอ้นกลบัหรอืค าแนะน าแก่แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอด 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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แบบประเมิน EPA 2: Manage care of endocrine patients in the in-patient and emergency setting 

ชื่อแพทยป์ระจ าบ้านตอ่ยอด ..................................................... ชั้นปีที่ ...............วันที่ ....................... 

ชื่อผู้ป่วย ....................................................................................... HN…………………..…..………....... 

การวินิจฉัย.............................................................................................................................................. 

ประเด็นการประเมิน 
ผลประเมิน 

คะแนน NA 
1.มีทกัษะในการซกัประวตัิที่ส  าคญัของผูป่้วยอยา่งครบถว้นและถกูตอ้ง   
2.มีทกัษะในการตรวจรา่งกายทีส่  าคญัของผูป่้วยอยา่งครบถว้นและถกูตอ้ง   

3.สามารถประเมินความรุนแรงของโรค ความเรง่ดว่นในการดแูลรกัษา และวางแผนการ
รกัษาผูป่้วยอยา่งถกูตอ้งเหมาะสม   

4.อภิปรายปัญหาที่ส  าคญัของผูป่้วย การวินิจฉยัโรค และการวินจิฉยัแยกโรคอยา่ง
ถกูตอ้ง   

5.มีทกัษะในการเลอืกสง่ตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการ สง่ตรวจทางรงัสวีิทยา/เวชศาสตร์
นิวเคลยีร ์และแปลผลไดอ้ยา่งถกูตอ้ง รวมทัง้ใชท้รพัยากรทางการแพทยอ์ยา่งเหมาะสม
ตามหลกัเศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ  

  

6.มีทกัษะในการสั่งท า dynamic tests และแปลผลไดอ้ยา่งถกูตอ้ง    

7.มีความรูแ้ละทกัษะในการดแูลรกัษาผูป่้วย โดยยดึผูป่้วยเป็นศนูยก์ลาง ค านงึถึง
ประสทิธิภาพและความปลอดภยัของผูป่้วย เคารพการตดัสนิใจและศกัดิศ์รคีวามเป็น
มนษุยบ์นพืน้ฐานของการดแูลแบบองคร์วม รวมทัง้ใชท้รพัยากรทางการแพทยอ์ยา่ง
เหมาะสมตามหลกัเศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ 

  

8.มีทกัษะในการปฏิบตัิงานรว่มกบัแพทยแ์ละสหวิชาชีพ สามารถเป็นผูน้  า และ
ติดตอ่สือ่สารกบัทีมในการดแูลรกัษาผูป่้วยรว่มกนัอยา่งมีประสทิธิภาพ   

9.สามารถใหค้  าปรกึษา ถา่ยทอดความรู ้ใหแ้ก่แพทยป์ระจ าหอผูป่้วย แพทยเ์วร แพทย์
ประจ าบา้น และนกัศกึษาแพทยไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม   

10.บนัทกึขอ้มลูทางการแพทยไ์ดอ้ยา่งกระชบั ถกูตอ้ง เหมาะสม ครบถว้น   

11.สามารถสือ่สารใหข้อ้มลูแก่ผูป่้วยและญาติ ไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม เคารพสทิธิการ
ตดัสนิใจและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุยข์องผูป่้วย  

  

13.มีความรบัผิดชอบตอ่หนา้ที่ ตามมาตรฐานวชิาชีพ   

14.มีทกัษะดา้นอื่นนอกเหนือจากทกัษะทางการแพทย ์เช่น การประเมินสถานการณ ์การ
ตดัสนิใจและการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้   
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ประเด็นการประเมิน 
ผลประเมิน 

คะแนน NA 
15.มีความรู ้ความเขา้ใจในเรือ่งความปลอดภยัของผูป่้วย   

ผลการประเมินในภาพรวม ไม่ผ่าน ผ่าน 
ลงลายมือชื่อของอาจารยผู้์ประเมิน   

              การใหข้อ้มลูปอ้นกลบัหรอืค าแนะน าแก่แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอด 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

  



 
 

67 
 

แบบประเมิน EPA 3: Providing endocrine consultation to non-endocrine specialties 

ชื่อแพทยป์ระจ าบ้านตอ่ยอด ..................................................... ชั้นปีที่ ...............วันที่ ....................... 

ชื่อผู้ป่วย ....................................................................................... HN…………………..…..………....... 

การวินิจฉัย.............................................................................................................................................. 

ประเด็นการประเมิน 
ผลประเมิน 

คะแนน NA 
1.มีทกัษะในการซกัประวตัิที่ส  าคญัของผูป่้วยอยา่งครบถว้นและถกูตอ้ง   
2.มีทกัษะในการตรวจรา่งกายทีส่  าคญัของผูป่้วยอยา่งครบถว้นและถกูตอ้ง   

3.อภิปรายปัญหาที่ส  าคญัของผูป่้วย การวินิจฉยัโรค และการวินจิฉยัแยกโรคอยา่ง
ถกูตอ้ง   

4.มีทกัษะในการเลอืกสง่ตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการ สง่ตรวจทางรงัสวีิทยา/เวชศาสตร์
นิวเคลยีร ์และแปลผลไดอ้ยา่งถกูตอ้ง รวมทัง้ใชท้รพัยากรทางการแพทยอ์ยา่ง
เหมาะสมตามหลกัเศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ  

  

5.มีทกัษะในการสั่งท า dynamic tests และแปลผลไดอ้ยา่งถกูตอ้ง    

6.มีความรูแ้ละทกัษะในการดแูลรกัษาผูป่้วย โดยยดึผูป่้วยเป็นศนูยก์ลาง  
ค านงึถึงประสทิธิภาพและความปลอดภยัของผูป่้วย เคารพการตดัสนิใจและศกัดิศ์รี
ความเป็นมนษุยบ์นพืน้ฐานของการดแูลแบบองคร์วม รวมทัง้ใชท้รพัยากรทาง
การแพทยอ์ยา่งเหมาะสมตามหลกัเศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ 

  

7.สามารถใหค้วามรูแ้ก่ผูป่้วยเก่ียวกบัโรค การตรวจรกัษา การสรา้งเสรมิสขุภาพและ
การปอ้งกนัโรค 

  

8. เรยีนรูแ้ละเพิ่มประสบการณไ์ดด้ว้ยตนเองจากการท าเวชปฏิบตัิ ขอ้มลูวิชาการ และ
ผูร้ว่มงาน 

  

9. มีทกัษะในการปฏิบตัิงานรว่มกบัสหวิชาชีพ   
8.บนัทกึเวชระเบยีนไดอ้ยา่งกระชบั ถกูตอ้ง เหมาะสม ครบถว้น   
9.มีทกัษะในการน าเสนอขอ้มลูผูป่้วย อภิปรายปัญหาและแนวทางในการดแูลรกัษา   
10.รบัผิดชอบตอ่งานท่ีไดร้บัมอบหมาย ตามมาตรฐานวิชาชีพ   
11.มีความรู ้ความเขา้ใจในเรือ่งความปลอดภยัของผูป่้วย   
ผลการประเมินในภาพรวม ไม่ผ่าน ผ่าน 
ลงลายมือชื่อของอาจารยผู้์ประเมิน  

             การใหข้อ้มลูปอ้นกลบัหรอืค าแนะน าแก่แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอด 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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แบบประเมิน EPA 4: Performing the ultrasound-guided fine needle aspiration biopsy of thyroid 

ชื่อแพทยป์ระจ าบ้านตอ่ยอด ..................................................... ชั้นปีที่ ...............วันที่ ....................... 

ชื่อผู้ป่วย ....................................................................................... HN…………………..…..………....... 

การวินิจฉัย.............................................................................................................................................. 

ประเด็นการประเมิน 
ผลประเมิน 

Level  NA 
1.ทราบถึงขอ้บง่ชีแ้ละขอ้หา้มในการท า FNA    
2.มีทกัษะในการท า FNA สามารถเรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณไ์ดด้ว้ยตนเองจากการท า
หตัถการ 

  

3.สามารถถ่ายทอดความรู ้ใหค้  าปรกึษา ค าแนะน าในการท า FNA แก่แพทยป์ระจ าบา้น 
หรอืแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอด   

4.สือ่สารและใหข้อ้มลูแก่ผูป่้วยและญาติไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม ขอความยินยอมจาก
ผูป่้วย รวมถงึเคารพการตดัสนิใจและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุยข์องผูป่้วย   

5.สามารถเตรยีมผูป่้วย อปุกรณ ์และผูช้่วยเพื่อท า FNA    

6.สามารถท า FNA ไดอ้ยา่งปลอดภยัและสามารถวินจิฉยัเหตกุารณไ์มพ่งึประสงคจ์าก
การท า FNA ได ้

  

7. ทราบถึงขอ้จ ากดัของความสามารถในการท าหตัถการของตนเอง และตดัสนิใจปรกึษา
ผูท้ี่มีประสบการณม์ากกวา่เพื่อขอความชว่ยเหลอืในกรณีซบัซอ้นหรอืมีปัญหา   

  

8.บนัทกึการท าหตัถการในเวชระเบียนไดอ้ยา่งกระชบั ถกูตอ้ง เหมาะสม ครบถว้นหลงั
การท า FNA  

  

9.ปฏิบตัิตอ่ผูป่้วยอยา่งมีคณุธรรมจรยิธรรมเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ   
10.มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัสทิธิผูป่้วยและกฎหมายทางการแพทยท์ี่เก่ียวขอ้ง   
ผลการประเมินในภาพรวม ไม่ผ่าน ผ่าน 
ลงลายมือชื่อของอาจารยผู้์ประเมิน  

             การใหข้อ้มลูปอ้นกลบัหรอืค าแนะน าแก่แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอด 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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แบบประเมิน EPA 5: Working with interprofessional health care teams 

ชื่อแพทยป์ระจ าบ้านตอ่ยอด ..................................................... ชั้นปีที่ ...............วันที่ ....................... 

ชื่อผู้ป่วย ....................................................................................... HN…………………..…..………....... 

การวินิจฉัย.............................................................................................................................................. 

ประเด็นการประเมิน 
ผลประเมิน 

Level NA 
1.เป็นผูน้  าและมีความรบัผิดชอบในการน าทีมดแูลรกัษาผูป่้วย    
2.เขา้ใจบทบาทของบคุลากรอื่นที่ท างานรว่มกนัในทีม และมอบหมายงานในการดแูล
รกัษาผูป่้วยรว่มกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม    

3.มีทกัษะในการปฏิบตัิงานรว่มกบัสหสาขาวชิาชีพ    
4.สือ่สารและใหข้อ้มลูแก่ผูป่้วยและญาติ รวมถึงทีมผูด้แูลรกัษาไดอ้ยา่งเหมาะสม    
5.รบัฟังและเปิดโอกาสใหผู้ร้ว่มทมีรกัษาแสดงความคดิเห็น   
6.ปฏิบตัิงานรว่มกบัผูอ้ื่นอยา่งมปีระสทิธิภาพโดยค านงึถึงผูป่้วยเป็นศนูยก์ลาง    
ผลการประเมินในภาพรวม ไม่ผ่าน ผ่าน 
ลงลายมือชื่อของอาจารยผู้์ประเมิน  

             การใหข้อ้มลูปอ้นกลบัหรอืค าแนะน าแก่แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอด 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

            หมายเหต:ุ กิจกรรมที่สามารถท าการประเมิน ไดแ้ก่ การดแูลผูป่้วยในท่ีตอ้งอาศยัทีมสหสาขาวชิาชีพ, DM care team 
round เป็นตน้ 
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ภาคผนวก 8 

แบบประเมินการท ากิจกรรมวิชาการ 
- แบบประเมินการท า Endocrine Case Conference 

- แบบประเมินการท า Journal club, Guideline review, Topic review, Interdepartmental conference 

- แบบประเมินกิจกรรม Consultation round โดยอาจารย ์
- แบบประเมินสมรรถนะแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดโดยผูร้ว่มงาน 

- แบบบนัทกึการปฏิบตังิาน Fellow 
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แบบประเมินการท า Endocrine Case Conference  

ชื่อแพทยป์ระจ าบ้านตอ่ยอด ..................................................... ชั้นปีที่ ...............วันที่ ....................... 

Endocrine Case conference 
........................................................................................................ 

ผลประเมิน 
คะแนน NA 

1. การน าเสนอประวตัิที่ส  าคญัของผูป่้วยอยา่งครบถว้นและถกูตอ้ง   
2.การน าเสนอการตรวจรา่งกายที่ส  าคญัของผูป่้วยอยา่งครบถว้นและถกูตอ้ง   

3.การอภิปรายปัญหาที่ส  าคญัของผูป่้วย การวินิจฉยัโรค และการวินิจฉยัแยกโรคอยา่ง
ถกูตอ้ง   

4.การเลอืกสง่ตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการ สง่ตรวจทางรงัสวีิทยา/เวชศาสตรน์ิวเคลยีร ์
dynamic tests และแปลผลไดอ้ยา่งถกูตอ้ง รวมทัง้ใชท้รพัยากรทางการแพทยอ์ยา่ง
เหมาะสมตามหลกัเศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ  

  

5.มีความรูเ้ก่ียวกบัโรค การตรวจรกัษา การสรา้งเสรมิสขุภาพและการปอ้งกนัโรค    

6.รบัผิดชอบตอ่งานท่ีไดร้บัมอบหมาย   
7.มีการทบทวนหวัขอ้ทางการแพทยท์ี่เก่ียวขอ้งกบัปัญหาของผูป่้วยอยา่งครบถว้น   
ผลการประเมินในภาพรวม ไม่ผ่าน ผ่าน 
ลงลายมือชื่อของอาจารยผู้์ประเมิน  

 
              การใหข้อ้มลูปอ้นกลบัหรอืค าแนะน าแก่แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอด 

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

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

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

หมายเหตุ 

รายละเอียดการใหค้ะแนน 

Level 1 = ตอ้งปรบัปรุง 
Level 2 = ควรไดร้บัการชีแ้นะ  
Level 3 = สามารถปฏิบตัิงานไดด้ีปานกลาง  
Level 4 = สามารถปฏิบตัิงานไดด้ี 
Level 5 = สามารถปฏิบตัิงานไดด้ีมาก 
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แบบประเมินการท า Journal club, Guideline review, Topic review, Interdepartmental conference 

ชื่อแพทยป์ระจ าบ้านตอ่ยอด ..................................................... ชั้นปีที่ ...............วันที่ ....................... 

Journal / Guideline / Topic / Conference 
 เร่ือง ...................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 

ผลประเมิน 

คะแนน NA 

1.มีความรู ้ความเขา้ใจวิทยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานของโรคตอ่มไรท้อ่ฯ   

2.มีความรู ้ความเขา้ใจในโรคตอ่มไรท้อ่ฯ   

3.มีความสามารถในการน าเสนองานวจิยัทางคลนิิก   
4.มีความสามารถในการวเิคราะห ์วิพากษ์งานวจิยัทางคลนิิก   
5. การสรุปขอ้มลูวิชาการและการน าความรูม้าประยกุตใ์ชใ้นการดแูลผูป่้วย   
6. มีความรบัผิดชอบตอ่งานท่ีไดร้บัมอบหมาย   
7. มีการทบทวนหวัขอ้ทางการแพทยท์ี่เก่ียวขอ้งกบัปัญหาของผูป่้วยอยา่งครบถว้น   
ผลการประเมินในภาพรวม ไม่ผ่าน ผ่าน 
ลงลายมือชื่อของอาจารยผู้์ประเมิน  
การใหข้อ้มลูปอ้นกลบัหรอืค าแนะน าแก่แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอด 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

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

หมายเหตุ 

รายละเอียดการใหค้ะแนน 

Level 1 = ตอ้งปรบัปรุง 
Level 2 = ควรไดร้บัการชีแ้นะ  
Level 3 = สามารถปฏิบตัิงานไดด้ีปานกลาง  
Level 4 = สามารถปฏิบตัิงานไดด้ี 
Level 5 = สามารถปฏิบตัิงานไดด้ีมาก 
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แบบประเมินกิจกรรม Consultation round โดยอาจารย ์

ชื่อแพทยป์ระจ าบ้านตอ่ยอด ..................................................... ชั้นปีที่ ...............วันที่ ....................... 

สถานที่ปฎิบตัิงาน ...................................................ชว่งเวลาปฏิบตังิาน ............................................... 

องค์ประกอบ 

ดเี
ยี่ย
ม 

ดี 

ปา
นก

ลา
ง 

ต้อ
ง

ปรั
บป

รุง
 

ไม่
ผ่า
น 

หมายเหตุ /  
เหตุผลประกอบ  

(ถ้ามี)  

1 . การดูแลรักษาผู้ป่วย 5 4 3 2 1  

• ท ำกำรซกัประวติัตรวจร่ำงกำยและลงบนัทึกไดอ้ยำ่งถูกตอ้งตำม
มำตรฐำนและเช่ือถือได ้

• ท ำหตัถกำรพ้ืนฐำนไดถู้กตอ้ง 
• คิดวเิครำะห์แกไ้ขปัญหำผูป่้วยไดอ้ยำ่งถูกตอ้งเหมำะสม 
• มีควำมรับผดิชอบในต่องำนท่ีไดรั้บมอบหมำยในกำรดูแลรักษำ

ผูป่้วย 

 

 ขอ้มูลไม่เพียงพอในกำรประเมิน 

2. ความรู้ทางการแพทย์ 5 4 3 2 1  

• มีควำมรอบรู้เน้ือหำต่ำงๆ เป็นอยำ่งดี 
• มีพฒันำกำรเรียนรู้อยำ่งต่อเน่ือง 
• สำมำรถประมวลองคค์วำมรู้มำใชอ้ธิบำยโรคหรือควำมผดิปกติได้

เป็นอยำ่งดี 

 

 ขอ้มูลไม่เพียงพอในกำรประเมิน 

3 . การเรียนรู้ในระหว่างการปฏิบัติงาน 5 4 3 2 1  

• มีกำรประเมินตนเองและน ำไปพฒันำสม ่ำเสมอ 
• น ำขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีไดจ้ำกแหล่งต่ำงๆ ไปใชเ้พ่ือกำรปรับปรุงอยำ่ง

เหมำะสม 
• คน้หำควำมรู้เพ่ิมเติมมำประยกุตใ์ชใ้นกำรปฏิบติังำนไดเ้ป็นอยำ่งดี 

 

 ขอ้มูลไม่เพียงพอในกำรประเมิน 

4 . ทักษะการส่ือสารและท างานร่วมกบัผู้อ่ืน 5 4 3 2 1  

• สร้ำงสัมพนัธภำพท่ีดีกบัผูป่้วย ญำติ และเพ่ือนร่วมงำน 
• รู้จกัจงัหวะในกำรรับฟังและท ำควำมเขำ้ใจควำมตอ้งกำรของผูอ่ื้น 

พร้อมเปิดโอกำสแสดงควำมคิดเห็น มีน ้ำใจ ต่อเพ่ือนร่วมงำน 
• ใหค้วำมรู้และค ำแนะน ำกบัผูอ่ื้น ใชว้ำจำและกิริยำท่ำทำงไดอ้ยำ่ง

เหมำะสม 

 

 ขอ้มูลไม่เพียงพอในกำรประเมิน 

5 . การตระหนักในศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 5 4 3 2 1  

• มีควำมรอบรู้เน้ือหำต่ำงๆ เป็นอยำ่งดี 
• มีพฒันำกำรเรียนรู้อยำ่งต่อเน่ือง 
• สำมำรถประมวลองคค์วำมรู้มำใชอ้ธิบำยโรคหรือควำมผดิปกติได้

เป็นอยำ่งดี 

 

 ขอ้มูลไม่เพียงพอในกำรประเมิน 

6 . การเรียนรู้การท างานเชิงระบบ 5 4 3 2 1  

• ใชท้รัพยำกรสุขภำพในทุกๆ ส่วนอยำ่งเหมำะสม 
• กระตือรือร้นเขำ้ร่วมในกิจกรรมเพ่ือพฒันำคุณภำพของหน่วยงำน 
• มีทกัษะท่ีดีในกำรท ำงำนเชิงระบบเพื่อปรับปรุงคุณภำพงำนและลด

โอกำสควำมผดิพลำด 

 
 ขอ้มูลไม่เพียงพอในกำรประเมิน 
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ลงลายมือช่ือของอาจารย์ผู้ประเมนิ  วนัที่ .................. 

หมำยเหตุ:  -ในกำรประเมินสมรรถนะแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอด ให้ผูป้ระเมินใชดุ้ลพินิจเปรียบเทียบ โดยคะแนน 3 คือมำตรฐำนของแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดท่ี
สมควรจะท ำไดใ้นช่วงเวลำน้ี ส่วนคะแนน 5 มีรำยละเอียดในดำ้นซำ้ยมือ  

-ท าเครือ่งหมายลงบนตวัเลขที่ประเมินในแตล่ะองคป์ระกอบ ถา้ประเมินไมไ่ดใ้หเ้ลือกชอ่งขอ้มลูเพียงพอ 
ความคิดเห็นหรอืขอ้มลูเพ่ิมเติม             
              
        ………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินสมรรถนะแพทยป์ระจ าบ้านต่อยอดโดยผู้ร่วมงาน 

ชื่อแพทยป์ระจ าบ้านตอ่ยอด ..................................................... ชั้นปีที่ ...............วันที่ ....................... 

สถานที่ปฎิบตัิงาน ...................................................ชว่งเวลาปฏิบตังิาน ............................................... 

องค์ประกอบ 

ดเี
ยี่ย
ม 

ดี 

ปา
นก

ลา
ง 

ต้อ
ง

ปรั
บป

รุง
 

ไม่
ผ่า
น 

หมายเหตุ /  
เหตุผลประกอบ  

(ถ้ามี)  

1 . การดูแลรักษาผู้ป่วย 5 4 3 2 1  

• ท ำกำรซกัประวติัตรวจร่ำงกำยและลงบนัทึกไดอ้ยำ่งถูกตอ้งตำม
มำตรฐำนและเช่ือถือได ้

• ท ำหตัถกำรพ้ืนฐำนไดถู้กตอ้ง 
• คิดวเิครำะห์แกไ้ขปัญหำผูป่้วยไดอ้ยำ่งถูกตอ้งเหมำะสม 

 

 ขอ้มูลไม่เพียงพอในกำรประเมิน 

2  .ทกัษะการส่ือสารและท างานร่วมกบัผู้อ่ืน  5 4 3 2 1  

• สร้ำงสัมพนัธภำพท่ีดีกบัผูป่้วย ญำติ และเพ่ือนร่วมงำน 
• รู้จกัจงัหวะในกำรรับฟังและท ำควำมเขำ้ใจควำมตอ้งกำรของผูอ่ื้น 

พร้อมเปิดโอกำสแสดงควำมคิดเห็น มีน ้ำใจ ต่อเพ่ือนร่วมงำน 
• ใหค้วำมรู้และค ำแนะน ำกบัผูอ่ื้น ใชว้ำจำและกิริยำท่ำทำงไดอ้ยำ่ง

เหมำะสม 

 
 ขอ้มูลไม่เพียงพอในกำรประเมิน 

3  .การตระหนกัในศักดิ์ศรีแห่งวชิาชีพ  5 4 3 2 1  

• มีควำมรับผดิชอบต่องำนท่ีไดรั้บมอบหมำยตำมมำตรฐำนวชิำชีพ 
• รอบรู้ทกัษะดำ้นอ่ืนนอกเหนือจำกทกัษะทำงกำรแพทย ์เช่น กำร

ตดัสินใจ กำรแกปั้ญหำเฉพำะหนำ้ 
• มีพฒันำกำรเรียนรู้อยำ่งต่อเน่ือง 

 

 ขอ้มูลไม่เพียงพอในกำรประเมิน 

4  .การเรียนรู้การท างานเชิงระบบ  5 4 3 2 1  

• ใชท้รัพยำกรสุขภำพในทุกๆ ส่วนอยำ่งเหมำะสม 
• กระตือรือร้นเขำ้ร่วมในกิจกรรมเพ่ือพฒันำคุณภำพของหน่วยงำน 
• มีทกัษะท่ีดีในกำรท ำงำนเชิงระบบเพื่อปรับปรุงคุณภำพงำนและลด

โอกำสควำมผดิพลำด 

 
 ขอ้มูลไม่เพียงพอในกำรประเมิน 

      ลงลายมือช่ือประเมิน  
      (พยาบาล / แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด / แพทย์ประจ าบ้าน)  

 
 

วนัที่ .................. 
หมำยเหตุ: -ในกำรประเมินสมรรถนะแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอด ให้ผูป้ระเมินใชดุ้ลพินิจเปรียบเทียบ โดยคะแนน 3 คือมำตรฐำนของแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอดท่ีสมควร
จะท ำไดใ้นช่วงเวลำน้ี ส่วนคะแนน 5 มีรำยละเอียดในดำ้นซำ้ยมือ 

-ท าเครือ่งหมายลงบนตวัเลขที่ประเมินในแตล่ะองคป์ระกอบ ถา้ประเมินไมไ่ดใ้หเ้ลือกชอ่งขอ้มลูเพียงพอ 
ความคิดเห็นหรอืขอ้มลูเพ่ิมเติม            
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แบบบันทกึการปฏิบัติงาน Fellow 

ช่ือ ……………………………………………………………….. แพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีท่ี ………………….. 

เดือน/ปี ท่ีปฏิบตังิาน …………………………………………………………………………………………….. 

ล าดับ การปฏิบัตงิาน จ านวน หมายเหตุ 
1 จ านวนผูป่้วยในท่ีรบัปรกึษา (all patients) 

- แผนกอายรุกรรม 
- แผนกอ่ืน 
- ICU อายรุกรรม 
- ICU แผนกอ่ืน 

  

2 OPD (all patients) 
- ผูป่้วยนดั F/U 
- ผูป่้วยใหม่ 

  

3 การสั่งท าและแปลผล Dynamic endocrine function 
tests (all tests) 

- ใสช่นิดของหตัถการท่ีสั่งท าและแปลผล 

  

4 การอ่าน Endocrine imaging 
- ใสช่นิดของ Endocrine imaging 

  

5 น าเสนอผูป่้วยใน Case conference (all patients) 
- IPD cases 
- OPD cases 

  

6 อา่น Journal 
- ใสช่ื่อ journal ท่ีอา่น 

  

7 อา่น Topic / CPG  
- ใสช่ื่อ Topic / CPG ท่ีอา่น 

  

8 FNA thyroid nodule (all cases) 
- US-guided FNA  
- Blind FNA  

  

9 อา่นผล thyroid cytology   
10 สง่ EPA (all EPA) 

- EPA 1 
  



 
 

77 
 

- EPA 2 
- EPA 3 
- EPA 4 
- EPA 5 

11 อ่ืนๆ เชน่ pituitary conference, Ped & adult endo 
conf, nuclear medicine & endocrine conference 

  

                                   

ปัญหา/อปุสรรค ในการฝึกอบรม 

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

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

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

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

ลงนาม ………………………………………………………… 

วนัท่ี …………………………………………. 
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ภาคผนวก 9 
1. คา่จา้งและคา่ตอบแทนแพทยป์ระจ าบา้นและแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดฯ ต าแหนง่พนกังานโรงพยาบาล 
 งบโครงการสงักดัโรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรต ิประจ าปี 2562 อตัราคา่จา้ง 24,330 บาท/เดือน  
2. คา่เวร (เหมาจา่ย) 8,000 บาท/เดือน  
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ภาคผนวก 10 
คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านต่อยอด 

อนุสาขาอายุรศาสตรโ์รคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

1. หวัหนา้ภาควิชาอายรุศาสตร ์                                             ท่ีปรกึษา 
2. ผศ.นพ.สธุน พรธิสาร                                                         ท่ีปรกึษา 
3. รศ.พญ.ณฏัฐิณี จรสัเจริญวิทยา                                         ประธาน 
4. ผศ.พญ.พิมพใ์จ อนัทานนท ์                                               รองประธาน  
5. รศ.พญ.ทิพาพร ธาระวานิช                                                 กรรมการ 

      6. พญ.กนกพร สรรรพวิทยกลุ                                                 กรรมการและเลขานกุาร     
 

 
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรม  

1. เป็นผู็ได็รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและมีคุณสมบัติอย็างใดอย็างหนึ่งต็อไปนี้  

1) เป็นผู็ได็รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู็ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาอายุรศาสตร็  

2) เป็นแพทย็ประจ าบ็านป็สุดท็ายในการฝ็กอบรมเพ่ือวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร็  

3) เป็นผู็มีสิทธิสอบเพื่อหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร็ในป็การศึกษานั้น  

2. สามารถเข็ารับการฝ็กอบรมในหลักสูตร 2 ป็  

3. มีความพร็อมทั้งร็างกายและจิตใจ ไม็เป็นอุปสรรคต็อการฝ็กอบรมอายุรศาสตร็ ไม็มีความพิการที่ต็องการ

สิ่งอ านวยความสะดวกพิเศษหรือความช็วยเหลือเป็นพิเศษ  

4. มีข็อก าหนดตามเกณฑ็การรับแพทย็ประจ าบ็านต็อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร็โรคต็อมไร็ท็อและเมแทบอลิ

ซึม ที่แพทยสภาและราชวิทยาลัยอายุรแพทย็แห็งประเทศไทยก าหนด  

เกณฑ้และวิธีพิจารณาคัดเลือก  

1. พิจารณารับผู็สมัครมีต็นสังกัดและผู็สมัครอิสระตามสัดส็วนที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย็แห็งประเทศไทยและ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร็เฉลิมพระเกียรติก าหนด  

2. พิจารณาสุขภาพร็างกาย สุขภาพจิต ที่ไม็เป็นอุปสรรคต็อการเรียน  

3. พิจารณาหลักฐานประกอบการสมัครและการสัมภาษณ็โดยคณะกรรมการ  
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วิธีการพิจารณา  

1. คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู็สมัครจากหลักฐานประกอบการสมัครที่แสดงไว็ข็างต็น  

2. คณะกรรมการด าเนินการสัมภาษณ็ผู็สมัคร โดยมีแนวทางการให็คะแนนดังตาราง 

 คะแนน 
เอกสาร หลักฐาน ประกอบการสมัคร 
ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ประวัติการฝ็กอบรม กิจกรรมพิเศษ หนังรับรอง/ หนังสือ
แนะน าตัวผู็สมัคร 

35 

การสัมภาษณ้  65 
รวม 100 

 

การตัดสินของคณะกรรมการอยู็บนพื้นฐานของคุณสมบัติผู็สมัครและการสัมภาษณ็ โดยเรียงล าดับคะแนน

ตามผู็ที่ได็คะแนนสูงสุดและเป็นไปตามความเห็นพ็องต็องกันของคณะกรรมการ 

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  

 

การอุทธรณ้ผลการคัดเลือก  

แพทย็ประจ าบ็านที่มีความประสงค็ขออุทธรณ็ผลการคัดเลือก สามารถดาวโหลดแบบฟอร็มท่ี 

www.med.tu.ac.th  และยืน่อุทธรณ็ภายใน 7 วันหลังจากการประกาศผลการคัดเลือก  
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คะแนนการคัดเลือกแพทย้ประจ าบ้านต้อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร้โรคต้อมไร้ท้อและเมแทบอลิซึม  

คณะแพทยศาสตร้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร้  

ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร ................................................................. 

กรรมการให็คะแนนโดยท าเครื่องหมายให็ตรงกับช็องให็คะแนนที่ต็องการ หากก้ ากี่ง คะแนนจะถูกป็ดลง 

หัวข้อการประเมิน 
สัดส้วน คะแนน 

รวม 
เต็ม 100 1 2 3 4 5 

เอกสาร หลักฐานประกอบการสมัคร แบ็งออกเป็น 
1. ความสามารถทางการศึกษาในอดีต (GPA) 
2. ต็นสังกัดและการท าประโยชน็ต็อส็วนรวมด็านอายุรศาสตร็
ต็อมไร็ท็อฯในอนาคต 
3. หนังรับรอง และข็อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานร็วมกับผู็อ่ืน 
คุณภาพการปฏิบัติงาน ความละเอียด รอบคอบ ความ
รับผิดชอบ 
4. หนังสือแนะน าตัวผู็สมัคร (CV) และผลงาน 

 
5 
20 
 
5 
 
 
5 

 
2.00-2.50 

 
 
 

มีป็ญหาใน
การท างาน
อย็างมาก 

 

 
2.51- 2.80 

 
 

 
มีป็ญหา
เล็กน็อย 

 
 

 
2.81-3.25 

 
 

 
ปานกลาง 
ไม็มีป็ญหา

ใดๆ 
 

 
3.26-3.50 

 
 

 
ดี  
 
 
 

 
3.51-4.00 

 
 

 
ดีมาก 

 
 
 

 

การสัมภาษณ้ แบ็งออกเป็น 
1. บุคลิกภาพ การพูด มารยาท การรู็จักกาลเทศะ การวางตัว 
2. ทัศนคติและแรงจูงในในการศึกษาต็อในอนุสาขา
อายุรศาสตร็โรคต็อมไร็ท็อฯ 
3. การเรียนรู็อย็างต็อเนื่อง การปรับปรุงและพัฒนาตนเองจาก
ประสบการณ็การปฏิบัติงานและการดูแลรักษาผู็ป็วย  

 
5 
20 
 

20 
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4. ไหวพริบ การตัดสินใจ การแก็ป็ญหาเฉพาะหน็า การใช็
ตรรกะ ความเป็นเหตุเป็นผล 

10 
10 

คะแนนรวม        

 

1. ข็อสังเกตจากจดหมายแนะน าตัวผู็สมัคร จ านวน 2 ใบ  

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

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

2. ข็อสังเกตจากข็อมูลจากผู็ร็วมงานในอดีตและป็จจุบัน (ถ็ามี) 

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

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

3. ข็อสังเกตจากสัมภาษณ็ (จุดเด็น ข็อควรพิจารณา ความสามารถพิเศษ หรือคุณสมบัติพิเศษอ่ืน ที่ได็จากการสัมภาษณ็)  

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

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

ลงชื่อ………………………..………………. 

(......................................................) 

กรรมการผู็ให็คะแนน 
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รายนามผู้จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านต่อยอด 
เพือ่วุฒบัิตร แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อนุสาขาอายุรศาสตรโ์รคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม พ.ศ. 2562 คณะแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

1. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิง นงลกัษณ ์คณิตทรพัย ์ ท่ีปรกึษา  
(รองคณบดีฯฝ่ายวิชาการ) 

2. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์นายแพทยอ์ภิชาต คณิตทรพัย ์ ท่ีปรกึษา  
(รองผูอ้  านวยการโรงพยาบาลฯ ฝ่ายวิชาการ) 

3. ศาสตราจารย ์นายแพทย ์กอ้งเกียรต ิกณูฑก์นัทรากร ท่ีปรกึษา  
(หวัหนา้ภาควิชาอายรุศาสตร)์ 

4. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์นายแพทย ์สธุน พรธิสาร  ท่ีปรกึษา  
(หวัหนา้สาขาตอ่มไรท้อ่ฯ) 

5. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิง ณฏัฐิณี จรสัเจรญิวิทยา ประธาน 
6. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิง พิมพใ์จ อนัทานนท ์ รองประธาน 
7. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิง ทิพาพร ธาระวานิช  กรรมการ 
8. ตวัแทนแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดชัน้ปีท่ี 2   กรรมการ 
9. ตวัแทนแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดชัน้ปีท่ี 1   กรรมการ 
10. อาจารย ์แพทยห์ญิง กนกพร สรรพวิทยกลุ   กรรมการและเลขานกุาร 
11. นางสาวปวีณา บญุจนัทร ์    กรรมการ 
12. นางสาวภสัราภรณ ์วิแหลม    กรรมการ 

 
 


