หลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ านต่ อยอด
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหาร

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสู ตรฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561

เกณฑ์ หลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ านอายุรศาสตร์ ต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชานาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาโรคระบบทางเดินอาหาร
หน่ วยโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.หลักสู ตร
(ภาษาไทย)

หลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู ้ความ
ชานาญในการประกอบวิชาเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดิน
อาหาร

(ภาษาอังกฤษ)

Fellowship Training in Gastroenterology

2. ชื่ อวุฒิบัตร
ชื่ อเต็ม
(ภาษาไทย)

วุฒิบตั รเพื่อแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหาร

(ภาษาอังกฤษ)

Diploma of the Thai Subspecialty Board of Gastroenterology

ชื่ อย่อ
(ภาษาไทย)

ว.ว. อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

(ภาษาอังกฤษ)

Dip. Thai Subspecialty Board of Gastroenterology

คาแสดงวุฒิการฝึ กอบรมท้ ายชื่ อ
(ภาษาไทย)

ว.ว. อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

(ภาษาอังกฤษ)

Diploma, Thai Subspecialty Board of Gastroenterology
หรื อ Dip., Thai Subspecialty Board of Gastroenterology
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3. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. พันธกิจของการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
สาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหารเป็ นสาขาวิชาที่มีความสาคัญ เนื่องจากโรคระบบทางเดิน
อาหารนั้นเป็ นสาขาวิชาที่ตอ้ งใช้องค์ความรู ้เฉพาะในการให้การวินิจฉัย และการดูแลรักษาผูป้ ่ วย รวมไปถึง
การทาหัถการเฉพาะต่างๆเพื่อการวินิจฉัยและการรักษาโรค เช่น การส่ องกล้องตรวจทางเดินอาหาร รวมทั้ง
ปั ญหาเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหารนั้นพบได้บ่อยในเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป และยังเป็ นปั ญหาแทรกซ้อนที่พบ
ได้บ่อยในหอผูป้ ่ วยในทั้งแผนกอายุรกรรมและแผนกอื่นๆ ดังนั้นการผลิตอายุรแพทย์ที่มีความรู ้และ
ความสามารถเฉพาะทางเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหารจึงมีความจาเป็ น ซึ่ งนอกจากความรู ้ทางทฤษฎี และ
ความสามารถในการทาหัตถการดังกล่าวแล้ว องค์ความรู ้ที่อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารควรมีน้ นั
รวมถึง ความรู ้ดา้ นการดูแลรักษาแบบองค์รวม การพยากรณ์โรค และการป้ องกันโรค รวมทั้งยังต้องมี
ความสามารถด้านอื่นๆที่สาคัญ ได้แก่ ความสามารถในการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง ความสามารถในการสร้าง
งานวิจยั เพื่อแก้ปัญหาหรื อส่ งเสริ มระบบสาธารณสุ ขของประเทศ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และมีความสามารถในการบริ หารจัดการผูป้ ่ วยโรคระบบทางเดินอาหารได้อย่าง
เหมาะสมตามศักยภาพของสถานบริ การสาธารณสุ ขที่ปฏิบตั ิงานอยู่ รวมทั้งมีทกั ษะการสื่ อสารและ
ปฏิสัมพันธ์กบั บุคลากรวิชาชีพอื่นๆ ตลอดจนมีความรับผิดชอบ จริ ยธรรม ทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อผูป้ ่ วย
ผูร้ ่ วมงาน และองค์กร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์กร และคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
ส่ วนรวม ทั้งในระดับองค์กร รวมไปถึงระดับประเทศและระดับสากล
5. ผลลัพธ์ ของการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
ผูท้ ี่จบการฝึ กอบรมเป็ นแพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารต้องมีคุณสมบัติ
และความรู ้ความสามารถขั้นต่าตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้านดังนี้
1) การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)
1.1 มีความรู ้ทางคลินิกของโรคระบบทางเดินอาหารในแขนงวิชา gastroenterology, hepatology,
motility, endoscopy, nutrition, radiology และ pathology
1.2 มีความรู ้และทักษะการดูแลผูป้ ่ วยโรคระบบทางเดินอาหาร ทั้งการดูแลรักษาแบบผูป้ ่ วยนอก
ผูป้ ่ วยใน ผูป้ ่ วยฉุกเฉิน และผูป้ ่ วยเวชบาบัดวิกฤต
1.3 มีความรู ้เกี่ยวกับการป้ องกันโรคและสร้างเสริ มสุ ขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคระบบทางเดินอาหาร
1.4 มีทกั ษะในการทาหัตถการจาเพาะของโรคระบบทางเดินอาหาร
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1.5 มีความรู ้ทางการแพทย์สนับสนุน (complementary medicine) ที่เกี่ยวข้องกับโรคระบบทางเดิน
อาหาร
2) ความรู้ ความเชี่ ยวชาญและความสามารถในการนาไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วยและสั งคมรอบด้ าน
(Medical knowledge and Skills)
2.1 เข้าใจวิทยาศาสตร์ การแพทย์พ้นื ฐานของร่ างกายและจิตใจที่เกี่ยวข้องกับโรคระบบทางเดินอาหาร
2.2 มีความรู ้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในโรคระบบทางเดินอาหาร
3) การเรี ยนรู้ จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Personal
Improvement)
3.1 วิพากษ์บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์ได้
3.2 ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุ ขได้
3.3 เรี ยนรู ้และเพิ่มประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
4) ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่ อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
4.1 นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปั ญหาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.2 ถ่ายทอดความรู ้และทักษะให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
4.3 สื่ อสารให้ขอ้ มูลแก่ผปู ้ ่ วยและญาติ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีเมตตา เคารพการ
ตัดสิ นใจและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทางานกับผูร้ ่ วมงานทุกระดับอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.5 เป็ นที่ปรึ กษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคคลากรอื่น โดยเฉพาะด้านอายุรศาสตร์โรคระบบ
ทางเดินอาหาร
5) ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
5.1 มีคุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติอนั ดี ต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ่ วมงาน เพื่อนร่ วมวิชาชีพ และชุมชน
5.2 มีทกั ษะด้านที่ไม่ใช่เทคนิคทางการแพทย์ ได้แก่ ทักษะการตัดสิ นใจ ทักษะการประเมิน
สถานการณ์ และทักษะการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
5.3 มีความสนใจใฝ่ รู ้และสามารถพัฒนาไปสู่ ความเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ต่อเนื่ องตลอดชีวติ (Continuous
Professional Development)
5.4 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
5.5 คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
6) การปฏิบัติงานให้ เข้ ากับระบบ (System-based Practice)
6.1 มีความรู ้เกี่ยวกับระบบสุ ขภาพของประเทศและระบบยาของประเทศ โดยเฉพาะในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับโรคระบบทางเดินอาหาร
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6.2 มีความรู ้และมีส่วนร่ วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
6.3 มีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
6.4 มีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องสิ ทธิของผูป้ ่ วย
6.5 ใช้ทรัพยากรสุ ขภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริ บท
ของการบริ การสาธารณสุ ขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. แผนฝึ กอบรม/หลักสู ตร
หน่วยโรคระบบทางเดินอาหารมีคณะกรรมการร่ วมกันกากับ ดูแล การฝึ กอบรม และประเมินแผนการ
ฝึ กอบรม/หลักสู ตร ให้ดาเนินมาเป้าประสงค์ที่วางไว้
6.1 เนื้อหาของการฝึ กอบรม
เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ดงั กล่าว ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต้องมีความรู ้ความสามารถในเนื้ อหา
ต่อไปนี้
1) ความรู ้วทิ ยาศาสตร์ พ้นื ฐานของโรคระบบทางเดินอาหารและระบบที่เกี่ยวข้อง
2) การดูแลรักษาโรคระบบทางเดินอาหารที่สาคัญ
3) หัตถการและการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ เพื่อวินิจฉัยและรักษาโรคระบบทางเดิน
อาหาร
4) การทาวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับโรคระบบทางเดินอาหาร
5) การเรี ยนรู ้ทางด้านบูรณาการ
6.1.1 ความรู้ วทิ ยาศาสตร์ พืน้ ฐาน
Genetic polymorphisms, genetic defects, the genetic basis of gastrointestinal diseases
Gut-associated immune system
Physiology of the enteric nervous system and gastrointestinal muscle function
Embryology of the digestive system
Microbiota in gastrointestinal system
Principles of clinical psychology as it relates to gastrointestinal disorders
Neurohormonal control of gastric secretion and intestinal secretion and absorption
Inflammation and enteric infectious diseases
Metabolic function of the liver
Bile metabolism and excretion
Hepatic inflammation and fibrosis
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Molecular virology of viral hepatitis
Neurohormonal control of pancreatic secretion
Autoimmune system in gastrointestinal and liver diseases
Basic oncology of gastrointestinal and liver cancers
Basic principles of nutrient requirements, ingestion, digestion, absorption, and metabolism
Pathophysiology of aging in gastrointestinal and hepatobiliary systems
Pharmacology of agents used in gastrointestinal and liver diseases
Gastrointestinal and hepatic pathology
Radiological principles in gastrointestinal and liver diseases
6.1.2 การดูแลรักษาโรคระบบทางเดินอาหารทีส่ าคัญ
โรคทีส่ าคัญในระบบทางเดินอาหาร ซึ่งผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต้องวินิจฉัยและรักษาได้ไม่วา่ โรค
จะอยูใ่ นระดับใดก็ตาม โดยแบ่งตามวิธีจดั การเรี ยนรู ้ดงั นี้
ระดับ 1 โรคหรื อภาวะที่พบบ่อย และมีความสาคัญซึ่ งสามารถเรี ยนรู ้ได้จากผูป้ ่ วยโดยตรง
ระดับ 2 โรคหรื อภาวะที่พบน้อยกว่าระดับ 1 และมีความสาคัญซึ่ งสามารถเรี ยนรู ้จากผูป้ ่ วยแต่อาจ
ไม่ได้ดูแลผูป้ ่ วยโดยตรง เช่น การร่ วมดูแลในหอผูป้ ่ วยด้วยกัน เป็ นต้น
ระดับ 3 โรคที่พบน้อยแต่มีความสาคัญ ซึ่ งสามารถเรี ยนรู ้โดยการศึกษาด้วยตนเอง หรื อฟังบรรยาย
และสถาบันฝึ กอบรมควรจัดให้มีการเรี ยนรู ้โรคในกลุ่มนี้อย่างพอเพียง
โรคหรื อภาวะ
1. Symptomatology

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

- Dysphagia (R13.-)
- Localized edema (R60.0)
- Odynophagia (R13.10)
- Heartburn (R12)
- Non-cardiac chest pain
(R07.89)
- Nausea and vomiting (R11.2)
- Dyspepsia (K30)
- Gastrointestinal hemorrhage
(K92.2)
- Abdominal pain (R10.-)
- Diarrhea (A 09.-, R19.7)
- Constipation (K59.0-)
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โรคหรื อภาวะ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

- Change in bowel habit (R19.4)
- Fecal incontinence (R15)
- Jaundice (R17)
- Ascites (R18, R18.8)
- Generalized edema (R60.1)
- Abnormal weight loss (R63.4)
2. Motility and functional - Irritable bowel syndrome
GI disorders
(K58.-)

- Achalasia (K22.0)

- Gastroparesis (K31.84)
- Functional disorder of
intestine (K59.9)

3. Diseases of esophagus, - Hiatal hernia (K44.-)
stomach and duodenum - Esophagitis (K20.-)
- Ulcer of esophagus (K22.1)
- Esophageal obstruction (K22.2)
- Gastro-esophageal lacerationhemorrhage syndrome (K22.6)
- Hemorrhage of esophagus
(K22.8)
- Gastro-esophageal reflux
diseases (K21.-)
- Esophageal varices (I85.-)
- Gastric varices (I86.4)
- Gastric ulcer (K25.-)
- Duodenal ulcer (K26.-)
- Other acute gastritis (K29.1)
- Helicobacter pylori (B96.81)
- Acute hemorrhagic gastritis
(K29.0)
- Alcoholic gastritis (K29.2)

- Gallbladder dyskinesia (K82.8)
- Sphincter of Oddi dysfunction
(K83.8)
- Ogilvie syndrome (K56.6)
- Intestinal pseudo-obstruction
(K56.0)

- Barrett’s esophagus (K22.7-) - Zollinger-Ellison syndrome
- Specified esophageal infection (E16.4)
- Volvulus of the
(K20.8)
gastrointestinal system (K56.2)
- Foreign body in alimentary
- Esophageal tear/perforation
tract (T18.-)
(K22.3)
- Burn and corrosion of
gastrointestinal tract (T28.0- - Tracheo-esophageal fistula
(Q39.1-2, J95.04)
T28.2, T28.5-T28.7)
- Diverticulum of esophagus
- Medication-induced
(K22.5)
esophageal injury (K20.8)
- Esophageal web (Q39.4)
- Pyloric stenosis (K31.1)
- Esophageal ring (K22.2)
- Obstruction of duodenum
- Esophageal atresia (Q39.0-1)
(K31.5)
- Eosinophilic esophagitis
(K20.0)
- Malignant neoplasm of
duodenum (C17.0)
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โรคหรื อภาวะ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

- Bacterial overgrowth
syndrome (K90.89)
- Salmonella infections (A02.-)
- Cholera (A00.-)
- Shigellosis (A03.-)
- Other specified intestinal
infection (A07.-, A08.-)
- Gastroenteritis due to
radiation (K52.0)
- Allergic and dietetic
gastroenteritis and colitis
(K52.2)
- Crohn’s disease (K50.-)
- Post-surgical disorders of
digestive system K91.-)
- Abscess of anal and rectal
regions (K61.-)
- Acute vascular disorders of
intestines (K55.0)

- Familial multiple polyposis
syndrome (D12.6)
- Amoebiasis (A06.-)
- Toxic gastroenteritis and colitis
(K52.1)
- Microscopic colitis (K52.83)
- Whipple’s disease (K90.81)
- Tropical sprue (K90.1)
- Celiac disease (K90.0)
- Intestinal lymphangiectasia
(I89.0)
- Blind loop syndrome (K90.2)
- Diaphragmatic hernia (K44.-)

- Chronic gastritis (K29.5)
- Portal hypertensive gastropathy
(K29.6)
- Duodenitis (K29.8)
- NSAIDs-related gastrointestinal
diseases (T39.395S)
- Benign neoplasm of esophagus,
stomach and duodenum (D13.01)
- Malignant neoplasm of
esophagus (C15.-)
- Malignant neoplasm of
Stomach (C16.-)
4. Disorders of intestine

- Bacterial intestinal infections
(A04.-)
- Bacterial food borne
intoxication (A05.-)
- Paralytic ileus (K56.0)
- Intestinal obstruction (K56.5)
- Upper Gastrointestinal bleeding
(K92.-)
- Lower gastrointestinal bleeding
(K62.0)
- Diverticular disease of
intestines (K57.-)
- Angiodysplasia of colon
(K55.2)
- Radiation proctitis (K62.7)
- Non-infective gastroenteritis
and colitis (K52.9)
- Internal hemorrhoids with
bleeding (I84.1)
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โรคหรื อภาวะ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

- External hemorrhoids with
- Vascular disorders of intestine
bleeding (I84.4)
(K55.1)
- Malignant neoplasm of colon - Inguinal hernia (K40.-)
and rectum (C18.- to C20.-) - Incisional hernia (K43.-)
- Ulcerative colitis (K51.-)
- Ulcer of anus and rectum
(K62.6)
5. Liver

- Acute viral hepatitis (B15.-,
B16.-, B17.-)
- Chronic viral Hepatitis (B18.-)
- Alcoholic hepatitis (K70.1)
- Chronic hepatitis, unspecified
(K73.)
- Toxic liver disease (K71.-)
- Fatty liver (K76.0)
- Autoimmune hepatitis (K75.4)
- Hepatitis, unspecified (K75.9)
- Alcoholic cirrhosis (K70.3)
- Cardiac cirrhosis (K76.1)
- Cryptogenic cirrhosis of liver
(K74.69)
- Portal hypertension (K76.6)
- Hepatic encephalopathy
(K72.91)
- Spontaneous bacterial
peritonitis (K65.2)
- Hepatorenal syndrome (K76.7)
- Hypersplenism (D73.1)
- Abscess of liver (K75.0)
- Infarction of liver (shock liver)
(K76.3)
- Liver cell carcinoma (C22.0)

- Primary biliary cirrhosis
- Wilson’s disease (E83.0)
(K74.3)
- Liver transplantation (Z76.82,
- Hemochromatosis (E83.1)
Z94.4)
- Biliary cirrhosis (K74.5)
- Complications of liver
- Liver disorders in pregnancy transplant (T86.4)
(O26.6)
- Congenital cystic disease of
liver (Q44.6)
- Acute and subacute hepatic
coma (K72.0)
- Porphyria (E80.0 - .2)
- Chronic passive congestion of - Gilbert’s, Crigler-Najar,
liver (Cardiac cirrhosis)
Dubin - Johnson (E80.4-E80.6)
(K76.1)
- Glycogen storage disease
- Portal vein thrombosis (I81.-) (E74.0)
- Budd-Chiari syndrome (I82.0)
- Malignant neoplasia of liver
primary, unspecified as to type
(C22.8)
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โรคหรื อภาวะ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

- Secondary malignant neoplasm
of liver (C78.7)
- Benign neoplasm of liver
(D13.4)
- Cystic disease of liver (Q44.6)
6. Biliary tract

- Calculus of gallbladder with or - Acalculous cholecystitis
- Choledochal cyst (Q44.4)
without cholecystitis (K80.0-.2) (K81.0)
- Stenosis of sphincter of Oddi
- Calculus of bile duct with or - Chronic cholecystitis (K81.1) (K83.6)
without cholangitis (K80.3-.5) - Sclerosing cholangitis (K83.0)
- Cholangitis (K83.0)
- Obstruction of bile duct (K83.1)
- Cholangiocarcinoma (C22.1,
C24.-)

7. Pancreas

- Acute pancreatitis (K85.-)
- Chronic pancreatitis (K86.-)
- Malignant neoplasm of
pancreas (C25.-)

8. Disease of peritoneum - Acute peritonitis (K65.00)
and retroperitoneum

9. Nutrition

- Obesity (E66.-)
- Protein-energy malnutrition
(E40.- – E46.-)

- Pancreatic pseudocyst (K86.3) - Pancreatic steatorrhea (K90.3)
- Pancreatic neuroendocrine
- Pancreatic cystic lesions
tumor (C7A.8)
- Congenital malformations of
pancreas and pancreatic duct
(Q45.3)
- Secondary bacterial peritonitis
(K65.01)
- Secondary malignant
neoplasm of peritoneum and
retroperitoneum (C78.6)
- Hemoperitoneum (K66.1)
- Secondary malignant neoplasm
of intraabdominal lymph
nodes (C77.-)

- Malignant neoplasm of
retroperitoneum (C48.0)
- Retroperitoneal abscess
(K68.19)

- Megaloblastic anemia (B12, - Vitamin A deficiency (E50.-)
folate Deficiency) (D51.- Thiamine deficiency (E51.-)
D53.-)
- Niacin deficiency (E52.-)
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โรคหรื อภาวะ

ระดับ 1

ระดับ 2

- Iron deficiency anemia (D50.-) - Malabsorption due to
intolerance (K90.4)
- Dietary counseling and
- Intestinal malabsorption,
surveillance (Z71.3)
unspecified (K90.9)
- Lactase deficiency (E73.-)

10. Helminthiasis

- Strongyloidiasis (B78.-)

- Hook worm disease (B76.-)
- Ascariasis (B77.-)
- Opisthorchiasis (B66.0)
- Other fluke infection (B66.-)
- Other intestinal helminthiases
(B81.-)

ระดับ 3
- Riboflavin deficiency (E53.0)
- Pyridoxine deficiency (E53.1)
- Ascorbic acid deficiency
(E54.-)
- Vitamin D deficiency (E55.-)
- Dietary selenium deficiency
(E59.-)
- Dietary zinc deficiency (E60.-)
- Deficiency of other nutrient
elements (E61.-, E62.-)
- Schistosomiasis (B65.-)
- Taeniasis (B68.-)
- Cysticercosis (B69.-)
- Filariasis (B74.-)
- Trichinellosis (B75.-)
- Visceral larva migrans (83.0)
- Gnathostomiasis (83.1)
- Angiostrongyliasis (B83.2)

11. Topic involving multiple - HIV disease resulting in
- Eosinophilic gastrointestinal - Gastrointestinal and liver
organ
infectious and parasitic disease disorders (K52.81)
disorders in systemic disease
of gastrointestinal system
etc. Behcet’s disease (M35.2),
(B20.-)
dermatomyosis (M33.1),
polymyositis (M33.2),
- Gastrointestinal and liver
systemic sclerosis (M34.-),
disorders in Systemic lupus
Sjogren’s syndrome (M35.0),
erythematosus (M32.-)
mixed connective tissue
disease (M35.1), HenÖchSchÖnlein purpura (D69.0),
and amyloidosis (E85.-)
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โรคหรื อภาวะ
12. Operative-related
complications

ระดับ 1

ระดับ 2

- Hemorrhage and hematoma - Accidental puncture and
complicating a procedure
laceration during a procedure
(T81.0) (Y60.-)
(T81.2)(Y60.-)
- Post-procedural complications - Infection following a
and disorders of digestive
procedure (T81.4)(Y62.-)
system (K91.89)
- Infection and inflammatory
reaction due to other internal
prosthetic device implants and
grafts (e.g. intraperitoneal
dialysis catheter)
(T85.7)(Y73.1)

ระดับ 3
- Infections following infusion,
transfusion and therapeutic
injection (T80.2) (Y62.1)
- Mechanical complications of
other specified internal
prosthetic device, implant and
graft (e.g. intraperitoneal
dialysis catheter) (T85.6)
(Y73.1)
- Liver transplant failure and
rejection (T86.4) (Y83.0)

13. Persons with potential - Contact with and exposure to -Accidental puncture and
- Transplant organ and tissue
health hazards related viral hepatitis (Z20.5)
laceration during a procedure status (Z94.-)
to communicable
- Infection following a procedure (T81.2)(Y60.-)
(T81.4)(Y62.-)
diseases
14. Persons encountering - Palliative care (Z51.5)
health services for
specific procedures and
health care

- Radiotherapy session (Z51.0)
- Chemotherapy session for
neoplasm (Z51.1)

15. Others

- Abscess of spleen (D73.3)

การประเมินหรื อดูแลรักษาผู้ป่วยทีผ่ ้ ูเข้ ารับการฝึ กอบรมควรปฏิบัติด้วยตนเอง
- Assessment of nutritional status
- Communication skill เช่น patient / family counseling, breaking bad news
- Enteral nutrition และ parenteral nutrition
- Genetic counseling รวมทั้ง risk estimation ว่าสมาชิกครอบครัวคนใดเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคหรื อต่อ
การถ่ายทอดโรคมากน้อยเพียงใด
- Risk management skill เช่น disclosure of medical error
6.1.3 หัตถการและการแปลผลการตรวจทางห้ องปฏิบัติการทางระบบทางเดินอาหาร
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต้องรู ้ขอ้ บ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
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หัตถการทางระบบทางเดินอาหารที่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต้องมีประสบการณ์การเรี ยนรู ้ แบ่งเป็ น 3
ระดับ ตามวิธีจดั การเรี ยนรู ้ ดังนี้
ระดับที่ 1 หัตถการที่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต้องทาได้ดว้ ยตนเอง
ระดับที่ 2 หัตถการที่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมควรทาได้ (ทาภายใต้การดูแลของผูเ้ ชี่ยวชาญ)
ระดับที่ 3 หัตถการที่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมอาจทาได้ (ช่วยทาหรื อได้เห็น)
หัตถการทางระบบทางเดินอาหาร
หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3

Esophagogastroduodenoscopy

Treatment of non-variceal hemorrhage

Treatment of variceal hemorrhage


Colonoscopy


Polypectomy


Hemostasis

Esophageal dilation


Percutaneous endoscopic gastrostomy

Device-assisted enteroscopy

Endoscopic retrograde cholangiopancreatography

Endoscopic ultrasonography


Capsule endoscopy

Percutaneous liver biopsy


Liver elastography


Liver aspiration

Esophageal pH monitoring

Standard esophageal motility studies

Gastric and small bowel motility studies

Measurement of gastric emptying

Anorectal sphincter manometric studies

Anal sphincter biofeedback training

Colonic transit with radiopaque markers

Balloon tamponade for variceal bleeding
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ความสามารถในการแปลผลการตรวจและหัตถการทางรังสี วทิ ยาระบบทางเดินอาหาร
ระดับที่ 1 การตรวจทางรังสี วนิ ิจฉัยที่พบบ่อย และ/ หรื อมีความสาคัญ ซึ่งผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต้องแปล
ผลได้
ระดับที่ 2 การตรวจทางรังสี วินิจฉัยที่มีการใช้นอ้ ยกว่าระดับ 1 แต่มีความสาคัญ ซึ่งผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ควรแปลผลได้
ระดับที่ 3 การตรวจทางรังสี วินิจฉัยที่ซบั ซ้อนและการทาหัตถการทางรังสี ซึ่งผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมควร
ทราบข้อบ่งชี้ วิธีการตรวจ และเข้าใจการแปลผล
ภาพรังสี วทิ ยาระบบทางเดินอาหาร
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

Plain abdominal film

Barium study

Esophagogram

Upper gastrointestinal series

Small bowel follow-through series

Air contrast barium enema


Defecography

Transabdominal ultrasonography

Computed tomography (CT)
Abdominal CT
CT angiogram
CT colonography
CT enterography
Magnetic resonance imaging (MRI)
Abdominal MRI
Magnetic resonance cholangiopancreatography
Magnetic resonance angiography
MRI defecography
Interventional/therapeutic study
Visceral angiography, portal venography
Catheter drainage of cysts, abscesses
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Transjugular intrahepatic portosystemic shunt
Fluoroscopic vessel embolization
Cholangiopancreatography
Placement of enteral tubes/catheters
Nuclear medicine scan
Technetium-99m tagged red blood cell scan
Gastric emptying scan
Biliary scintigraphy
Radiolabeled octreotide scan
Positron emission tomography (PET)






















6.1.4 การทาวิจัยโรคระบบทางเดินอาหาร
เนื่องจากความสามารถในการทาวิจยั ด้วยตนเอง เป็ นสมรรถนะหนึ่งที่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต้องบรรลุ
ตามหลักสู ตรฯ ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2561 และการพิจารณาผลการประเมินจากผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์เป็ น
องค์ประกอบหนึ่งของผูท้ ี่จะได้รับวุฒิบตั รฯ เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรม ดังนั้นผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต้องทางาน
วิจยั ได้แก่ งานวิจยั แบบ retrospective, prospective หรื อ cross sectional อย่างน้อย 1 เรื่ อง หรื อทา systematic
review หรื อ meta-analysis 1 เรื่ อง ในระหว่างการปฏิบตั ิงาน 2 ปี โดยเป็ นผูว้ จิ ยั หลัก และมีอาจารย์ผใู ้ ห้การ
อบรมประจาสถาบันเป็ นที่ปรึ กษา โดยแพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ที่ 1 ต้องเสนอรายงานความคืบหน้าต่อ
อาจารย์ที่ปรึ กษาเมื่อสิ้ นปี ที่ 1และแพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ที่ 2 ต้องส่ งรายงานความคืบหน้า (progress
report) หรื อรายงานฉบับสมบูรณ์ (final report) ต่ออนุกรรมการฝ่ ายวิจยั ของสมาคมฯ ตามระยะเวลาที่สมาคม
ฯ กาหนด โดยคุณลักษณะของงานวิจยั มีดงั ต่อไปนี้
1. เป็ นผลงานที่ริเริ่ มใหม่ หรื อเป็ นงานวิจยั ที่ใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อน (อาจเป็ นการศึกษาใน
ประเทศหรื อ ต่างประเทศก็ได้) แต่นามาดัดแปลงหรื อทาซ้าในบริ บทของสถาบัน
2. ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมและอาจารย์ผดู ้ าเนินงานวิจยั ทุกกคนควรผ่านการอบรมด้านจริ ยธรรมการวิจยั ใน
คนหรื อ Good Clinical Practice (GCP)
3. งานวิจยั ทุกเรื่ องต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. งานวิจยั ทุกเรื่ องต้องดา เนินงานวิจยั ภายใต้ขอ้ กาหนดของ GCP หรื อระเบียบวิจยั ที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับคาถามวิจยั
5. ใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอและเขียนผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
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โดยงานวิจยั ดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อหลักดังนี้
1. จุดประสงค์ของการวิจยั
2. วิธีการวิจยั
3. ผลการวิจยั
4. การวิจารณ์ผลการวิจยั
5. บทคัดย่อ
กรอบการดาเนินงานวิจัยในเวลา 2 ปี (24 เดือนของการฝึ กอบรม) ทั้งนี้ เดือนที่กาหนดขึ้นเป็ น
ระยะเวลาที่ประมาณการ อาจทาได้เร็ วกว่าหรื อช้ากว่านี้ได้ แต่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดต้องจัดทาโครงร่ าง
งานวิจยั ของตนเองให้เสร็ จภายในเดือนที่ 8 ของการฝึ กอบรม เนื่ องจากสถาบันต้องส่ งโครงร่ างงานวิจยั ของผู ้
เข้ารับการฝึ กอบรมทุกคน ไปยังอนุกรรมการฝ่ ายวิจยั ของสมาคมฯ
เดือนที่
2
3-4
4-5
6
8
12
18
19
20-22

ประเภทกิจกรรม
จัดเตรี ยมคาถามวิจยั และติดต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
จัดทาโครงร่ างงานวิจยั
สอบโครงร่ างงานวิจยั
ขออนุมตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั
ขอทุนสนับสนุนงานวิจยั จากแหล่งทุนทั้งภายในและนอกสถาบัน (ถ้าต้องการ)
ส่ งโครงร่ างงานวิจยั ไปยังอนุ กรรมการฝ่ ายวิจยั ของสมาคมฯ
เริ่ มเก็บข้อมูล
นาเสนอความคืบหน้างานวิจยั
วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผลงานวิจยั
จัดทารายงานวิจยั ฉบับร่ างให้อาจารย์ที่ปรึ กษาปรับแก้ไข
ส่ งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ต่อสถาบัน เพื่อส่ งต่อไปยังอนุกรรมการฝ่ ายวิจยั ของ
สมาคมฯ ให้ทาการประเมินผล สาหรับประกอบคุณสมบัติการเข้าสอบเพื่อวุฒิบตั ร
ภาคปฏิบตั ิข้ นั สุ ดท้าย

6.1.5 ความรู้ ทางด้ านบูรณาการ
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมควรดาเนินการศึกษาหาความรู ้ทางด้วยบูรณาการในหัวข้อต่อไปนี้ตามหลักสู ตร
ฯ ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2561 หากมีประเด็นที่สงสัยสามารถปรึ กษาอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมได้
Humanism
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- การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผูป้ ่ วย
- การดูแลผูป้ ่ วยและ/ญาติในวาระผูป้ ่ วยใกล้เสี ยชีวติ
- การแจ้งข่าวร้าย
- การบริ หารจัดการ difficult patient
- การยอมรับพื้นฐานความเชื่อทางสุ ขภาพที่ต่างกัน
Professionalism
- การยึดถือประโยชน์ของผูป้ ่ วยเป็ นหลัก
- การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้ดีที่สุด
- การเคารพเพื่อนร่ วมวิชาชีพ เพื่อนร่ วมงาน ผูป้ ่ วย และญาติ
- การปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรื อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไว้ก่อน
- การสื่ อสารต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ่ วมงาน
- การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์ส่วนตัว
- การมีส่วนร่ วมในองค์กรทางการแพทย์ที่ไม่แสวงผลกาไร เช่น ราชวิทยาลัย, แพทย
สมาคม, แพทยสภา, สมาคมวิชาชีพ เป็ นต้น
- การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสาธารณสุ ขของชาติ
จริยธรรมทางการแพทย์
- จริ ยธรรมในการวิจยั
- การนับถือให้เกียรติในสิ ทธิ ผปู ้ ่ วย
- การปฏิบตั ิในกรณี ผปู ้ ่ วยไม่เห็นด้วยและปฏิเสธการรักษา
- การปฏิบตั ิในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยตัดสิ นใจเองไม่ได้
- การปฏิบตั ิในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยร้องขอการรักษาที่ไม่มีประโยชน์หรื อมีอนั ตราย
การเรี ยนรู้ ตลอดชี วติ
- การวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินความน่าเชื่ อถือ ของงานวิจยั
- การประยุกต์ใช้ความรู ้ใหม่
- การพัฒนาความสามารถในการค้นคว้าความรู ้ดว้ ยตนเองให้ทนั สมัย
- การถ่ายทอดความรู ้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิสิต นักศึกษา ผูป้ ่ วย และญาติ
กระบวนการทางคลินิก
- การบันทึกเวชระเบียนที่ครบถ้วนถูกต้อง
- ทักษะการสื่ อสารกับ ผูป้ ่ วย ญาติและบุคลากรทางการแพทย์
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- การให้คาแนะนาผูป้ ่ วยเกี่ยวกับโรค หรื อภาวะเวชปฏิบตั ิเชิ งประจักษ์ (Evidence-based
Medicine)
การวิจัยทางคลินิก
- ระเบียบวิธีการวิจยั (Research Methodology)
- ประเมินงานวิจยั ถึงความเชื่ อถือได้และจุดอ่อนของการศึกษาแบบต่างๆ
- สามารถใช้หรื อแปลข้อมูลทางสถิติได้ถูกต้อง เช่น p-value, number needed to treat,
relative risk, odds ratio, 95% confidence interval เป็ นต้น
- การวิจยั ด้านเศรษฐศาสตร์ สาธารณสุ ข การประเมินความคุม้ ค่า
เภสั ชวิทยาคลินิก
- ความรู ้ทางด้าน pharmacokinetics และ pharmacodynamics ของยา และนามาประยุกต์
กับการติดตามระดับยาและการปรับยา
- หลักการใช้ยา ได้แก่ จุดประสงค์ ทางเลือก การประเมินผล ประเมินผลข้างเคียงจากการ
ใช้ยา การแพ้ยา และ drug interaction
- ประเมินความแตกต่างของ metabolism ของยาในผูป้ ่ วยแต่ละประเภท เพื่อปรับเปลี่ยน
ขนาดยาตามภาวะเสี่ ยงต่างๆ เช่น โรคตับ โรคไต สู งอายุ ตั้งครรภ์ และให้นมบุตร
- นโยบายการใช้ยาระดับชาติ เช่น องค์การอาหารและยา บัญชียาหลักแห่งชาติ
- กระบวนการพิจารณา และติดตามยาและอาหารใหม่ โดยองค์การอาหารและยา
- ยากาพร้า
ความรู้ ทางด้ านกฎหมาย
- พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรมและจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ
- กฎหมายอาญาและแพ่งที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์
- พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลป์
- การเปิ ดเผยข้อมูลผูป้ ่ วย
- การขอความยินยอมจากผูป้ ่ วยในการดูแลรักษาและทาหัตถการ
- การรายงานโรคติดต่อ
- การเขียนใบสาเหตุการตาย
- พ.ร.บ.ยาเสพติด
- พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาท
- พ.ร.บ.สุ ขภาพแห่งชาติ
- พ.ร.บ.หลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ
- ระเบียบการปฏิบตั ิของตารวจหรื อผูร้ ักษากฎหมาย
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การประกันคุณภาพบริการสุ ขภาพ
- กระบวนการ Hospital Accreditation
- กระบวนการ Quality Assurance
- บทบาทแพทย์ในการพัฒนาคุณภาพ
- การทางานเป็ นทีม
- การประเมินความพึงพอใจของผูป้ ่ วย
- การสร้าง Clinical Practice Guidelines
- การใช้และแปลผลเครื่ องมือพัฒนาคุณภาพ เช่น flow chart, control chart
- การทาแผน Quality Improvement
- การเสริ มสร้างและป้ องกันโรค
- การประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของการดูแลรักษา
- การสารวจและป้ องกันโรค
การดูแลผู้ป่วยทีบ่ ้ าน
- การวางแผนการดูแลรักษาที่เหมาะสมกับความต้องการของผูป้ ่ วยและครอบครัว ได้แก่
1) การประเมินสภาพแวดล้อม ค่าใช้จ่าย เครื่ องมือ และความพร้อม
2) บริ การการแพทย์ที่บา้ น เช่น พยาบาลเยีย่ มบ้าน (Visitor Nurses), Home Health
Care
การบริหารจัดการทางการแพทย์
- ระบบประกันสุ ขภาพ เช่น ระบบประกันสุ ขภาพแห่งชาติ, ระบบประกันสังคม, ระบบ
ประกันชีวติ , ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
- การลงรหัส ICD-10 (International Classification of Diseases and Related Health
Problem 10th Revision ) และรหัสหัตถการ
- การลงสาเหตุการตาย
- การจัดกลุ่มโรคและค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ กลุ่มวินิจฉัยโรคร่ วม (Diagnosis-related Group;
DRG)
การดูแลตนเองของแพทย์
- การเสริ มสร้างและดูแลตนเองเพื่อป้ องกันโรค
- การประเมินสมรรถภาพร่ างกายและจิตใจของแพทย์ในการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
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6.2 วิธีการให้ การฝึ กอบรม
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่หลักสู ตรกาหนดไว้
ตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้าน ดังนี้
ผลลัพธ์ การเรียนรู้
1) การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)

สถาบันได้จดั วิธีการที่ทาให้การฝึ กอบรมสอดคล้องกับเนื้อหา
วิธีการให้ การฝึ กอบรม

1.1 มีความรู ้ทางคลินิกของโรคระบบทางเดิน - ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทุกชั้นปี ปฏิบตั ิงานรับผิดชอบดูแลรักษาผูป้ ่ วย
อาหาร
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารทั้งผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยใน ผูป้ ่ วย
ฉุกเฉิ น และผูป้ ่ วยเวชบาบัดวิกฤต ทั้งในและนอกเวลาราชการในความ
1.2 มีความรู ้และทักษะการดูแลผูป้ ่ วยโรค
ควบคุมของอาจารย์ตามความเหมาะสม (ดูรายละเอียดใน Entrustable
ระบบทางเดินอาหาร ทั้งการดูแลรักษา
Professional Activities; EPAs และ ตารางที่ 1 ประกอบ)
แบบผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยใน ผูป้ ่ วยฉุกเฉิ น
และผูป้ ่ วยเวชบาบัดวิกฤต
- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทุกชั้นปี ให้การประเมินและวางแผนการรักษาแก่
ผูป้ ่ วยต่างแผนกได้ท้ งั ผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยใน ผูป้ ่ วยฉุกเฉิ น และผูป้ ่ วยเวช
1.3 มีทกั ษะในการทาหัตถการจาเพาะของโรค
บาบัดวิกฤต
ระบบทางเดินอาหาร
1.4 มีความรู ้ทางการแพทย์สนับสนุน
(complementary medicine) ที่เกี่ยวข้องกับ
โรคระบบทางเดินอาหาร

- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทุกชั้นปี ฝึ กทาหัตถการจาเพาะในโรคระบบ
ทางเดินอาหารในความควบคุมของอาจารย์ตามความเหมาะสม (ดู
รายละเอียดใน Entrustable Professional Activities; EPAs ประกอบ)
- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทุกชั้น เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการแพทย์สนับสนุน
(complementary medicine) ที่เกี่ยวข้องกับโรคระบบทางเดินอาหาร

2) ความรู้ ความเชี่ ยวชาญและ
ความสามารถในการนาไปใช้
แก้ ปัญหาของผู้ป่วยและสั งคมรอบ
ด้ าน (Medical knowledge and
Skills)
2.1 เข้าใจวิทยาศาสตร์ การแพทย์พ้นื ฐาน
ของร่ างกายและจิตใจที่เกี่ยวข้องกับ
โรคระบบทางเดินอาหาร
2.2 ความรู ้ความสามารถในวิชาชีพ และ
เชี่ยวชาญในโรคระบบทางเดินอาหาร

- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์การแพทย์พ้นื ฐานประยุกต์ของ
โรคระบบทางเดินอาหารทั้งด้านร่ างกายและที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ
- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทุกชั้นปี เข้าร่ วมในกิจกรรมทางวิชาการอย่าง
สม่าเสมอ เช่น การสอนข้างเตียง (Bedside teaching) การประชุม
วิชาการ (Medical conference) การทบทวนหัวข้อทางการแพทย์ (Topic
review) การเสนอผูป้ ่ วยน่าสนใจ (Interesting case/ Case conference)
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การสอนแสดงระดับภาควิชา (Grand round) วารสารสโมสร (Journal
club) เป็ นต้น
- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทุกชั้นปี ได้รับการฝึ กอบรม หัตถการ การตรวจ
ทางห้องปฏิบตั ิการทางระบบทางเดินอาหารและการแปลผลการตรวจ
และหัตถการ ทางรังสี ระบบทางเดินอาหาร

3) การเรียนรู้ จากการปฏิบัติและการ
พัฒนาตนเอง (Practice-based
Learning and Personal
Improvement)
3.1 วิพากษ์บทความและงานวิจยั ทางการ - ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทุกชั้นปี ต้องนาเสนอและวิพากย์
แพทย์
บทความและ/หรื องานวิจยั ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับ
3.2 ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และ
ระบบทางเดินอาหารในการประชุมวารสารสโมสร (Journal
club)
สาธารณสุ ข
3.3 เรี ยนรู ้และเพิ่มประสบการณ์ได้ดว้ ย
- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ต้องทางานวิจยั ได้แก่ งานวิจยั แบบ
ตนเองจากการปฏิบตั ิ
retrospective หรื อ prospective หรื อ cross-sectional study หรื อ
systematic review หรื อ meta-analysis โดยเป็ นผูว้ ิจยั หลัก อย่าง
น้อย 1 เรื่ อง
- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทุกชั้นปี ต้องมีประสบการณ์การเรี ยนรู ้

ในการดูแลผูป้ ่ วยแบบองค์รวมและสหวิชาชีพ
- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทุกชั้นปี ต้องบันทึกข้อมูลในเวชระเบียน

ผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทุกชั้นปี ต้องรักษาผูป้ ่ วยบนหลักการ

ของการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
4) ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่ อสาร
(Interpersonal and
Communication Skills)
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4.1 นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปราย

- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต้องฝึ กนาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย อภิปราย

ปั ญหาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ปัญหา และการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
4.2 ถ่ายทอดความรู ้และทักษะให้แพทย์
- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต้องติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการ
ในการประชุมวิชาการต่างๆ
แพทย์
4.3 สื่ อสารให้ขอ้ มูลแก่ผปู ้ ่ วยและญาติ ได้อย่าง - ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทุกชั้นปี ต้องปฏิบตั ิงานสอนนิสิต
ถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ โดยมีเมตตา
นักศึกษาแพทย์ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ และแพทย์ประจาบ้าน
เคารพการ ตัดสิ นใจและศักดิ์ศรี ของความ
รุ่ นน้อง
เป็ นมนุษย์
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทางานกับผูร้ ่ วมงาน
ทุกระดับอย่างมีประสิ ทธิภาพ
4.5 เป็ นที่ปรึ กษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์
และบุคคลากรอื่น โดยเฉพาะอายุรศาสตร์
โรคระบบทางเดินอาหาร

- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทุกชั้นปี ให้คาแนะนาที่ถูกต้องและ

เหมาะสมแก่ผปู ้ ่ วยและญาติ
- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทุกชั้นปี มีมนุษยสัมพันธ์และการ

สื่ อสารที่ดีกบั ผูร้ ่ วมงานทุกระดับ
- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทาหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาและให้คาแนะนา
แก่แพทย์และบุคลากรอื่นที่ส่งผูป้ ่ วยมาปรึ กษาด้าน
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

5) ความเป็ นมืออาชีพ
(Professionalism)
5.1 มีคุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติอนั ดี ต่อ
ผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ่ วมงาน เพื่อนร่ วมวิชาชีพ
และชุมชน
5.2 มีทกั ษะด้านที่ไม่ใช่เทคนิค ได้แก่ ทักษะ
การตัดสิ นใจ ทักษะการประเมิน
สถานการณ์ และทักษะการแก้ไขปั ญหา
เฉพาะหน้า
5.3 มีความสนใจใฝ่ รู ้และสามารถพัฒนาไปสู่
ความเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ต่อเนื่องตลอดชีวติ
(Continuous Professional Development)
5.4 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย
5.5 คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม

- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม

จริ ยธรรม และเจตคติที่ดี ระหว่างการปฏิบตั ิงาน
- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ต้องทางานวิจยั ได้แก่ งานวิจยั แบบ
retrospective หรื อ prospective หรื อ cross-sectional study หรื อ
systematic review หรื อ meta-analysis โดยเป็ นผูว้ ิจยั หลัก อย่าง

น้อย 1 เรื่ อง
- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทุกชั้นปี เข้าร่ วมในกิจกรรมทางวิชาการอย่าง
สม่าเสมอ เช่น การสอนข้างเตียง (Bedside teaching) การประชุม
วิชาการ (Medical conference) การทบทวนหัวข้อทางการแพทย์
(Topic review) การเสนอผูป้ ่ วยน่าสนใจ (Interesting case) การสอน
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แสดงระดับภาควิชา (Grand round) วารสารสโมสร (Journal club)
เป็ นต้น
- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมนาเสนอผูป้ ่ วยและอภิปรายในการประชุม
วิชาการระหว่างสถาบัน (Interhospital conference) หรื อเขียน
บทความปริ ทศั น์ (Review article)
- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมปฏิบตั ิงานทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
ผูป้ ่ วย การเรี ยนการสอน การวิจยั และอื่นๆ ตามที่กาหนดในหลักสูตร
และได้รับมอบหมายจากสถาบันฝึ กอบรม
- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีส่วนร่ วมในกิจกรรมส่วนรวมต่างๆ ของ
หน่วยงานและสถาบันฝึ กอบรม

6) การปฏิบัติงานให้ เข้ ากับระบบ
(System-based Practice)
6.1 มีความรู ้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ
และระบบยาของประเทศ โดยเฉพาะใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรคระบบทางเดิน
อาหาร
6.2 มีความรู ้และมีส่วนร่ วมในระบบพัฒนา
คุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
6.3 มีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องความปลอดภัย
ของผูป้ ่ วย
6.4 มีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องสิ ทธิของผูป้ ่ วย
6.5 ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม และ
สามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ให้เข้ากับบริ บทของการบริ การ
สาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีประสบการณ์การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับระบบ
สุ ขภาพและระบบยาของประเทศ
- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีประสบการณ์การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับระบบ
คุณภาพของโรงพยาบาล ระบบความปลอดภัยและสิ ทธิของ
ผูป้ ่ วย
- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีส่วนร่ วมในระบบคุณภาพของ
โรงพยาบาล
- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมปฏิบตั ิงานดูแลรักษาผูป้ ่ วยภายใต้
หลักการของการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม เช่น การใช้
แนวทางเวชปฏิบตั ิ (Practice guidelines) การอาศัยข้อมูลจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based practice) เป็ นต้น
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6.3 ระยะเวลาการฝึ กอบรม
หลักสู ตรการฝึ กอบรมมีระยะเวลา 2 ปี
6.4 การบริหารจัดการของสถาบันฝึ กอบรม
คณะกรรมการที่ทาหน้าที่ในการกากับดูแลการฝึ กอบรม โดยประธานกรรมการเป็ นผูป้ ฏิบตั ิการด้าน
โรคทางเดินอาหารอย่างน้อย 5 ปี ภายหลังได้รับอนุมตั ิหรื อหนังสื ออนุมตั ิฯ
ประธานคณะกรรมการ:
อ.พญ.บุบผา พรธิสาร
หัวหน้าหน่วยโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
คณะกรรมการ:
1) ศ.ดร.นพ.รัฐกร วิไลชนม์
2) ผศ.นพ.สุ นทร ชลประเสริ ฐสุ ข
3) ผศ.นพ.ปฐมทรรศน์ พันธุมโกมล
4) ผศ.นพ.ศิษฏ์ ศิรมลพิวฒั น์
5) อ.นพ.อมรนิวษิ ฐ์ กนกวรรณวิมล
6) อ.นพ.พงษ์จรัส หนุนอนันต์
6.5 สภาพการปฏิบัติงาน
ตลอดระยะการฝึ กอบรม สถานที่ที่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะรับการฝึ กอบรมและปฏิบตั ิงาน ได้แก่
1) หน่วยโรคระบบทางเดินอาหาร รพ.ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ เป็ นระยะเวลา 1 ปี 10 เดือน
2) วิชาเลือก (Elective) นอกสถาบัน เป็ นระยะเวลา 2 เดือน โดยผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถเลือก
สถาบันที่จะไปศึกษาวิชาเลือกด้วยตนเอง โดยแจ้งให้ประธานคณะกรรมการการฝึ กอบรมทราบ
ล่วงหน้า
3) จัดให้มีชวั่ โมงการปฏิบตั ิงานในเวลา 7.00-16.30 น. ทุกวันราชการ โดยได้รับเงินเดื อนจากต้น
สังกัดในกรณี มีตน้ สังกัด หรื อได้รับค่าจ้างจาก รพ.ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติในกรณี เป็ น
สังกัดอิสระ และได้รับค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการแบบเหมาจ่ายรายเดือนใน
กรณี มีตน้ สังกัดและอิสระ ตามอัตราค่าจ้างของ รพ.ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ (รายละเอียด
ค่าตอบแทนระบุในภาคผนวก 3)
4) ให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึ กษาในอัตราส่ วน 1:1 ต่อการฝึ กอบรม 2 ปี
5) จัดการฝึ กอบรมภายใต้สภาวะการทางานที่เหมาะสมและไม่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพของผูเ้ ข้ารับ
การฝึ กอบรม
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6.5.1 กิจกรรมวิชาการ
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต้องเข้าร่ วมกิจกรรมทางวิชาการที่ทางหน่วยฯจัดอย่างสม่าเสมอ เว้นแต่มีเหตุ
สุ ดวิสัยที่มีสามารถเข้าร่ วมได้โดยต้องแจ้งให้อาจารย์ผดู ้ ูแลทราบ โดยกิจกรรมทางวิชาการที่จดั เป็ นประจามี
ดังต่อไปนี้
- วารสารสโมสร (Journal club) จัด 1-2 ครั้งต่อเดือน โดยนาเสนอวารสารวิชาการจานวน 3 ฉบับ
ต่อครั้ง (ร่ วมกับแพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์ ช้ นั ปี ที่ 2 ที่มาผ่านหน่วยโรคทางเดินอาหาร) โดย
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีหน้าที่ในการเตรี ยมวารสารที่สนใจและนาเสนอ และแพทย์ประจา
บ้านต่อยอดคนอื่นๆร่ วมอภิปราย
- Grand round: ให้แพทย์ประจาบ้าน หรื อแพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ที่ 1 นาเสนอผูป้ ่ วยที่นอนพัก
ในหอผูป้ ่ วยขณะนั้น โดยให้เลือกผูป้ ่ วยที่มีปัญหาในการวินิจฉัยหรื อการดูแลรักษา หากไม่มี
ผูป้ ่ วยที่มีปัญหาให้เลือกผูป้ ่ วยที่น่าสนใจแทน
- การทบทวนหัวข้อทางการแพทย์ (Fellow topic review) จัด 1ครั้งต่อเดือน โดยแพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอดมีหน้าที่ในการเตรี ยมเนื้อหาและนาเสนอ โดยมีจุดประสงค์เน้นให้ฝึกการหาคาตอบทาง
คลินิกโดยการทา Literature search และสรุ ปเนื้ อหาให้กะทัดรัด โดยให้เสร็ จภายในเวลา 1
ชัว่ โมง
- การเสนอผูป้ ่ วยน่าสนใจ (Interesting case conference) จัด 1 ครั้งต่อเดือน โดยแพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอดมีหน้าที่ในการอภิปรายผูป้ ่ วย
- การนาเสนอผูป้ ่ วยที่ได้รับการสองกล้องที่น่าสนใจ (Endoscopic interesting case conference) จัด
1 ครั้งต่อเดือน โดยแพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีหน้าที่ในการเตรี ยมผูป้ ่ วยที่น่าสนใจมานาเสนอ
และแพทย์ประจาบ้านต่อยอดคนอื่นๆร่ วมอภิปราย และให้นาเสนอองค์ความรู ้อย่างย่อเกี่ยวกับ
รอยโรค ให้เลือกรอยโรคที่ได้จากการส่ องกล้องในศูนย์ส่องกล้องรพ.ธรรมศาสตร์ ก่อน หากไม่มี
รอยโรคที่น่าสนใจให้แจ้งอาจารย์ที่ปรึ กษาในเดือนนั้นเพื่อหารอยโรคจากแหล่งที่มาอี่นๆ
- Topic review (book club) จัด 1 ครั้งต่อสัปดาห์ แพทย์ประจาบ้านต่อยอด อ่านตาราหรื อแนวทาง
เวชปฏิบตั ิโดยมีอาจารย์กากับดูแล เน้นฝึ กทักษะการอ่านและสรุ ปใจความ
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- Resident topic review: แพทย์ประจาบ้านนาเสนอหัวข้อที่น่าสนใจ เน้นหัวข้อระดับที่ใช้สอบ
โดยแพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีบทบาทในการช่วยดูแลและเตรี ยมการนาเสนอของแพทย์ประจา
บ้านให้มีเนื้ อหาที่ครอบคลุมและกะทัดรัด
- Resident interesting case conference: แพทย์ประจาบ้านนาเสนอผูป้ ่ วยที่ได้ดูแลขณะปฏิบตั ิงาน
ในหน่วยโรคทางเดินอาหาร โดยเน้นการนาเสนอทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางคลินิก แนว
ทางการวินิจฉัยแยกโรคและวินิจฉัยโรค และให้นาเสนอองค์ความรู ้เกี่ยวกับโรคที่นาเสนออย่าง
ย่อในช่วงท้ายของการนาเสนอ แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีบทบาทในการช่วยดูแลและเตรี ยมการ
นาเสนอของแพทย์ประจาบ้านให้มีเนื้ อหาที่ครอบคลุมและกะทัดรัด
- กิจกรรมทางวิชาการที่จดั ร่ วมกับแผนกอื่นๆ โดยแพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีหน้าที่ในการเตรี ยม
ประวัติและผลการตรวจสื บค้นของผูป้ ่ วยเพื่อนาเสนอในวันนั้นๆ ได้แก่
o GI-X ray interdepartmental conference จัด 1 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยแพทย์ประจาบ้านต่อ
ยอดชั้นปี ที่ 1 เตรี ยมฟิ ลม์และประวัติยอ่ ของผูป้ ่ วยเพื่อนาเสนอในที่ประชุม และฝึ กอ่าน
ฟิ ลม์ภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์หน่วยโรคระบบทางเดินอาหารและอาจารย์
ภาควิชารังสี วทิ ยา
o GI-Pathology interdepartmental conference จัด 1 ครั้งต่อเดือน แพทย์ประจาบ้านต่อ
ยอดชั้นปี ที่ 1 เตรี ยมประวัติยอ่ ของผูป้ ่ วยเพื่อนาเสนอในที่ประชุม และฝึ กอ่านสไลด์ชิ้น
เนื้อพยาธิ วทิ ยากับอาจารย์ภาควิชาพยาธิวทิ ยา
o GI-surgery-oncology-radiology interdepartmental conference จัด 1 ครั้งต่อเดือน โดย
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปี ที่ 1 เตรี ยมฟิ ลม์และประวัติยอ่ ของผูป้ ่ วยเพื่อนาเสนอในที่
ประชุม ให้เฝ้าสังเกตแนวทางการดูแลรักษาผูป้ ่ วยแบบสหสาขาวิชาชีพ
o Thammasat-Bhumiphon GI interhospital conference จัด 1 ครั้งต่อเดือน โดยแพทย์
ประจาบ้านต่อยอดชั้นปี ที่ 1 สลับกับแพทย์ของ รพ.ภูมิพลในการเตรี ยมประวัติยอ่ ของ
ผูป้ ่ วยเพื่อนาเสนอในที่ประชุม
นอกจากนั้นแพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีหน้าที่มีในการเข้าร่ วมการประชุมวิชาการระหว่างสถาบัน
(Interhospital conference) ที่ทางสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยจัดขึ้น
6.5.2 การปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย
1) งานตรวจรักษาผู้ป่วยนอก
ปฏิบตั ิงานที่หน่วยตรวจโรคผูป้ ่ วยนอกแผนกอายุรกรรม รพ.ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติโดยตรวจที่
คลินิกอายุรกรรมทัว่ ไป 1 ครั้งต่อสัปดาห์ (3 ชัว่ โมง) และคลินิกอายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหาร 1 ครั้งต่อ
สัปดาห์ (3 ชัว่ โมง)
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โดยหากแพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีปัญหาในการดูแลให้ผปู ้ ่ วยสามารถปรึ กษาอาจารย์ที่ลงตรวจผูป้ ่ วย
นอกในวันนั้นๆ ได้แก่ การส่ งตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมที่มีความสาคัญ การสั่งจ่ายยาที่มีมูลค่าราคาแพง หรื อยาที่
เป็ นบัญชียาพิเศษของ รพ. หรื อยารักษาโรคเรื้ อรังบางโรคที่จาเป็ นต้องได้รับยาต่อเนื่ องเป็ นเวลานาน เช่น
ไวรัสตับอักเสบบี หรื อ ไวรัสตับอักเสบซี หรื อ สเตียรอยด์ ให้ปรึ กษาอาจารย์ในการเริ่ มสั่งยาครั้งแรกทุกครั้ง
สาหรับครั้งถัดไปขึ้นอยูก่ บั แผนการรักษาที่ได้ปรึ กษากับอาจารย์ไว้
2) งานตรวจรักษาผู้ป่วยใน
ปฏิบตั ิงานที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ โดยแพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีหน้าที่เป็ นที่
ปรึ กษาในการตัดสิ นใจการดูแลรักษาผูป้ ่ วยที่ได้รับปรึ กษา โดยทางานร่ วมกับแพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์
ชั้นปี ที่ 2 (หากในเดือนนั้นมีแพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์ ช้ นั ปี ที่ 2 ที่มาผ่านหน่วยโรคระบบทางเดินอาหาร)
โดยแพทย์ประจาบ้านต่อยอดควรเขียนบันทึกรายงานผูป้ ่ วยที่รับปรึ กษาประกอบด้วยประวัติ ตรวจร่ างกาย
การวินิจฉัยโดยสรุ ป พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในด้านการสื บค้นทางห้องปฏิบตั ิการการวางแผนการรักษา และ
บันทึกความก้าวหน้าของโรค (progress note) ในแฟ้มของผูป้ ่ วย และลงทะเบียนผูป้ ่ วยในสมุดบันทึกของ
หน่วยฯ
โดยแบ่งการปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยเป็ นสายตามจานวนของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด โดยดูแลและให้
คาปรึ กษาทั้งผูป้ ่ วยในแผนกอายุรศาสตร์ ท้ งั หมด รวมหอผูป้ ่ วยวิกฤต และผูป้ ่ วยที่รับการปรึ กษาจากนอก
แผนกอายุรศาสตร์ ทั้งนี้ให้สลับสายในการปฏิบตั ิงานทุก 4 สัปดาห์ ยกเว้นครั้งแรกให้แพทย์ประจาบ้านต่อ
ยอดชั้นปี ที่ 1 ให้ปฏิบตั ิงานในสายเป็ นระยะเวลา 6 สัปดาห์
3) งานตรวจผู้ป่วยฉุ กเฉิน
โดยเมื่อได้รับการปรึ กษาจากแพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์ที่ปฏิบตั ิงานที่แผนกฉุกเฉิน แพทย์ประจา
บ้านต่อยอดควรไปประเมินผูป้ ่ วยทันที แวะวางแผนการรักษา และรายงานให้อาจารย์ทราบต่อไป
4) การปฏิบัติงานในห้ องส่ องกล้องในเวลาราชการ
ให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทั้งปี ที่ 1 และ 2 เข้าปฏิบตั ิงานที่ศูนย์ส่องกล้อง รพ.ธรรมศาสตร์ เฉลิม
พระเกียรติ ยกเว้นแต่ผทู ้ ี่มีตารางตรวจ OPD โดยแบ่งกันทาหัตถการต่างๆภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ที่
ประจาห้องส่ องกล้องในวันนั้น โดยแนวทางการทาหัตถการของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดทั้ง 2 ชั้นปี มีดงั นี้
แพทย์ประจาบ้ านต่ อยอดปี ที่ 1
- ส่ องกล้องกระเพาะอาหารเพื่อการวินิจฉัย
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-

เฝ้าสังเกตการส่ องกล้องกระเพาะอาหารเพื่อการรักษา
ช่วยส่ องกล้องและสังเกตการส่ องกล้องลาไส้ใหญ่
เฝ้าสังเกตการส่ องกล้องทางเดินน้ าดี และการส่ องกล้องพิเศษอื่นๆ
เฝ้าสังเกตและฝึ กทาหัตถการตรวจชิ้นเนื้อตับ (Liver biopsy) โดยใช้เครื่ องอัลตราซาวด์ขา้ ง
เตียงผูป้ ่ วย

แพทย์ประจาบ้ านต่ อยอดปี ที่ 2
- ส่ องกล้องกระเพาะอาหารเพื่อการวินิจฉัยและรักษาได้แก่ adrenaline injection, esophageal
variceal ligation เป็ นต้น
- ส่ องกล้องลาไส้ใหญ่
- เฝ้าสังเกตและฝึ กทาหัตถการตรวจชิ้นเนื้อตับ (Liver biopsy) โดยใช้เครื่ องอัลตราซาวด์ขา้ ง
เตียงผูป้ ่ วย
- ช่วยและฝึ กส่ องกล้องทางเดินน้ าดี (ERCP)
- เฝ้าสังเกตการณ์ส่องกล้องพิเศษอื่นๆ
- เป็ นที่ปรึ กษาให้กบั แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ที่1ในการทาหัตถการที่แพทย์ประจาบ้านต่อ
ยอดปี ที่1ติดขัดโดยประเมินตามความสามารถของตนเอง ถ้าพิจารณาว่ายากเกินไปหรื อมี
ความเสี่ ยงสู งให้ปรึ กษาอาจารย์ผดู ้ ูแลทันที
โดยตลอดระยะเวลาการอบรม 2 ปี ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมควรมีประสบการณ์ได้ทาหัตถการด้วยตนเอง
อย่างน้อยตามเกณฑ์ที่สมาคมฯกาหนด ได้แก่
- การส่ องกล้องทางเดินอาหารส่ วนบน (upper endoscopy)
100 ครั้ง/2 ปี
- หัตถการห้ามเลือดที่ออกจากสาเหตุที่ไม่ใช่หลอดเลือดขอด (varices) 15 ครั้ง/2 ปี
- หัตถการห้ามเลือดที่ออกจากหลอดเลือดขอด (varices)
15 ครั้ง/2 ปี
- Percutaneous endoscopic gastrostomy
5 ครั้ง/2 ปี
- การส่ องกล้องลาไส้ใหญ่ (colonoscopy)
100 ครั้ง/2 ปี
- การตัดติ่งเนื้ อลาไส้ใหญ่ (polypectomy)
20 ครั้ง/2 ปี
- หัตถการห้ามเลือดในลาไส้ใหญ่ (hemostasis)
5 ครั้ง/2 ปี
- การเจาะชิ้นเนื้อตับ (liver biopsy)
10 ครั้ง/2 ปี
หมายเหตุ
- ในกรณี ที่แพทย์ประจาบ้านที่ปฏิบตั ิงานในห้องส่ องกล้องจาเป็ นต้องไป Round กับอาจารย์
อนุญาตให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปี ที่ 1 ไป และให้เหลือแพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปี ที่ 2
ปฏิบตั ิงานในห้องส่ องกล้อง
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- กรณี ที่แพทย์ประจาบ้านต่อยอด ลาป่ วย ลากิจ ลาพักร้อน ลาประชุม หรื อ elective ควรหาแพทย์
ประจาบ้านต่อยอดมาปฏิบตั ิงานแทน
- การนัดส่ องกล้อง EGD สามารถนัดได้เอง สาหรับ colonoscopy ให้ปรึ กษาอาจารย์ก่อนทุกครั้ง
ในกรณี ที่เป็ นผูป้ ่ วยไม่เร่ งด่วน (elective case) ควรนัดวันให้ตรงกับวันที่อาจารย์ที่รับปรึ กษาใน
กรณี ที่เป็ นผูป้ ่ วยฉุกเฉิน (emergency case) ควรรี บปรึ กษาอาจารย์ทนั ทีและนัดได้ทุกวัน
- การนัดส่ องกล้องทางเดินน้ าดี (ERCP), ส่ องกล้องอัลตราซาวด์ (EUS) หรื อการตรวจอื่นๆ เช่น
การตรวจชิ้นเนื้ อตับ (liver biopsy), การตรวจ high-resolution manometry, การตรวจพังผืดในตับ
, Radiofrequency ablation (RFA), Transarterial chemoembolization (TACE) และ Transjugular
intrahepatic portosystemic shunt (TIPS) ให้ปรึ กษาอาจารย์ก่อนทาการนัดทุกครั้ง
5) การอยู่เวรนอกเวลาราชการ
ให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดแต่ละชั้นปี ร่ วมกันจัดเวรรับปรึ กษาผูป้ ่ วยนอกเวลาโดยให้มีแพทย์อยูเ่ วร
นอกเวลาราชการวันละ 2 คนทุกวัน (ชั้นปี ละ 1 คน) และมีรายละเอียดการอยูเ่ วรดังต่อไปนี้
- ช่วงเวลาในการอยูเ่ วร: วันจันทร์ ถึงศุกร์ อยูเ่ วร 16:00-06:00 น. วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ อยูเ่ วร 06:00-06:00 น. วันรุ่ งขึ้น
- รับปรึ กษาผูป้ ่ วยเลือดออกทางเดินอาหาร (GI bleeding) สาหรับผูป้ ่ วยใหม่เฉพาะวันจันทร์ พุธ
และศุกร์ (วันอังคาร พฤหัส เสาร์ และอาทิตย์ ให้ปรึ กษาเวรศัลยกรรมสาหรับผูป้ ่ วยใหม่)
- รับปรึ กษาผูป้ ่ วยที่มีปัญหาฉุ กเฉิ นทางโรคระบบทางเดินอาหารทุกวัน สาหรับผูป้ ่ วยที่พกั รักษาอยู่
ในหอผูป้ ่ วยอายุรศาสตร์ อยูแ่ ล้ว หรื อผูป้ ่ วยที่ติดตามการรักษาโรคระบบทางเดินอาหารอยูท่ ี่
แผนกอายุรศาสตร์ อยูเ่ ดิม
- กรณี ศูนย์รับ refer ผูป้ ่ วย GI bleeding จาก รพ.อื่น สามารถแจ้ง 1st call เวร GI consult เพื่อ
ประสานงานต่อได้โดยไม่ตอ้ งผ่านแพทย์ประจาบ้าน
- หลังจากได้รับการปรึ กษา แพทย์ประจาบ้านต่อยอดควรร่ วมกันวางแผนการดูแลรักษาผูป้ ่ วย ใน
กรณี ที่ไม่สามารถตัดสิ นใจได้หรื อมีความจาเป็ นต้องทาการรักษาด้วยการทาหัตถการให้แจ้ง
อาจารย์ที่อยูเ่ วรในวันนั้นทราบทันที
6.5.3 การทางานวิจัย และเขียนบทความปริทัศน์ (Review article) หรื อ นาเสนอผู้ป่วยในการประชุ ม
วิชาการระหว่างสถาบัน (Interhospital conference)
ระหว่างการฝึ กอบรม ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต้องดาเนินงานวิจยั และงานวิจยั วารสารดังต่อไปนี้
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- เขียนบทความปริ ทศั น์ (Review article) อย่างน้อย 1 เรื่ องส่ งสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหาร
แห่งประเทศไทย หรื อนาเสนอรายงานผูป้ ่ วยในการประชุมวิชาการระหว่างสถาบัน (Interhospital
conference) อย่างน้อย 1 ครั้ง
- เข้าอบรมเรื่ องพื้นฐานระเบียบวิธีวจิ ยั ทางการแพทย์ที่จดั โดยสมาคมฯ หรื อภาควิชา
- ดาเนินงานวิจยั 1 เรื่ อง โดยผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเป็ นผูว้ ิจยั หลัก ทาวิจยั ด้วยตนเอง มีอาจารย์ผใู ้ ห้
การอบรมประจาสถาบันเป็ นที่ปรึ กษา โดยแพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ที่ 1 ต้องเสนอรายงาน
ความคืบหน้าต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาเมื่อสิ้ นปี ที่ 1และแพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ที่ 2 ต้องส่ งรายงาน
ความคืบหน้า (progress report) หรื อรายงานฉบับสมบูรณ์ (final report) ต่ออนุกรรมการฝ่ ายวิจยั
ของสมาคมฯ ตามระยะเวลาที่สมาคมฯ กาหนด
6.5.4 การฝึ กอบรมทดแทน
- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถลาพักในระหว่างการฝึ กอบรมได้ เช่น การลาคลอดบุตร การลาป่ วย
การเกณฑ์ทหาร การถูกเรี ยกฝึ กกาลังสารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตรตาม
ประกาศของต้นสังกัดสถาบันฝึ กอบรม การไปปฏิบตั ิงานพิเศษนอกสถาบันตามที่ได้รับ
มอบหมายจากสถาบันฝึ กอบรม หรื อสถาบันต้นสังกัด โดยกรณี ลาคลอดอนุญาตให้ลาคลอดได้
ตามที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ในการส่ งสอบเพื่อขอวุฒิบตั ร ผูม้ ีสิทธิ เข้าสอบเพื่อวุฒิบตั ร ต้องผ่าน
การฝึ กอบรมในหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของการฝึ กอบรม
- ในกรณี ที่ลาเกินร้อยละ 20 ของระยะเวลาในการฝึ กอบรม จาเป็ นต้องปฏิบตั ิงานเพิ่มเติมจนครบ
จึงจะสามารถส่ งชื่อขอสอบเพื่อวุฒิบตั รได้
6.6. การวัดและประเมินผล
หน่วยโรคระบบทางเดินอาหารจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานและการเลื่อนระดับของผูเ้ ข้า
ฝึ กอบรมดังนี้
6.6.1 การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึ กอบรม
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต้องดาเนินการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ดังนี้
(1) การประเมินผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมระหว่างการฝึ กอบรม ครอบคลุมทั้งด้านความรู ้ ทักษะ เจตคติ
และกิจกรรมทางการแพทย์ ให้บรรลุตาม entrustable professional activities (EPAs) ในแต่ละชั้น ปี
(ภาคผนวก 1)
(2) ดาเนินงานด้านการทางานวิจยั ให้เป็ นไปตามที่เสนอต่ออนุกรรมการฝ่ ายวิจยั ของสมาคมฯ ตาม
ระยะเวลาที่สมาคมฯ กาหนด
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โดยผลการประเมินนาไปใช้ในกรณี ต่อไปนี้
1. เพื่อเลื่อนระดับชั้นปี โดยเกณฑ์ผา่ นตามที่คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบของสมาคมฯ
ประกาศกาหนดก่อนการเข้าฝึ กอบรม
2. เพื่อใช้พิจารณาประกอบการตัดสิ นผลสอบภาคปฏิบตั ิ (การสอบเมื่อจบการฝึ กอบรมปี ที่ 2)
การประเมินระหว่างการฝึ กอบรมโดยสม่าเสมอและแจ้งผลให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมรับทราบ จะ
ช่วยให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านต่างๆ ของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้สมบูรณ์ข้ ึน
6.6.2 เกณฑ์ การเลื่อนชั้นปี จัดให้มีการประเมินดังนี้
1. ปฏิบตั ิงานได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาที่กาหนด
2. ผ่านการประเมินตาม entrustable professional activities (EPAs) ของสถาบันฝึ กอบรมที่ได้ประกาศไว้
3. ผ่านการประเมินการทางานวิจยั ตามที่เสนอต่ออนุกรรมการฝ่ ายวิจยั ของสมาคมฯ
4. ปฏิบตั ิงานได้สอดคล้องตามข้อกาหนดของหน่วยโรคระบบทางเดินอาหาร ไม่ก่อให้เกิดความ
เสื่ อมเสี ยแก่หน่วยฯ
6.6.3 แนวทางการดาเนินการกรณีไม่ ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชั้ นปี
1. ต้องปฏิบตั ิงานเพิ่มเติมในส่ วนที่หน่วยฯกาหนด แล้วทาการประเมินซ้ า ในเวลา 3 เดือน ถ้าผ่าน
การประเมินจึงสามารถเลื่อนชั้นปี ได้
2.ไม่ผา่ นการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปี ซ้ าตามข้อที่ 1 หรื อไม่ผา่ นการประเมินเพื่อรับการเสนอชื่อเข้า
สอบวุฒิบตั รฯ ต้องปฏิบตั ิงานในชั้นปี เดิมอีก 1 ปี
3. หลังจากปฏิบตั ิงานซ้ า ในชั้นปี เดิมอีก 1 ปี แล้วยังไม่ผา่ นการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปี ให้ยตุ ิการฝึ กอบรม
4. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารสมาคมฯ ให้สถาบันฝึ กอบรมส่ งผลการประเมินแพทย์ที่เข้า
รับการฝึ กอบรมมายังคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบของสมาคมฯ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม
ของทุกปี
6.6.4 การดาเนินการสาหรับผู้ทไี่ ม่ ผ่านการประเมิน
1. แจ้งผลการประเมินให้แพทย์ที่เข้ารับการฝึ กอบรมรับทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้อมแนวทาง
การพัฒนา รายละเอียดการปฏิบตั ิงานเพิม่ เติม การกากับดูแล และการประเมินผลซ้ า
2. เมื่อแพทย์ที่เข้ารับการฝึ กอบรมลงชื่อรับทราบ ให้ส่งสาเนาผลการประเมินชุดหนึ่งให้
อนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบของสมาคมฯ
3. หากแพทย์ที่เข้ารับการฝึ กอบรมต้องการตรวจสอบผลการประเมินสามารถความจานงได้ที่
ประธานคณะกรรมการฝึ กอบรม และสามารถอุธรณ์ได้ตามขั้นตอนด้านล่าง
การอุธรณ์ผลการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
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1) เขียนคาร้องขออุธรณ์ผลการสอบที่เลขานุการภาควิชาอายุรศาสตร์ ภายใน 7 วันนับจากวันแจ้ง
ผลการประเมินเพื่อเลื่อนชั้น
2) คณะกรรมการฝึ กอบรมดาเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลการสอบ
และพิจารณาการตัดสิ นผลสอบภายใน 14 วันนับจากได้รับคาร้อง และแจ้งผลการวินิจฉัยและ
คาชี้แจ้งแก่ผอู ้ ุธรณ์
6.6.5 การดาเนินการเพื่อยุติการฝึ กอบรม
6.6.5.1 การลาออกจากการฝึ กอบรม
แพทย์ที่เข้ารับการฝึ กอบรมต้องทาเรื่ องชี้แจงเหตุผลก่อนพักการปฏิบตั ิงานล่วงหน้าอย่าง
น้อย 2 สัปดาห์เมื่อสถาบันฝึ กอบรมอนุมตั ิให้พกั การปฏิบตั ิงาน แล้วจึงแจ้งต่อคณะอนุ กรรมการ
ฝึ กอบรมและสอบของสมาคมฯ เพื่อเห็นชอบและแจ้งต่อราชวิทยาลัยฯ และแพทยสภาพร้อม
ความเห็นประกอบว่าสมควรให้พกั สิ ทธิ์ การสมัครเป็ นแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเป็ นเวลา 1 ปี ในปี
การศึกษาถัดไปหรื อไม่ โดยพิจารณาจากเหตุผลประกอบการลาออกและคาชี้แจงจากสถาบัน
ฝึ กอบรม การลาออกจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมตั ิจากแพทยสภา
6.6.5.2 การให้ ออกจากการฝึ กอบรม
1. ปฏิบตั ิงานโดยขาดความรับผิดชอบหรื อประพฤติตนเสื่ อมเสี ยร้ายแรงจนก่อให้เกิดผลเสี ย
ต่อผูป้ ่ วยหรื อต่อชื่อเสี ยงของสถาบันฝึ กอบรม
2. ปฏิบตั ิงานโดยขาดความรับผิดชอบหรื อประพฤติตนเสื่ อมเสี ยไม่มีการปรับปรุ งพฤติกรรม
หลังการตักเตือน และกระทาซ้ าภายหลังการภาคทัณฑ์เมื่อสถาบันฝึ กอบรมเห็นสมควรให้ออก ให้
ทาการแจ้งแพทย์รับทราบพร้อมให้พกั การปฏิบตั ิงาน แล้วทาเรื่ องแจ้งต่อคณะอนุกรรมการ
ฝึ กอบรมและสอบของสมาคมฯ ซึ่งจะต้องตั้งคณะกรรมการพิจารณาจานวน 5 คน โดยมีกรรมการ
ภายในสถาบันนั้นจานวน 2 คน เพื่อดาเนิ นการให้เสร็ จสิ้ นภายใน 4 สัปดาห์ภายหลังจากได้รับเรื่ อง
ผลการพิจารณาจะถูกนาเสนอต่อที่ประชุมสมาคมฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ ถ้าสมควรให้ออกจึงแจ้ง
ต่อราชวิทยาลัยฯ และแพทยสภา จนเมื่อได้รับการอนุมตั ิจึงถือว่าการให้ออกสมบูรณ์ ถ้าเห็นว่ายัง
ไม่สมควรให้ออกจึงส่ งเรื่ องคืนให้สถาบันฝึ กอบรมพร้อมคาแนะนา
6.6.6 การประเมินเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชี พเวชกรรม อนุสาขา
อายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหาร การประเมินมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
6.6.6.1 คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าขอรับการประเมินฯ มีดงั ต่อไปนี้
1. ผูส้ มัครสอบเพื่อวุฒิบตั รอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร ต้องผ่านการ
อบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหารครบตาม
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หลักสู ตรของสมาคมฯ ที่ผา่ นการรับรองโดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
และแพทยสภา และสถาบันฝึ กอบรมเห็นสมควรให้เข้าสอบได้
2. ได้ทาหัตถการผ่านเกณฑ์ข้ นั ต่าครบตามที่หลักสู ตรกาหนด
3. ส่ งรายงานฉบับสมบูรณ์ของผลงานวิจยั ต่ออนุกรรมการฝ่ ายวิจยั สมาคมฯ และผ่านการ
รับรองโดยอนุกรรมการฝ่ ายวิจยั สมาคมฯ ตามเกณฑ์ที่ประกาศไว้
4. แสดงหลักฐานการส่ งบทความปริ ทศั น์ 1 เรื่ อง หรื อนาเสนอรายงานผูป้ ่ วยใน
Interhospital conference 1 ครั้ง
6.6.6.2 วิธีการสอบประกอบด้วยการสอบ 3 ภาค
ก. ภาคข้ อเขียน ประกอบด้วยข้อสอบ multiple choices question (MCQ) และ modified
essay question (MEQ) หรื ออื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ เห็น
เหมาะสม
ข. ภาครายยาว (long case) ทั้งนี้ชนิดและจานวนครั้งของการสอบภาคนี้ อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามที่คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ เห็นเหมาะสม ซึ่งจะประกาศ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือนก่อนการสอบ
ค. ภาค Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ได้แก่ การแปลผลการส่ อง
กล้องทางเดินอาหาร ภาพรังสี วนิ ิจฉัย พยาธิวทิ ยา การสื บค้นในระบบทางเดินอาหาร และ
ทักษะอื่นๆ
6.6.6.3 การตัดสิ นผลการสอบ
- การผ่านการประเมินเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรมทางอายุรศาสตร์ อนุสาขาโรคระบบทางเดินอาหาร ต้องผ่านเกณฑ์ท้ งั 3 ภาค ได้แก่
ภาคข้อเขียน ภาครายยาว และภาค OSCE ถ้าสอบไม่ผา่ นภาคในภาคหนึ่งถือว่าสอบตก
เฉพาะภาคนั้น
- เกณฑ์การตัดสิ นทั้ง 3 ภาค ใช้หลักอิงเกณฑ์ตามที่คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ
ประกาศกาหนดก่อนวันสอบอย่างน้อย 6 เดือน
6.6.6.4 ผลการสอบผ่านแต่ละภาค สามารถใช้ได้อีก 2 ปี นับจากการสอบผ่าน ถ้าสอบผ่านไม่ครบ
ตามกาหนดในอีก 2 ปี ต้องสอบใหม่ท้ งั หมด
6.6.7 การสอบเพื่อหนังสื ออนุมัติ อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหาร
1. ผูส้ มัครสอบจะต้องเป็ นผูท้ ี่ได้รับหนังสื ออนุมตั ิหรื อวุฒิบตั รในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาอายุรศาสตร์ ของแพทยสภาและได้ทางานเกี่ยวกับอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหารมา
ไม่นอ้ ยกว่า 5ปี ในโรงพยาบาลที่มีการแยกสาขาวิชาเฉพาะทางโรคระบบทางเดินอาหารที่มี
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คุณสมบัติเทียบเท่าเกณฑ์ข้ นั ต่าในการขอเปิ ดเป็ นสถาบันฝึ กอบรม ได้แก่ มีแพทย์ที่ได้รับวุฒิบตั ร
หรื อหนังสื ออนุมตั ิฯ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารจานวน 2 คน โดยไม่รวม
ผูส้ มัครสอบ มีจานวนผูป้ ่ วยและหัตถการตามที่ระบุในหลักสู ตร
2. การสอบจะใช้ขอ้ สอบและเกณฑ์การตัดสิ นเช่นเดียวกับการสอบเพื่อวุฒิบตั ร
3. สาหรับแพทย์ที่ได้รับวุฒิบตั รสาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหาร จากสถาบันต่างประเทศที่
สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย และแพทยสภารับรอง (ที่ยงั ไม่หมดอายุ) จะ
ทาการสอบเพียงการสัมภาษณ์อย่างเดียว
7. การรับและคัดเลือกผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม
7.1 นโยบายการรับและการคัดเลือกผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
หน่วยโรคระบบทางเดินอาหาร จัดทาประกาศรายชื่อคณะกรรมการ หลักเกณฑ์ และกระบวนการ
คัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ให้สอดคล้องกับศักยภาพของหน่วยฯในการฝึ กอบรมที่ได้รับอนุมตั ิไว้ตาม
เกณฑ์แพทยสภา โดยยึดหลักความเสมอภาค โปร่ งใส และตรวจสอบได้
7.2 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ ารับการฝึ กอบรม
ผูส้ มัครเข้ารับการฝึ กอบรมจะต้องเป็ นผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้วและต้องมี
คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. เป็ นผูไ้ ด้รับหนังสื ออนุมตั ิหรื อวุฒิบตั รฯ ในสาขาอายุรศาสตร์
2. เป็ นแพทย์ประจาบ้านปี สุ ดท้ายในการฝึ กอบรมเพื่อวุฒิบตั รสาขาอายุรศาสตร์
3. เป็ นผูม้ ีสิทธิ สอบเพื่อหนังสื ออนุมตั ิหรื อวุฒิบตั รสาขาอายุรศาสตร์ ในปี การศึกษานั้น
7.3 จานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมสามารถรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้ในสัดส่ วนชั้นปี ละ 1 คน ต่อผูใ้ ห้การ
ฝึ กอบรม 2 คน รวมทั้งต้องมีงานบริ การในสถาบันตามที่กาหนดในตารางต่อไปนี้
จานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมในแต่ ละชั้ น ปี 1
ละ
จานวนแพทย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรม
2
จานวนผูป้ ่ วยนอกคลินิกเฉพาะโรค
500
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร (ครั้ง/
ปี )

2

3

4

5

6

4
1000

6
1500

8
2000

10
2500

12
3000
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จานวนผูป้ ่ วยในโรคระบบทางเดินอาหารทั้ง 150 300 450 600 750 900
ในแผนกและปรึ กษานอกแผนก (ราย/ปี )
จานวนหัตถการ
การส่ องกล้องทางเดินอาหารส่ วนบน
200 400 600 800 1000 1200
(ครั้ง/ปี )
หัตถการห้ามเลือดชนิด non-variceal 20
40
60
80
100 120
(ครั้ง/ปี )
หัตถการห้ามเลือดชนิด variceal (ครั้ง/ปี ) 20
40
60
80
100 120
การส่ องกล้องลาไส้ใหญ่ (ครั้ง/ปี )
150 300 450 600 750 900
หัตถการรักษาโดยการส่ องกล้องลาไส้ 30
60
90
120 150 180
ใหญ่ (ครั้ง/ปี )
การเจาะชิ้นเนื้อตับ (ครั้ง/ปี )
15
30
45
60
75
90
ศักยภาพปั จจุบนั หน่วยโรคระบบทางเดินอาหาร สามารถรับผูเ้ ข้าอบรมได้ปีละ 3 คน โดยมีอาจารย์ผใู ้ ห้
การฝึ กอบรม 7 คน
8. สถาบันฝึ กอบรมและผู้ให้ การอบรม
8.1 สถาบันฝึ กอบรม หน่วยโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นสถาบันที่ได้รับการรับรองให้เป็ นสถานที่ฝึกอบรมแพทย์อนุสาขาโรค
ระบบทางเดินอาหารจากแพทยสภา โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของแพทยสภา และราชวิทยาลัยอายุร
แพทย์แห่งประเทศไทย
เกณฑ์มาตรฐานเฉพาะของสถาบันฝึ กอบรมอนุสาขาโรคระบบทางเดินอาหาร มีดงั นี้
8.1.1 เป็ นสถาบันฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาอายุรศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองโดยแพทยสภา
8.1.2 เป็ นสถาบันที่ผา่ นการรับรองจากสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
8.2 ผู้รับผิดชอบการฝึ กอบรมของสถาบัน
คณะกรรมการที่ทาหน้าที่รับผิดชอบในการฝึ กอบรม มีคุณสมบัติตามที่ระบุในข้อ 6.4
8.3 ผู้ให้ การฝึ กอบรม
ผูใ้ ห้การฝึ กอบรมต้องเป็ นผูท้ ี่ได้รับหนังสื ออนุมตั ิหรื อวุฒิบตั รอนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบ
ทางเดินอาหารจากแพทยสภา และต้องเป็ นสมาชิกของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
และสมาชิกของสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
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8.4 จานวนผู้ให้ การฝึ กอบรมในสถาบัน
สถาบันฝึ กอบรมจะต้องมีผใู ้ ห้การฝึ กอบรมแบบเต็มเวลาอย่างน้อย 2 คน และมีจานวนผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมหนึ่งคนต่อจานวนผูใ้ ห้การฝึ กอบรมไม่นอ้ ยกว่าสองคน หากจานวนผูใ้ ห้การฝึ กอบรมเต็ม
เวลาไม่พอ สถาบันฝึ กอบรมอาจจัดให้มีผใู ้ ห้การฝึ กอบรมแบบไม่เต็มเวลาทาหน้าที่แทนได้ แต่ตอ้ ง
มีผใู ้ ห้การฝึ กอบรมเต็มเวลาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนผูใ้ ห้การฝึ กอบรมทั้งหมด
ผู้ให้ การฝึ กอบรมแบบเต็มเวลา หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจา ที่ปฏิบตั ิงานเต็ม
เวลาของสถาบันฝึ กอบรม
ผู้ให้ การฝึ กอบรมแบบไม่ เต็มเวลา หมายถึง ผูใ้ ห้การฝึ กอบรมที่ไม่เข้าเกณฑ์ของผูฝ้ ึ กอบรมแบบเต็มเวลา ที่
สถาบันฝึ กอบรมนั้นๆ ขออนุ มตั ิจากสมาคมฯ โดยให้นาเวลาทางานเฉพาะที่เป็ นการปฏิบตั ิงาน
สาหรับการเรี ยนการสอนของสาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหารเท่านั้นมาใช้เป็ นเวลาสอน
ทดแทนจานวนผูใ้ ห้การฝึ กอบรมแบบเต็มเวลา โดยให้คิดเป็ นสัดส่ วนหรื อร้อยละของการทางานแบบ
เต็มเวลา โดยแบ่งเป็ น 2 ประเภท
ก. พนักงานมหาวิทยาลัยหรื อลูกจ้างประเภทบางเวลาอย่างน้อยครึ่ งเวลา และได้รับเงินเดือน
ตามสัดส่ วนงาน ให้นบั เวลาปฏิบตั ิงานตามสัญญาจ้าง
ข. ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานอยูท่ ี่สถาบันอื่น แผนกอื่น หรื ออาจารย์เกษียณอายุมาช่วยสอนบางเวลา โดย
ไม่ได้มีสัญญาจ้างจากหน่วยงาน หรื อปฏิบตั ิงานน้อยกว่าครึ่ งเวลา ให้คิดเวลาปฏิบตั ิงาน
เฉพาะที่มาปฏิบตั ิงานสาหรับการเรี ยนการสอนแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขา
อายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหาร ไม่นบั เวลาที่มาทางานวิจยั หรื องานบริ การ เช่น ตรวจ
ผูป้ ่ วย หรื อทาหัตถการ โดยไม่เกี่ยวข้องกับแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์
โรคระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งไม่นบั เวลาที่มาสอนนักศึกษา/นิสิตแพทย์ และแพทย์ประจา
บ้านอายุรศาสตร์
ผูใ้ ห้การฝึ กอบรมวุฒิบตั รฯในระดับเดียวกันใช้ศกั ยภาพได้ 35 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ใน 1 สาขาวิชา
แต่ถา้ ให้การฝึ กอบรมมากกว่า 2 สาขาวิชา ต้องแบ่งศักยภาพเป็ น 2 สาขาวิชา โดยคิดสาขาวิชาหลักไม่
น้อยกว่าครึ่ งหนึ่ง
สถาบันฝึ กอบรมได้มีการกาหนดและดาเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกผูใ้ ห้การฝึ กอบรม
ให้สอดคล้องกับพันธกิจของแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร โดยอาจารย์ผใู ้ ห้การอบรมต้องมีคุณสมบัติ
ทางวิชาการ ความเป็ นครู และความชานาญทางคลินิกในสาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหาร มี
ความสามารถการดาเนินงานวิจยั รวมทั้งมีทกั ษะการสื่ อสารและปฏิสัมพันธ์กบั บุคลากรวิชาชีพอื่นๆ
ตลอดจนมีความรับผิดชอบ จริ ยธรรม ทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อผูป้ ่ วย ผูร้ ่ วมงาน และองค์กร
โดยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ผใู ้ ห้การอบรม ประกอบไปด้วย ด้านการศึกษา ด้าน
การวิจยั และด้านการบริ การ อย่างละเท่าๆกัน โดยสัดส่ วนของผูอ้ าจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมต่อผูเ้ ข้ารับ
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การฝึ กอบรมให้เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้โดยสมาคมฯ ผูใ้ ห้การฝึ กอบรมจะต้องมีเวลาเพียงพอ
สาหรับการให้การฝึ กอบรม ให้คาปรึ กษา และกากับดูแลการฝึ กอบรม นอกจากนั้นทางคณะฯและ
หน่วยงานจะมีการจัดและสนับสนุนให้อาจารย์ผใู ้ ห้การอบรมได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น
การเข้าร่ วมอบรมเพื่อเสริ มสร้างและพัฒนาความรู ้ท้ งั ทางด้านวิชาการ และทางด้านแพทยศาสตร์ ศึกษา
ที่จดั โดยสถาบันภายในและต่างประเทศ และจะมีการประเมินการปฏิบตั ิงานของอาจารย์ผใู ้ ห้การ
ฝึ กอบรมเป็ นระยะโดยประธานคณะกรรมการผูใ้ ห้การฝึ กอบรม
9. ทรัพยากรทางการศึกษา
หน่วยฯได้กาหนดและดาเนิ นนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรทางการศึกษาให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- สถานที่ สิ่ งอานวยความสะดวกทางคลินิกและเครื่ องมืออุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการเรี ยน
ภาคปฏิบตั ิ โดยเฉพาะการทาหัตถการที่จาเพาะในโรคระบบทางเดินอาหารต่างๆ โดยสถานที่
ปฏิบตั ิหลักอยูท่ ี่ศูนย์ส่องกล้องและผ่าตัดผ่านกล้องบัวหลวง (BELTEC)
- โอกาสในการเรี ยนรู ้ท้ งั ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่ทนั สมัย
รวมถึงสื่ ออิเล็กทรอนิกส์สาหรับการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถเข้าถึงได้ มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสารให้เป็ นส่ วนหนึ่งของการฝึ กอบรมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และถูกหลักจริ ยธรรม โดยผูเ้ ข้ารับการอบรมสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ทางการแพทย์
ผ่านทางฐานข้อมูลของห้องสมุดธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดของห้องสมุด ดังนี้
1) ห้องสมุดภาดวิชาอายุรศาสตร์ อาคารคุณากร ชั้น 7
2) ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี คณะแพทยศาสตร์ อาคารปิ ยชาติ ชั้น 7-8
3) ห้องสมุดป๋ วย อึ๊งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
- การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ปลอดภัย
- การจัดประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานเป็ นทีมร่ วมกับผูร้ ่ วมงานและบุคลากรวิชาชีพอื่น
- การนาความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตร์ ศึกษามาใช้ในการจัดทาแผนการฝึ กอบรม
- การฝึ กอบรมในสถาบันอื่น ทั้งในและนอกประเทศตามที่ระบุไว้ในหลักสู ตร
10. การประเมินการฝึ กอบรม / หลักสู ตร
หน่วยโรคระบบทางเดินอาหารมีกลไกในการประเมินการฝึ กอบรมเป็ นประจา โดยการจัดการประชุมใน
หน่วย โดยการประเมินมีความครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
- พันธกิจของการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
- ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ที่พึงประสงค์
- แผนการฝึ กอบรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
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- การวัดและประเมินผล
- นโยบายการรับสมัครผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
- พัฒนาการของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
- คุณสมบัติของอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรม
- ทรัพยากรทางการศึกษา
- สิ่ งที่ควรปรับปรุ ง
ในการประเมินดังกล่าวสถาบันฝึ กอบรมต้องใช้ขอ้ มูลป้ อนกลับจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่สาคัญ ได้แก่ ผู ้
เข้ารับการฝึ กอบรม ผูใ้ ห้การฝึ กอบรม ผูใ้ ช้บณั ฑิต และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยหลักอื่นๆ
11. การทบทวนและพัฒนาหลักสู ตรการฝึ กอบรม
หน่วยโรคระบบทางเดินอาหารจะจัดให้มีทาการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสู ตรการ
ฝึ กอบรมเป็ นระยะๆ หรื ออย่างน้อยทุก 5 ปี และแจ้งผลการทบทวนและพัฒนาหลักสู ตรให้สมาคมแพทย์
ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยรับทราบ ทั้งนี้ ราช
วิทยาลัยฯ จะแจ้งผลการทบทวนและพัฒนาให้แพทยสภารับทราบต่อไป
12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
- หน่วยฯได้บริ หารจัดการหลักสู ตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่กาหนดไว้ในด้านต่างๆได้แก่ การ
รับสมัครผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจานวนที่รับ) กระบวนการฝึ กอบรม การวัด
และประเมินผล และผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมที่พึงประสงค์ รวมถึงการออกเอกสารรับรองการ
สาเร็ จการฝึ กอบรม
- หน่วยฯได้กาหนดหน้าที่รับผิดชอบและอานาจในการบริ หารจัดการงบประมาณของแผนการ
ฝึ กอบรมให้สอดคล้องกับความจาเป็ นด้านการฝึ กอบรม
- หน่วยฯมีบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดาเนินการของ
การฝึ กอบรมและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การบริ หารจัดการที่ดีและการใช้ทรัพยากรได้อย่าง
เหมาะสม
13. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
หน่วยโรคระบบทางเดินอาหารเป็ นสถาบันฝึ กอบรมที่ได้รับอนุมตั ิให้จดั การฝึ กอบรม เตรี ยมความ
พร้อมเพื่อผ่านการประเมินความพร้อมในการเป็ นสถาบันฝึ กอบรมตามเกณฑ์แพทยสภา และจะต้องจัดให้มี
การประกันคุณภาพการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่องดังนี้
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การประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายใน
- สถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายใน อย่าง
น้อยทุก 2 ปี
การประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายนอก
- สถาบันฝึ กอบรมจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ อนุ
สาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหาร ตามข้อกาหนดของแพทยสภา อย่างน้อยทุก 5 ปี
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ภาคผนวก 1
EPA

ใบประเมิน EPA สาหรับแพทย์ ประจาบ้ านต่ อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหาร
ชั้นปี ที่ 1 และ 2 สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

EPA 1: Manage common functional GI and motility disorders
หัวข้อการประเมิน

1. Detect significant history of functional
gastrointestinal and motility disorders.
2. Perform physical examination correctly,
including digital rectal examination
3. Order limited laboratory, radiologic,
diagnostic motility and endoscopic studies
for exclusion of organic disorders and in the
evaluation of motility disorders
4. Integrate pharmacologic, nonpharmacologic management, complementary
and alternative medicine for management of
functional GI disorders
5. Integrate non-pharmacological ,
pharmacological, endoscopic and surgical
options for common motility disorders
6. Inform patients properly
7. Record proper clinical information
ผลการประเมิน

สิ้ นสุ ดการฝึ กอบรมช่วง 12 เดือนแรก ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3: 10 cases in at least 2 different diseases/problems
ระดับศักยภาพ (1-5)
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
HN……..
HN……..
HN……..
HN……..
HN……..
HN……..
HN……..
HN……..

โรค/ภาวะ
…………..
HN……..

โรค/ภาวะ
…………..
HN……..

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

อาจารย์
วันที่
*ระดับศักยภาพ
1 = สามารถปฏบัติงานได้ภายใต้การควบคมุของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
2 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองภายใต้การชี้ แนะของอาจารย์
ิ
3 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความชว่ยเหลือเมื่อต้องการ
4 = สามารถปฏิบตังานได้
เอง 5 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ดว้ ยตนเองและควบคุมผูท้ ี่มีประสบการณ์นอ้ ยกว่า
** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดับ 3 ในทุกหัวข้อการประเมิน
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EPA 2: Manage common acid-related disorders
หัวข้อการประเมิน

1. Obtain a comprehensive patient history
of acid-related disorders
2. Perform physical examination to assesses
for manifestations and complications of
acid-related problems
3. Order appropriate investigations including
laboratory/radiologic studies and endoscopy
in the evaluation of acid-related disorders
4. Counsel patients and caregivers about the
role of pharmacological and nonpharmacological management of acidrelated diseases
5 Integrate non-pharmacological
management, appropriate use of
medications, endoscopic management and
surgical options of acid-related disorders
6. Inform patients properly
7. Record proper clinical information
ผลการประเมิน

สิ้ นสุ ดการฝึ กอบรมช่วง 12 เดือนแรก ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3: 10 cases in at least 2 different diseases/problems
ระดับศักยภาพ (1-5)
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
HN……..
HN……..
HN……..
HN……..
HN……..
HN……..
HN……..
HN……..

โรค/ภาวะ
…………..
HN……..

โรค/ภาวะ
…………..
HN……..

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

อาจารย์
วันที่
*ระดับศักยภาพ
1 = สามารถปฏบัติงานได้ภายใต้การควบคมุของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
2 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
3 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความชว่ยเหลือเมื่อต้องการ 4 = สามารถปฏิบตังิ านได้เอง
5 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ดว้ ยตนเองและควบคุมผูท้ ี่มีประสบการณ์นอ้ ยกว่า
** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดับ 3 ในทุกหัวข้อการประเมิน
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EPA 3: Manage common intestinal diseases
หัวข้อการประเมิน

1. Obtain a comprehensive patient history
pertaining to common intestinal diseases
2. Perform physical examination that
assesses for manifestations and
complications of common intestinal diseases
3.Order diagnostic testing appropriately in
common intestinal diseases
4. Interpret result of mucosal biopsies
5. Apply therapies for intestinal infections
based on region of the country/travel history
6. Manage immunosuppressive medications
and monitor/adjust medication based on
patient response and laboratory testing
7. Inform patients properly
8. Record proper clinical information
ผลการประเมิน

สิ้ นสุ ดการฝึ กอบรมช่วง 12 เดือนแรก ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3: 10 cases in at least 2 different diseases/problems
ระดับศักยภาพ (1-5)
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
HN……..
HN……..
HN……..
HN……..
HN……..
HN……..
HN……..
HN……..

โรค/ภาวะ
…………..
HN……..

โรค/ภาวะ
…………..
HN……..

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

อาจารย์
วันที่
*ระดับศักยภาพ
1 = สามารถปฏบัติงานได้ภายใต้การควบคมุของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
2 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองภายใต้การชี้ แนะของอาจารย์
3 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความชว่ยเหลือเมื่อต้องการ
4 = สามารถปฏิบตังิ านได้เอง 5 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ดว้ ยตนเองและควบคุมผูท้ ี่มีประสบการณ์นอ้ ยกว่า
** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดับ 3 ในทุกหัวข้อการประเมิน
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EPA 4: Manage biliary tract disorders
หัวข้อการประเมิน

1. Obtain a comprehensive history
pertaining to biliary tract disorders
2. Perform a physical examination that
assesses for manifestations of biliary tract
disorders, particularly in patients presented
with jaundice
3. Order appropriate laboratory studies,
radiologic studies, endoscopy for diagnosis
of biliary tract disorders that warranted
unnecessary complications
4. Integrate pharmacologic management,
endoscopic and surgical management of
biliary tract disorders
5 Inform patients properly
6. Record proper clinical information
ผลการประเมิน

สิ้ นสุ ดการฝึ กอบรมช่วง 12 เดือนแรก ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3: 6 cases in at least 2 different diseases/problems
ระดับศักยภาพ (1-5)
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
HN……..
HN……..
HN……..
HN……..
HN……..
HN……..
HN……..
HN……..

โรค/ภาวะ
…………..
HN……..

โรค/ภาวะ
…………..
HN……..

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

อาจารย์
วันที่
*ระดับศักยภาพ
1 = สามารถปฏบัติงานได้ภายใต้การควบคมุของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
2 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองภายใต้การชี้ แนะของอาจารย์
ิ
3 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความชว่ยเหลือเมื่อต้องการ
4 = สามารถปฏิบตังานได้เอง 5 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ดว้ ยตนเองและควบคุมผูท้ ี่มีประสบการณ์นอ้ ยกว่า
** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดับ 3 ในทุกหัวข้อการประเมิน
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EPA 5: Manage liver diseases
หัวข้อการประเมิน

1. Obtain a comprehensive history
pertaining to liver diseases
2. Perform a physical examination that
assesses for manifestations of liver diseases
3. Order appropriate laboratory studies and
radiologic studies for diagnosis, assessment
of severity and prognosis of liver diseases
4. Interpret the result of laboratory studies,
pathological report and evaluate
radiographic liver imaging
5. Integrate pharmacologic and nonpharmacologic management of liver diseases
6. Provide genetic counseling and
prevention of liver diseases
7. Inform patients properly
8. Record proper clinical information
ผลการประเมิน

สิ้ นสุ ดการฝึ กอบรมช่วง 12 เดือนแรก ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3: 6 cases in at least 2 different diseases/problems
ระดับศักยภาพ (1-5)
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
HN……..
HN……..
HN……..
HN……..
HN……..
HN……..
HN……..
HN……..

โรค/ภาวะ
…………..
HN……..

โรค/ภาวะ
…………..
HN……..

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

อาจารย์
วันที่
*ระดับศักยภาพ
1 = สามารถปฏบัติงานได้ภายใต้การควบคมุของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
2 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองภายใต้การชี้ แนะของอาจารย์
ิ
3 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความชว่ยเหลือเมื่อต้องการ
4 = สามารถปฏิบตังานได้เอง 5 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ดว้ ยตนเองและควบคุมผูท้ ี่มีประสบการณ์นอ้ ยกว่า
** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดับ 3 ในทุกหัวข้อการประเมิน
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EPA 6: Manage pancreatic diseases
หัวข้อการประเมิน

1. Obtain a comprehensive history of
pancreatic diseases
2. Perform a physical examination that
assesses for manifestations and
complications of pancreatic diseases
3. Order appropriate laboratory/radiologic
and endoscopic studies for diagnosis of
pancreatic diseases and their complications
4. Integrate pharmacologic and nonpharmacologic management for the effective
management of pancreatic diseases
5. A multidisciplinary approach to
management of pancreatic disorders and
their complications
6. Inform patients properly
7. Record proper clinical information
ผลการประเมิน

สิ้ นสุ ดการฝึ กอบรมช่วง 12 เดือนแรก ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3: 4 cases for acute pancreatitis and pancreatic cancer
ระดับศักยภาพ (1-5)
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
HN……..
HN……..
HN……..
HN……..
HN……..
HN……..
HN……..
HN……..

โรค/ภาวะ
…………..
HN……..

โรค/ภาวะ
…………..
HN……..

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

อาจารย์
วันที่
*ระดับศักยภาพ
1 = สามารถปฏบัติงานได้ภายใต้การควบคมุของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
2 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองภายใต้การชี้ แนะของอาจารย์
ิ
3 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความชว่ยเหลือเมื่อต้องการ
4 = สามารถปฏิบตังานได้
เอง 5 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ดว้ ยตนเองและควบคุมผูท้ ี่มีประสบการณ์นอ้ ยกว่า
** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดับ 3 ในทุกหัวข้อการประเมิน
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EPA 7: Perform upper GI endoscopy for screening, diagnosis, and intervention (แผ่นที่ .....)
หัวข้อการประเมิน

ระหว่างการฝึ กอบรม 2 ปี ต้องได้ทาอย่างน้อย Basic EGD 100 ราย, Endoscopic treatment non-variceal bleeding 15 ราย, Endoscopic treatment variceal bleeding 15 ราย
ระดับศักยภาพ (1-5)
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
HN……..
HN……..
HN……..
HN……..
HN……..
HN……..
HN……..
HN……..
HN……..
HN……..

1. Able to assess patient’s clinical,
indications, contraindications
2. Able to prepare equipments, anesthesia
3. Perform proper upper endoscopy safely
and completely
4. Provide appropriate decision/plan/therapy
for endoscopic findings
5. Able to recognize risks or complications
and management
6. Record endoscopic finding report and
interpretation
7. Able to communicate with patient and
health-care team
8. Demonstrate appropriate professionalism
9. Perform endoscopic treatment of nonvariceal or variceal bleeding
ผลการประเมิน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

อาจารย์
วันที่
*ระดับศักยภาพ
1 = สามารถปฏบัติงานได้ภายใต้การควบคมุของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
2 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
3 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความชว่ยเหลือเมื่อต้องการ 4 = สามารถปฏิบตังิ านได้เอง
5 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ดว้ ยตนเองและควบคุมผูท้ ี่มีประสบการณ์นอ้ ยกว่า
** ผ่าน: ปี 1: Basic EGD อย่างน้อย 50 ราย (≥30 ราย ระดับ 4) , Endo-treatment non-variceal bleeding อย่างน้อย 5 ราย (≥3 ราย ระดับ 3) , Endo-treatment variceal bleeding อย่างน้อย 5 ราย (≥3 ราย ระดับ 3)
ปี 2 : Basic EGD อย่างน้อย 20 ราย ระดับ 5, Endo-treatment non-variceal bleeding อย่างน้อย 10 ราย ระดับ 4, Endo-treatment variceal bleeding อย่างน้อย 10 ราย ระดับ 4
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EPA 8: Perform lower GI endoscopy for screening, diagnosis, and intervention (แผ่นที่ .....)
รระหว่างการฝึ กอบรม 2 ปี ต้องได้ทาอย่างน้อย complete colonoscopy 100 ราย, polypectomy 20 ราย
หัวข้อการประเมิน

1. Able to assess patient’s clinical,
indications, contraindications
2. Able to prepare equipments, anesthesia
3. Perform proper lower endoscopy safely
4. Provide appropriate decision/plan/therapy
for endoscopic findings
5. Able to recognize risks or complications
and management
6. Record endoscopic finding report and
interpretation
7. Able to communicate with patient and
health-care team
8. Demonstrate appropriate professionalism
9. Complete colonoscopy (cecal intubation)
10. Ileal intubation
11. Polypectomy
ผลการประเมิน

โรค/ภาวะ
…………..
HN……..

โรค/ภาวะ
…………..
HN……..

โรค/ภาวะ
…………..
HN……..

โรค/ภาวะ
…………..
HN……..

ระดับศักยภาพ (1-5)
โรค/ภาวะ
โรค/ภาวะ
…………..
…………..
HN……..
HN……..

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

โรค/ภาวะ
…………..
HN……..

โรค/ภาวะ
…………..
HN……..

โรค/ภาวะ
…………..
HN……..

โรค/ภาวะ
…………..
HN……..

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

อาจารย์
วันที่
*ระดับศักยภาพ
1 = สามารถปฏบัติงานได้ภายใต้การควบคมุของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
2 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองภายใต้การชี้ แนะของอาจารย์
ิ
3 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความชว่ยเหลือเมื่อต้องการ
4 = สามารถปฏิบตังานได้
เอง 5 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ดว้ ยตนเองและควบคุมผูท้ ี่มีประสบการณ์นอ้ ยกว่า
** ผ่าน: ปี 1 : Complete colonoscopy อย่างน้อย 10 ราย ระดับ 1-3 (≥5 ราย ระดับ 3)
ปี 2 : Complete colonoscopy อย่างน้อย 60 ราย ระดับ 4 (ileal intubation at least 20 ราย), Polypectomy อย่างน้อย 20 ราย (≥10 ราย ระดับ 4)
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ภาคผนวก 2
1.รายนามอาจารย์ และคุณวุฒิประจาสาขาโรคระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ให้ การฝึ กอบรมเต็มเวลา 7 คน
ลาดับ ตาแหน่งทาง
วิชาการ
1
อาจารย์

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

บุบผา พรธิสาร

วว.

อายุรศาสตร์โรคระบบ
ทางเดินอาหาร
อายุรศาสตร์

วว.

2

ศาสตราจารย์ รัฐกร วิไลชนม์

พ.บ.
วว.
วว.
ปร.ด.
ประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตร

แพทยศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคระบบ
ทางเดินอาหาร
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์
Gastroenterology
Training Course of
Human Protection
Research
Gastroenterology

สาเร็ จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี พ.ศ.
แพทยสภา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 2544
แพทยสภา
(คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แพทยสภา (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย)
แพทยสภา (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Baylor College of Medicine
Baylor College of Medicine

American College of
Gastroenterology

2540
2534
2545
2542
2546
2546

2543
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3

4

5

ผูช้ ่วย
สุ นทร ชลประเสริ ฐสุ ข
ศาสตราจารย์

ผูช้ ่วย
ศิษฏ์ ศิรมลพิวฒั น์
ศาสตราจารย์

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

พ.บ.

แพทยศาสตร์

วว.
วว.

อายุรศาสตร์ โรคระบบ
ทางเดินอาหาร
อายุรศาสตร์

พ.บ.

แพทยศาสตร์

Master
degree
วว.

Clinical investigation

วว.

อายุรศาสตร์

พ.บ.
ปฐมทรรศน์ พันธุมโกมล วว.
วว.

6

อาจารย์

อมรนิวษิ ฐ์ กนกวรรณ
วิมล

พ.บ.
อว.

อายุรศาสตร์ โรคระบบ
ทางเดินอาหาร

แพทยศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคระบบ
ทางเดินอาหาร
อายุรศาสตร์
แพทยศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคระบบ
ทางเดินอาหาร

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
แพทยสภา (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย)
แพทยสภา (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย)
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
University of Barcelona, Spain

2538

แพทยสภา
(คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี)
แพทยสภา
(คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี)
ม.มหิดล
แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล)
แพทยสภา ( คณะแพทยศาสตร์ ม.
ขอนแก่น)
ม.มหิดล
แพทยสภา

2553

2550
2548
2542
2556

2551

2545
2554
2552
2548
2558
50

7

อาจารย์

พงษ์จรัส หนุนอนันต์

อว.
พ.บ.

อายุรศาสตร์
แพทยศาสตร์

วว.
วว.

อายุรศาสตร์โรคระบบ
ทางเดินอาหาร
อายุรศาสตร์

พ.บ.

แพทยศาสตร์

แพทยสภา
Royal College of Surg Cons in
Ireland
แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์ ม.
ธรรมศาสตร์ )
แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์ ม.
สงขลานคริ นทร์ )
ม.ธรรมศาสตร์

2558
2551

แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์ ม.
ธรรมศาสตร์ )
แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์ ม.
ธรรมศาสตร์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2560

2558
2555
2549

2. อาจารย์ พเิ ศษผู้ให้ การฝึ กอบรมแบบไม่ เต็มเวลา 1 คน
7

อาจารย์

พีระนาท โชติวทิ ยธารากร วว.
วว.

อายุรศาสตร์โรคระบบ
ทางเดินอาหาร
อายุรศาสตร์

พ.บ.

แพทยศาสตร์

2558
2554
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ภาคผนวก 3
ค่ าตอบแทน สวัสดิการและสิ ทธิประโยชน์ ของแพทย์ประจาบ้ าน
ค่ าจ้ างและค่ าตอบแทนแพทย์ ประจาบ้ าน
พนักงานโรงพยาบาลงบโครงการสั งกัด (รพธ.) อัตราค่ าจ้ าง 24,330 บาท/เดือน (อิสระ)
ค่ าเวร (เหมาจ่ าย) ต้ องปฏิบัติงานมากกว่า 6 เวร/เดือน (อิสระ และมีต้นสั งกัด)
1. ได้ รับค่ าตอบแทนเดือนละ 8,000 บาท ได้ แก่ สาขาสู ติ-นรี เวชกรรม สาขาศัลยกรรม สาขาอายุ
รกรรม สาขากุมารเวชกรรม สาขาศัลยกรรมออร์โธปิ ดิกส์ สาขาวิสัญญี และสาขาเวชกรรม
ฉุกเฉิน
2. ได้ รับเดือนละ 5,000 บาท สาขาอื่นๆนอกเหนือจากข้ อ 1.
 ค่ าปฏิบัติงานทีห่ ้ องฉุ กเฉิ นและคลินิกประกันสั งคม 1,600 บาท/ผลัด
ค่ าตอบแทนแพทย์ ทปี่ ฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ ให้ จ่าย ในอัตราร้ อยละ 80 ของอัตรา
ค่ าธรรมเนียมแพทย์ การตรวจรักษาผู้ป่วยตามทีก่ าหนดในประกาศโรงพยาบาล (200 บาท/ราย) หรื ออัตรา
ดังต่ อไปนี้ แล้วแต่ กรณีใดจะมากกว่า
1. กรณีปฏิบัติงานในวันทาการนอกเวลาตั้งแต่ เวลา 17.00 น. – 21.00 น. ให้ เหมาจ่ ายในอัตรา
2,000 บาท แต่ หากปฏิบัติงานต่ อเนื่องไปจนถึงเวลา 24.00 น. ให้ ได้ รับค่ าตอบแทนเพิ่มอีก
1,000 บาท
2. กรณีปฏิบัติงานในวันหยุดราชการผลัดเช้ า หรื อผลัดบ่ าย
ให้ เหมาจ่ ายในอัตราผลัดละ 3,000 บาท
สวัสดิการและสิ ทธิประโยชน์
สวัสดิการด้ านเครื่ องแบบ
1. เสื้ อกาวน์สีขาวแขนสั้น (ตลอดจบหลักสู ตร)
 ปี ที่ 1 คนละ 5 ตัว
 ปี ที่ 2 คนละ 2 ตัว
 ปี ที่ 3 คนละ 2 ตัว
ยกเว้นสาขากุมารเวชศาสตร์/สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิ น คนละ 3 ตัว และได้รับชุดปฏิบตั ิงานนอก
เวลาราชการ คนละ 1 ชุด
2. ตรายางประทับชื่อ–นามสกุล แบบพกพาคนละ 1 อัน
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สวัสดิการเยีย่ มไข้
ได้รับสวัสดิการเยีย่ มไข้ภายในวงเงินไม่เกินครั้งละ 500 บาท
ต่อคน
สวัสดิการเงินช่ วยเหลือค่ าทาศพ
1. เงินช่วยเหลือค่าทาศพในกรณี ดังนี้
- บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร ที่ถึงแก่กรรม ช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท ต้องเป็ นบุตรที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ซึ่ งยังไม่บรรลุนิติภาวะ ที่อยูใ่ นอานาจปกครองของบิดา มารดา ทั้งนี้ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
2. สวัสดิการเงินช่วยเหลือเจ้าภาพงานศพ
- เจ้าภาพงานศพรายละ 3,000 บาท
- กรณี ขอใช้รถของโรงพยาบาลค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในเขตกทม. และปริ มณฑล จ่ายตามจริ งแต่
ไม่
เกิน3,000 บาท ต่างจังหวัดจ่ายตามจริ งแต่ไม่เกิน 5,000 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถยนต์
3. ค่าพวงหรี ด จ่ายตามจริ งแต่ไม่เกิน 800 บาท
สวัสดิการด้ านฝึ กอบรม
การเข้าร่ วมอบรมภายนอก สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ จานวนเงิน 4,000 บาท/คน/ปี
สิ ทธิส่วนลดหย่อนค่ ารักษาพยาบาล
เฉพาะตัวบุคลากร สิ ทธิ ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล IPD 10 % OPD 10 % ได้สิทธิเมื่อปฏิบตั ิงานครบ
6 เดือน
การลาสาหรับพนักงานโรงพยาบาลงบโครงการ
ประเภทการลา

จานวนทีล่ าได้

หมายเหตุ

ลาป่ วย

ได้ เท่าทีป่ ่ วยจริงแต่ จะได้ รับ
ค่ าจ้ างระหว่างลา ไม่ เกิน
15 วันทาการ

ลากิจ

ไม่ เกิน 5 วันทาการ

ปฏิบัติงานมาแล้ว 6 เดือน

ลาคลอดบุตร

90 วัน

ไม่ มีสิทธิได้ รับค่ าจ้ างจากโรงพยาบาล แต่ จะได้ รับ
เงินจากประกันสั งคม 45 วัน
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การลา
การลา ทุกประเภทต้องได้รับการอนุ ญาตจากผูบ้ งั คับบัญชาก่อนเท่านั้นจึงจะลาได้ การลาช่วงการ
รับปริ ญญา
อยูส่ าขาไหนให้ยนื่ ใบลาต่อสาขานั้น
จานวนวันขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมและดุลพินิจ
ผูบ้ งั คับบัญชา
การลาไปต่ างประเทศ
ผูท้ ี่มีประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ จะโดยใช้การลา หรื อไม่ใช้การลา (วันหยุดราชการ) ก็ตาม
ต้องขออนุ ญาตต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับ โดยแจ้งบันทึกข้อความพร้อมแนบใบลา เรี ยนผูอ้ านวยการ มาที่
งานบริ หารทรัพยากรมนุษย์
หมายเหตุ กรณี มีการลาออก หรื อ จบแพทย์ประจาบ้าน ให้แพทย์ ประจาบ้านยืน่ ใบลาออกตามระเบียบ
ราชการโดยให้เสนอผ่านตามสายบังคับบัญชา เนื่องจากแพทย์ประจาบ้านอิสระ ทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
ฯ ดาเนิ นการบรรจุท่านเป็ นพนักงานโรงพยาบาลประเภทงบโครงการในสังกัดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ฯ
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