เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฉบับ พ.ศ. 2562
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หลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ านต่ อยอดเพื่อวุฒิบัตรฯ
อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหาร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับ พ.ศ.2561

1. หลักสู ตร
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
2. ชื่ อวุฒิบัตร
ชื่ อเต็ม
(ภาษาไทย)

หลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหาร
Fellowship Training in Gastroenterology

วุฒิบตั รเพื่อแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหาร
Diploma of the Thai Subspecialty Board of Gastroenterology

(ภาษาอังกฤษ)
ชื่ อย่อ
(ภาษาไทย)
วว. อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
(ภาษาอังกฤษ)
Dip. Thai Subspecialty Board of Gastroenterology
คาแสดงวุฒิการฝึ กอบรมท้ ายชื่ อ
(ภาษาไทย)
วว. อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
(ภาษาอังกฤษ)
Diploma, Thai Subspecialty Board of Gastroenterology
หรื อ Dip., Thai Subspecialty Board of Gastroenterology
3.

4.

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยวิชาระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พันธกิจของการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
หน่วยวิชาระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ กาหนดพันธ
กิจด้านการศึกษาของหลักสู ตร คือ
“ผลิตอายุรแพทย์ โรคระบบทางเดินอาหารทีม่ ีคุณธรรม และมีความรู้ ความสามารถในระดับสากล”

โดยฝึ กอบรมวิ ช าอายุ ร ศาสตร์ โ รคระบบทางเดิ น อาหารให้ ผู ้ที่ จ บหลัก สู ต รมี ค วามรู ้ แ ละทัก ษะด้า น
อายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหารในระดับสากล นอกจากนี้ ยงั มีความสามารถในการเรี ยนรู ้เพื่อให้มีการพัฒนา
วิช าชี พ อย่า งต่ อเนื่ อง มี ค วามสามารถด้านการวิจยั เพื่ อสร้ า งองค์ความรู ้ ใหม่ มี ความเป็ นมื ออาชี พ มี คุณธรรม
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จริ ยธรรม ทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อผูป้ ่ วย ผูร้ ่ วมงาน และองค์กร มีความเอื้ออาทรและใส่ ใจในความปลอดภัย โดย
ยึดถื อผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลาง มีจิตสานึ กในการรับใช้สังคม มีความรู ้ ความเข้าใจในระบบสาธารณสุ ขของประเทศ
เพื่อที่จะสามารถให้บริ การสุ ขภาพแก่ชุมชนอย่างมี คุณภาพตามมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดู แลปั ญหาของ
ผูป้ ่ วยทางภาคเหนื อของประเทศไทย รวมทั้งมีความสามารถในการสื่ อสารและปฏิสัมพันธ์ สามารถทางานเป็ นทีม
ร่ วมกับบุคลากรอื่นๆ รวมทั้งการปฏิ บตั ิงานแบบสหวิชาชี พได้เป็ นอย่างดี ตลอดจนมีความรู ้ ความสามารถเกี่ยวกับ
การบริ หารจัดการ กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อประเทศไทย
การฝึ กอบรมได้ใช้หลักการให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเป็ นศูนย์กลาง โดยให้ตวั แทนของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมี
ส่ วนร่ วมเป็ นกรรมการบริ หารหลักสู ตรเพื่อปรับปรุ งหลักสู ตรให้เหมาะสมกับผูเ้ ข้าฝึ กอบรม หลักสู ตรมีการใช้ขอ้ มูล
ผูป้ ่ วยที่มารับบริ การที่ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ซึ่ งเป็ นสถาบันฝึ กอบรมที่มี
ผูป้ ่ วยด้วยโรคหลากหลาย ทั้งโรคประจาท้องถิ่นซึ่ งพบมากในภาคเหนื อและโรคทางอายุรกรรมทัว่ ไปของประเทศ
ไทย มาใช้กาหนดระดับของโรคที่ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมควรทราบ กระบวนการเรี ยนรู ้ประกอบด้วย การเรี ยนรู ้จากการฝึ ก
ปฏิบตั ิงาน, การจัดกิจกรรมทางวิชาการและการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง กระบวนการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวจะอยูภ่ ายใต้การกากับ
ดู แล (supervision) ของอาจารย์ประจาหน่ วยวิชาระบบทางเดิ นอาหาร โดยผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต้องสะท้อนการ
เรี ยนรู ้ (self-reflection) ในแต่ละกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ต่างๆที่กล่าวมาให้อาจารย์ทราบ เพื่ออาจารย์จะได้ประเมิ นค่า
(appraisal) และให้ขอ้ มูลป้อนกลับ (feedback) อย่างเหมาะสม
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
1.5 มีความรู ้ทางการแพทย์สนับสนุน (complementary medicine) ที่เกี่ยวข้องกับโรคระบบทางเดินอาหาร
2) ความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนาไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วยและสั งคมรอบด้ าน
(Medical knowledge and Skills)
2.1 เข้าใจวิทยาศาสตร์ การแพทย์พ้นื ฐานของร่ างกายและจิตใจที่เกี่ยวข้องกับโรคระบบทางเดินอาหาร
2.2 มีความรู ้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในโรคระบบทางเดินอาหาร
3) การเรียนรู้ จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Personal Improvement)
3.1 วิพากษ์บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์ได้
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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 โดยเฉพาะด้านอายุรศาสตร์ โรคระบบ
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 ทักษะการประเมินสถานการณ์
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 วนที่เกี่ยวข้องกับ
โรคระบบทางเดินอาหาร
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 บทของ
การบริ การสาธารณสุ ขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. แผนฝึ กอบรม/หลักสู ตร
6.1 เนื้อหาของการฝึ กอบรม
เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ดงั กล่าว ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต้องมีความรู ้ความสามารถในเนื้ อหาต่อไปนี้
(1) ความรู ้วทิ ยาศาสตร์ พ้นื ฐานของโรคระบบทางเดินอาหารและระบบที่เกี่ยวข้อง
(2) การดูแลรักษาโรคระบบทางเดินอาหารที่สาคัญ
4

(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
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 โรคจะอยูใ่ น
ระดับใดก็ตาม โดยแบ่งตามวิธีจดั การเรี ยนรู ้ดงั นี้
ระดับ 1 โรคหรื อภาวะที่พบบ่อย และมีความสาคัญซึ่ งสามารถเรี ยนรู ้ได้จากผูป้ ่ วยโดยตรง
ระดับ 2 โรคหรื อภาวะที่พบน้อยกว่าระดับ 1 และมีความสาคัญซึ่ งสามารถเรี ยนรู ้จากผูป้ ่ วยแต่อาจไม่ได้ดูแล
ผูป้ ่ วยโดยตรง เช่น การร่ วมดูแลในหอผูป้ ่ วยด้วยกัน เป็ นต้น
ระดับ 3 โรคที่พบน้อยแต่มีความสาคัญ ซึ่ งสามารถเรี ยนรู ้โดยการศึกษาด้วยตนเอง หรื อฟังบรรยาย และ
สถาบันฝึ กอบรมควรจัดให้มีการเรี ยนรู ้โรคในกลุ่มนี้ อย่างพอเพียง
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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-)
- 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)

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

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.-)

- 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)
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4. Disorders of intestine

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

- Esophageal varices (I85.-)
- Pyloric stenosis (K31.1)
- Gastric varices (I86.4)
- Obstruction of duodenum
(K31.5)
- Gastric ulcer (K25.-)
- Duodenal ulcer (K26.-)
- Other acute gastritis (K29.1)
- Helicobacter pylori (B96.81)
- Acute hemorrhagic gastritis
(K29.0)
- Alcoholic gastritis (K29.2)
- 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.-)

- Esophageal web (Q39.4)
- Esophageal ring (K22.2)
- Esophageal atresia (Q39.0-1)
- Eosinophilic esophagitis
(K20.0)
- Malignant neoplasm of
duodenum (C17.0)

- 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.-)

- 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.-)

- 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.-)
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5. Liver

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

- Angiodysplasia of colon
(K55.2)
- Radiation proctitis (K62.7)
- Non-infective gastroenteritis
and colitis (K52.9)
- Internal hemorrhoids with
bleeding (I84.1)
- External hemorrhoids with
bleeding (I84.4)
- Malignant neoplasm of colon
and rectum (C18.- to C20.-)
- Ulcerative colitis (K51.-)
- Ulcer of anus and rectum
(K62.6)

- Post-surgical disorders of
digestive system K91.-)
- Abscess of anal and rectal
regions (K61.-)
- Acute vascular disorders of
intestines (K55.0)
- Vascular disorders of intestine
(K55.1)
- Inguinal hernia (K40.-)
- Incisional hernia (K43.-)

- 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)

- 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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ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

- Abscess of liver (K75.0)
- Infarction of liver (shock liver)
(K76.3)
- Liver cell carcinoma (C22.0)
- 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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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
infectious and parasitic disease disorders (K52.81)
disorders in systemic disease
organ
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.-)
12. Operative-related
complications

- Hemorrhage and hematoma - Accidental puncture and
- Infections following infusion,
complicating a procedure
laceration during a procedure transfusion and therapeutic
(T81.0) (Y60.-)
(T81.2)(Y60.-)
injection (T80.2) (Y62.1)
- Post-procedural complications - Infection following a
- Mechanical complications of
and disorders of digestive
procedure (T81.4)(Y62.-)
other specified internal
system (K91.89)
prosthetic device, implant and
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ระดับ 1

ระดับ 2
- Infection and inflammatory
reaction due to other internal
prosthetic device implants and
grafts (e.g. intraperitoneal
dialysis catheter)
(T85.7)(Y73.1)

ระดับ 3
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 อต่อการ
ถ่ายทอดโรคมากน้อยเพียงใด
- Risk management skill เช่น disclosure of medical error
6.1.3 หัตถการและการแปลผลการตรวจทางห้ องปฏิบัติการทางระบบทางเดินอาหาร
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต้องรู ้ขอ้ บ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
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
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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

















ความสามารถในการแปลผลการตรวจและหัตถการทางรังสี วิทยาระบบทางเดินอาหาร
ระดับที่ 1 การตรวจทางรังสี วินิจฉัยที่พบบ่อย และ/ หรื อมีความสาคัญ ซึ่งผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต้องแปลผลได้
ระดับที่ 2 การตรวจทางรังสี วินิจฉัยที่มีการใช้นอ้ ยกว่าระดับ 1 แต่มีความสาคัญ ซึ่งผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมควร
แปลผลได้
ระดับที่ 3 การตรวจทางรังสี วินิจฉัยที่ซบั ซ้อนและการทาหัตถการทางรังสี ซึ่งผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมควรทราบ
ข้อบ่งชี้ วิธีการตรวจ และเข้าใจการแปลผล
ภาพรังสี วทิ ยาระบบทางเดินอาหาร
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
Plain abdominal film


Barium study
Esophagogram
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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
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)
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6.1.4 การทาวิจัยโรคระบบทางเดินอาหาร
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต้องทางานวิจยั 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 ิจยั
หลัก โดยงานวิจยั ดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อหลักดังนี้
1. จุดประสงค์ของการวิจยั
2. วิธีการวิจยั
3. ผลการวิจยั
4. การวิจารณ์ผลการวิจยั
5. บทคัดย่อ
ขอบเขตความรับผิดชอบ
เนื่ องจากความสามารถในการทาวิจยั ด้วยตนเอง เป็ นสมรรถนะหนึ่ งที่ ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต้องบรรลุตาม
หลักสู ตรฯ ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2561 และการพิจารณาผลการประเมินจากผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์เป็ นองค์ประกอบ
หนึ่ งของผูท้ ี่จะได้รับวุฒิบตั รฯ เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรม ดังนั้นสถาบันฝึ กอบรมจะต้องรับผิดชอบการเตรี ยมความ
พร้ อมให้กบั ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมของสถาบันตนเองตั้งแต่การเตรี ยมโครงร่ างการวิจยั ไปจนสิ้ นสุ ดการทางานวิจยั
และจัดทารายงานวิจยั ฉบับสมบู รณ์ เพื่ อนาส่ งสมาคมแพทย์ระบบทางเดิ นอาหารแห่ งประเทศไทย ทั้งนี้ สถาบัน
ฝึ กอบรมจะต้องรายงานชื่ องานวิจยั อาจารย์ที่ปรึ กษา และความคืบหน้าของงานวิจยั ตามกรอบเวลาที่กาหนดไปยัง
สมาคมฯ เพื่อให้มีการกากับดูแลอย่างทัว่ ถึง
คุณลักษณะของงานวิจัย
1. เป็ นผลงานที่ริเริ่ มใหม่ หรื อเป็ นงานวิจยั ที่ใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อน (อาจเป็ นการศึกษาในประเทศหรื อ
ต่างประเทศก็ได้) แต่นามาดัดแปลงหรื อทาซ้ าในบริ บทของสถาบัน
2. ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมและอาจารย์ผดู ้ าเนินงานวิจยั ทุกคน ควรผ่านการอบรมด้านจริ ยธรรมการวิจยั ในคน หรื อ
Good Clinical Practice (GCP)
3. งานวิจยั ทุกเรื่ องต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ของสถาบัน
4. งานวิจยั ทุกเรื่ อง ต้องดาเนินงานวิจยั ภายใต้ขอ้ กาหนดของ GCP หรื อระเบียบวิจยั ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ
คาถามวิจยั
5. ใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
กรอบการดาเนินงานวิจัยในเวลา 2 ปี (24 เดือนของการฝึ กอบรม)
เดือนที่
2
3-4

ประเภทกิจกรรม
จัดเตรี ยมคาถามวิจยั และติดต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
จัดทาโครงร่ างงานวิจยั
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เดือนที่
4-5
6
8
12
18
19
20-22

ประเภทกิจกรรม
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
สถาบันฝึ กอบรมจะต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีทกั ษะในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
Humanism
- 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, แพทยสมาคม,
แพทยสภา, สมาคมวิชาชีพ เป็ นต้น
- การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสาธารณสุ ขของชาติ
จริยธรรมทางการแพทย์
- จริ ยธรรมในการวิจยั
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-

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
- 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 และนามาประยุกต์กบั การ
ติดตามระดับยาและการปรับยา
- หลักการใช้ยา ได้แก่ จุดประสงค์ ทางเลือก การประเมินผล ประเมินผลข้างเคียงจากการใช้ยา
การแพ้ยา และ drug interaction
- ประเมินความแตกต่างของ metabolism ของยาในผูป้ ่ วยแต่ละประเภท เพื่อปรับเปลี่ยนขนาดยา
ตามภาวะเสี่ ยงต่างๆ เช่น โรคตับ โรคไต สู งอายุ ตั้งครรภ์ และให้นมบุตร
- นโยบายการใช้ยาระดับชาติ เช่น องค์การอาหารและยา บัญชียาหลักแห่งชาติ
- กระบวนการพิจารณา และติดตามยาและอาหารใหม่ โดยองค์การอาหารและยา
- ยากาพร้า
ความรู้ ทางด้ านกฎหมาย
- พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรมและจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ
16

- 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
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
การประเมินสภาพแวดล้อม ค่าใช้จ่าย เครื่ องมือ และความพร้อม
บริ การการแพทย์ที่บา้ น เช่น พยาบาลเยีย่ มบ้าน (Visitor Nurses), Home Health Care
การบริหารจัดการทางการแพทย์
- ระบบประกันสุ ขภาพ เช่น ระบบประกันสุ ขภาพแห่งชาติ, ระบบประกันสังคม, ระบบประกัน
ชีวติ , ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
- การลงรหัส ICD-10 (International Classification of Diseases and Related Health Problem 10th
Revision) และรหัสหัตถการ
- การลงสาเหตุการตาย
- การจัดกลุ่มโรคและค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ กลุ่มวินิจฉัยโรคร่ วม (Diagnosis-related Group; DRG)
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การดูแลตนเองของแพทย์
- การเสริ มสร้างและดูแลตนเองเพื่อป้ องกันโรค
- การประเมินสมรรถภาพร่ างกายและจิตใจของแพทย์ในการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
6.2 วิธีการให้ การฝึ กอบรม
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่หลักสู ตรกาหนดไว้ คณาจารย์หน่ วยวิชาระบบทางเดิ นอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ได้จดั วิธีการที่ทาให้การฝึ กอบรมสอดคล้องกับเนื้ อหา ตามสมรรถนะหลักทั้ง 6
ด้าน ดังนี้
1. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)
ผลลัพธ์ การเรียนรู้
วิธีการให้ การฝึ กอบรม
1) การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)
- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทุกชั้นปี ปฏิบตั ิงานรับผิดชอบดูแลรักษาผูป้ ่ วย
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารทั้งผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยใน ผูป้ ่ วยฉุกเฉิ น
และผูป้ ่ วยเวชบาบัดวิกฤต ทั้งในและนอกเวลาราชการในความควบคุมของ
1.2 มีความรู ้และทักษะการดูแลผูป้ ่ วยโรคระบบ
อาจารย์ตามความเหมาะสม (ดูรายละเอียดใน Entrustable Professional
ทางเดินอาหาร ทั้งการดูแลรักษาแบบผูป้ ่ วย
Activities; EPAs และ ตารางที่ 1 ประกอบ)
นอก ผูป้ ่ วยใน ผูป้ ่ วยฉุกเฉิ น และผูป้ ่ วยเวช
บาบัดวิกฤต
- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทุกชั้นปี ให้การประเมินและวางแผนการรักษาแก่ผปู ้ ่ วย
ต่างแผนกได้ท้ งั ผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยใน ผูป้ ่ วยฉุกเฉิน และผูป้ ่ วยเวชบาบัดวิกฤต
1.3 มีทกั ษะในการทาหัตถการจาเพาะของโรค
ระบบทางเดินอาหาร
- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทุกชั้นปี ฝึ กทาหัตถการจาเพาะในโรคระบบทางเดิน
1.1 มีความรู ้ทางคลินิกของโรคระบบทางเดิน
อาหาร

1.4 มีความรู ้ทางการแพทย์สนับสนุน
(complementary medicine) ที่เกี่ยวข้องกับ
โรคระบบทางเดินอาหาร

อาหารในความควบคุมของอาจารย์ตามความเหมาะสม (ดูรายละเอียดใน
Entrustable Professional Activities; EPAs ประกอบ)
- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทุกชั้นปี เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการแพทย์สนับสนุน
(complementary medicine) ที่เกี่ยวข้องกับโรคระบบทางเดินอาหาร

2) ความรู้ ความเชี่ ยวชาญและ
ความสามารถในการนาไปใช้ แก้ปัญหา
ของผู้ป่วยและสั งคมรอบด้ าน
(Medical knowledge and Skills)
2.1 เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้นื ฐานของ
ร่ างกายและจิตใจที่เกี่ยวข้องกับโรคระบบ
ทางเดินอาหาร
2.2 ความรู ้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญ
ในโรคระบบทางเดินอาหาร

- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์การแพทย์พ้นื ฐานประยุกต์ของโรค
ระบบทางเดินอาหารทั้งด้านร่ างกายและที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ
- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทุกชั้นปี เข้าร่ วมในกิจกรรมทางวิชาการอย่างสม่าเสมอ
เช่ น การสอนข้า งเตี ย ง (Bedside teaching) การประชุ ม วิ ช าการ (Medical
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conference) การทบทวนหัวข้อทางการแพทย์ (Topic review) การเสนอผูป้ ่ วย
น่ าสนใจ (Interesting case/ Case conference) การสอนแสดงระดับภาควิชา
(Grand round) วารสารสโมสร (Journal club) เป็ นต้น
- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทุกชั้นปี ได้รับการฝึ กอบรม หัตถการ การตรวจทาง

ห้องปฏิบตั ิการทางระบบทางเดินอาหารและการแปลผลการตรวจและ
หัตถการ ทางรังสี ระบบทางเดินอาหาร

3) การเรี ยนรู้ จากการปฏิบัติและการพัฒนา
ตนเอง (Practice-based Learning and
Personal Improvement)
- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทุกชั้นปี ต้องนาเสนอและวิพากย์บทความและ/หรื อ
งานวิจยั ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารในการประชุม
3.2 ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุข
วารสารสโมสร (Journal club)
3.3 เรี ยนรู ้และเพิ่มประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเอง
- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ต้องทางานวิจยั ได้แก่ งานวิจยั แบบ retrospective
จากการปฏิบตั ิ
หรื อ prospective หรื อ cross-sectional study หรื อ systematic review หรื อ
meta-analysis โดยเป็ นผูว้ จิ ยั หลัก อย่างน้อย 1 เรื่ อง
3.1 วิพากษ์บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์

- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทุกชั้นปี ต้องมีประสบการณ์การเรี ยนรู ้ในการดูแล
ผูป้ ่ วยแบบองค์รวมและสหวิชาชีพ
- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทุกชั้นปี ต้องบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผูป้ ่ วยได้อย่าง
ถูกต้องสมบูรณ์
- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทุกชั้นปี ต้องรักษาผูป้ ่ วยบนหลักการของการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล

4) ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่ อสาร
(Interpersonal and Communication
Skills)
4.1 นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปั ญหา
อย่างมีประสิ ทธิภาพ

- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต้องฝึ กนาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย อภิปรายปั ญหา และการ
ดูแลรักษาผูป้ ่ วย

4.2 ถ่ายทอดความรู ้และทักษะให้แพทย์ นักศึกษา - ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต้องติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในการประชุม
แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
วิชาการต่างๆ
4.3 สื่ อสารให้ขอ้ มูลแก่ผปู ้ ่ วยและญาติ ได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ โดยมีเมตตา

- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทุกชั้นปี ต้องปฏิบตั ิงานสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ และแพทย์ประจาบ้านรุ่ นน้อง
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เคารพการ ตัดสิ นใจและศักดิ์ศรี ของความ
เป็ นมนุษย์

- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทุกชั้นปี ให้คาแนะนาที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่ผปู ้ ่ วย
และญาติ

4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทางานกับผูร้ ่ วมงานทุก
ระดับอย่างมีประสิ ทธิภาพ

- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทุกชั้นปี มีมนุษยสัมพันธ์และการสื่ อสารที่ดีกบั
ผูร้ ่ วมงานทุกระดับ

4.5 เป็ นที่ปรึ กษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และ
บุคคลากรอื่น โดยเฉพาะอายุรศาสตร์โรค
ระบบทางเดินอาหาร

- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทาหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และ
บุคลากรอื่นที่ส่งผูป้ ่ วยมาปรึ กษาด้านอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

5) ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
5.1 มีคุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติอนั ดี ต่อ
- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติที่
ผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ่ วมงาน เพื่อนร่ วมวิชาชีพ และ
ดี ระหว่างการปฏิบตั ิงาน
ชุมชน
- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ต้องทางานวิจยั ได้แก่ งานวิจยั แบบ retrospective
5.2 มีทกั ษะด้านที่ไม่ใช่เทคนิค ได้แก่ ทักษะการ
หรื อ prospective หรื อ cross-sectional study หรื อ systematic review หรื อ
ตัดสิ นใจ ทักษะการประเมินสถานการณ์
meta-analysis โดยเป็ นผูว้ จิ ยั หลัก อย่างน้อย 1 เรื่ อง
และทักษะการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทุกชั้นปี เข้าร่ วมในกิจกรรมทางวิชาการอย่างสม่าเสมอ
5.3 มีความสนใจใฝ่ รู ้และสามารถพัฒนาไปสู่
เช่ น การสอนข้างเตี ยง (Bedside teaching) การประชุ มวิชาการ (Medical
ความเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ต่อเนื่องตลอดชีวติ
conference) การทบทวนหัวข้อ ทางการแพทย์ (Topic review) การเสนอ
(Continuous Professional Development)
ผู ้ป่ วยน่ า สนใจ (Interesting case) การสอนแสดงระดับ ภาควิ ชา (Grand
round) วารสารสโมสร (Journal club) เป็ นต้น
5.4 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- ผูเ้ ข้ารั บ การฝึ กอบรมน าเสนอผูป
้ ่ วยและอภิ ปรายในการประชุ มวิชาการ
5.5 คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
ระหว่า งสถาบัน (Interhospital conference) หรื อ เขี ย นบทความปริ ทัศ น์
(Review article)
- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมปฏิบตั ิงานทั้งในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผูป้ ่ วย การ

เรี ย นการสอน การวิจัย และอื่ น ๆ ตามที่ ก าหนดในหลัก สู ต รและได้รั บ
มอบหมายจากสถาบันฝึ กอบรม
- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีส่วนร่ วมในกิจกรรมส่ วนรวมต่างๆ ของหน่วยงาน

และสถาบันฝึ กอบรม

6) การปฏิบัติงานให้ เข้ ากับระบบ
(System-based Practice)
6.1 มีความรู ้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ
และระบบยาของประเทศ โดยเฉพาะในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับโรคระบบทางเดินอาหาร

- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีประสบการณ์การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและ
ระบบยาของประเทศ
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6.2 มีความรู ้และมีส่วนร่ วมในระบบพัฒนา
คุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
6.3 มีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องความปลอดภัย
ของผูป้ ่ วย

- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีประสบการณ์การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับระบบคุณภาพของ
โรงพยาบาล ระบบความปลอดภัยและสิ ทธิของผูป้ ่ วย

- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีส่วนร่ วมในระบบคุณภาพของโรงพยาบาล
- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมปฏิบตั ิงานดูแลรักษาผูป้ ่ วยภายใต้หลักการของการใช้
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม เช่น การใช้แนวทางเวชปฏิบตั ิ (Practice
guidelines) การอาศัยข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based
practice) เป็ นต้น

6.4 มีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องสิ ทธิของผูป้ ่ วย
6.5 ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม และ
สามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้
เข้ากับบริ บทของการบริ การสาธารณสุขได้
ตามมาตรฐานวิชาชีพ

6.3 ระยะเวลาการฝึ กอบรม
หลักสู ตรการฝึ กอบรมมีระยะเวลา 2 ปี
6.3.1 จัดการฝึ กอบรมปฏิ บตั ิงานในการดู แลผูป้ ่ วยอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดิ นอาหารของโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ ทั้งผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยในเป็ นเวลาอย่างน้อย 22 เดือน
มีการจัดกลุ่มในการดูแลผูป้ ่ วยในเป็ น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบด้วยแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
ชั้นปี ที่ 1 และ 2 ชั้นปี ละ 1 คน โดยอยูใ่ นความดู แลและให้คาปรึ กษาของอาจารย์ประจาหน่ วย
วิชาที่รับผิดชอบในแต่ละเดือน
มีการจัดให้ออกตรวจผูป้ ่ วยนอกของห้องตรวจผูป้ ่ วยนอกโรคระบบทางเดินอาหาร สัปดาห์ละ
1 วันร่ วมกับอาจารย์ประจาหน่วยวิชา (ทุกวันจันทร์ )
มีการจัดให้ออกตรวจผูป้ ่ วยนอกของห้องตรวจผูป้ ่ วยนอกอายุรกรรมทัว่ ไป เพื่อรั บปรึ ก ษา
ปัญหาโรคทางเดินอาหาร สัปดาห์ละ 1/2 วัน (วันพุธหรื อวันพฤหัสบดี)
การฝึ กอบรมทักษะการตรวจส่ องกล้องทางเดิ นอาหารภายใต้ความดูแลและให้คาปรึ กษาของ
อาจารย์ประจาหน่วยวิชา ในวันอังคารถึงศุกร์ ดังตาราง
ตารางปฏิ บตั ิ งานของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด หน่ วยวิ ชาระบบทางเดิ นอาหาร

จันทร์
อังคาร
พุธ

8.159.00
Morning
conference
Morning
conference

9.0010.00

10.0011.00

11.0012.00

Morning
conference

ปฏิบตั งิ านห้องส่องกล้องทางเดิน
อาหาร/OPD อายุรกรรม

12.00-13.00

OPD GI

13.00-14.00

14.00-15.00

15.0016.00

OPD GI

ปฏิบตั งิ านห้องส่องกล้อง
ทางเดินอาหาร

16.00-16.30

Ward round
Ward round

Journal
Club/Topic
review

ปฏิบตั งิ านส่องกล้องทางเดินท่อน้าดีและท่อตับอ่อน
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พฤหัสบดี

Morning
conference

ปฏิบตั งิ านห้องส่องกล้องทางเดิน
อาหาร/OPD อายุรกรรม

ศุกร์

Morning
conference

ปฏิบตั งิ านห้องส่องกล้อง
ทางเดินอาหาร

ปฏิบตั งิ านส่องกล้อง
ทางเดินท่อน้าดีและท่อตับ
อ่อน

GI-patho Conference

Ward round

สาหรับการปฏิบตั ิงานในสาขาประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว ซึ่ งไม่มีเครื่ องมือการ
ตรวจในหน่วยวิชาระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ในขณะนี้
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะได้รับการฝึ กอบรมจากสถาบันอื่นที่มีการฝึ กอบรมและเครื่ องมื อการ
ตรวจในสาขานี้ได้
6.3.2 จัด ให้ มี วิ ช าเลื อ กทางด้า นอายุ ร ศาสตร์ โรคระบบทางเดิ น อาหารหรื อ สาขาวิ ช าอื่ น ๆที่ ห น่ ว ยวิช าฯ
เห็นสมควรและได้รับการรับรองจากแพทยสภา โดยจัดให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีวชิ าเลือกไม่เกิน 2 เดือนในช่วง
การฝึ กอบรม 2 ปี
6.4 การบริหารจัดการของสถาบันฝึ กอบรม
หน่ วยวิชาระบบทางเดิ นอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่มีการวาง
แผนการฝึ กอบรม โดยนาปั จจัยภายนอก คือ ความคาดหวังของบัณฑิต ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต กฎระเบียบของแพทยสภา ราช
วิทยาลัย อายุรแพทย์แห่ งประเทศไทยและสมาคมแพทย์ระบบทางเดิ นอาหารแห่ งประเทศไทย กฎหมาย สภาวะ
เศรษฐกิ จ สั ง คม และปั จ จัย ภายใน คื อ นโยบาย ทรั พ ยากรที่ มี และยุ ท ธศาสตร์ ข องคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาเป็ นกรอบในการจัดทาและบริ หารจัดการการฝึ กอบรม
หน่วยวิชาระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่มี
คณะกรรมการที่ทาหน้าที่ในการกากับดูแลการฝึ กอบรม โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการ ดังนี้
1. ประธานคณะกรรมการ: เป็ นแพทย์ที่ได้รับวุฒิบตั รหรื อหนังสื ออนุมตั ิเพื่อแสดงความรู ้ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหาร และปฏิบตั ิงานทางโรคระบบทางเดิน
อาหารมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธเนศ ชิตาพนารักษ์
2. กรรมการ: เป็ นแพทย์ที่ได้รับวุฒิบตั รหรื อหนังสื ออนุมตั ิเพื่อแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร และปฏิบตั ิงานทางโรคระบบทางเดินอาหาร
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอภิญญา ลีรพันธ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ภูริพงศ์ กิจดารงธรรม
อาจารย์นายแพทย์นิธิ ธิ นรุ่ งโรจน์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกนกวรรณ ภิญโญพรพาณิ ชย์
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6.5 สภาพการปฏิบัติงาน
หน่ วยวิช าระบบทางเดิ นอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เชี ยงใหม่จดั ให้มี
กิจกรรมและการฝึ กทักษะในด้านต่างๆ ดังนี้
6.5.1 จัดให้ มีการทากิจกรรมวิชาการอย่างสม่าเสมอ ได้แก่
- การเสนอผูป้ ่ วยน่าสนใจและสรุ ปผูป้ ่ วยที่ได้ให้การดูแลรักษาในแต่ละเดือน (Interesting case / Case
summary) จัดให้มีสัปดาห์ละ 1 ครั้งในสัปดาห์แรกของเดือน
- วารสารสโมสร (Journal club) จัดให้มีสัปดาห์ละ 1 ครั้งในสัปดาห์ที่ 2-4 ของเดือน
- การทบทวนหัวข้อทางการแพทย์ (Topic review) โดยให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดนาเสนอคนละ 1
เรื่ องต่อปี
- การประชุมวิชาการร่ วมกับผูเ้ ชี่ยวชาญด้านอื่นๆ (Interdepartmental conference / Multidisciplinary or
Interdisciplinary meeting) เช่น ศัลยกรรม, รังสี วทิ ยา, และ พยาธิวทิ ยา
o การประชุมร่ วมกับหน่วยศัลยศาสตร์ ตบั และทางเดินน้ าดี จัดให้มีเดือนละ 1 ครั้ง
o การประชุมวางแผนร่ วมกับผูเ้ ชี่ยวชาญด้านต่างๆ เกี่ยวกับการปลูกถ่ายตับ จัดให้มีเดือนละ 1
ครั้ง
o การทบทวนและศึกษาการตรวจทางพยาธิ วทิ ยาร่ วมกับพยาธิ แพทย์ดา้ นโรคระบบทางเดิน
อาหาร จัดให้มีเดือนละ 2 ครั้ง
o การทบทวนและศึกษาการตรวจทางรังสี วทิ ยาร่ วมกับรังสี แพทย์ดา้ นโรคระบบทางเดิน
อาหาร จัดให้มีเดือนละ 2 ครั้ง
- การประชุมวิชาการระหว่างสถาบัน (Interhospital conference) จัดให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปี ที่
1 และ 2 ชั้นปี ละ 1-2 คนเข้าร่ วมการประชุมแต่ละครั้งสลับกัน
6.5.2 การปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย
- จัดให้มีการดูแลผูป้ ่ วยที่ครอบคลุมทั้งผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยใน ผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ น ผูป้ ่ วยภาวะวิกฤต ผูป้ ่ วยรับ
ปรึ กษาจากต่างสาขาวิชาและต่างแผนกที่มีปัญหาโรคระบบทางเดิ นอาหาร ทั้งในและนอกเวลา
ราชการ โดยคานึงถึงความจาเป็ นของผูป้ ่ วยที่จะได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่ อง และความจาเป็ น
ด้านวิชาการของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม เพื่อให้มีชวั่ โมงการทางานที่ เหมาะสม โดยมีช่วงเวลาการ
ปฏิบตั ิงานดังนี้
การปฏิบตั ิงานในเวลาราชการ ตามระเบียบของราชการ
การอยู่เวรนอกเวลาราชการ กาหนดให้แพทย์ป ระจาบ้า นต่ อยอด ปฏิ บตั ิ งานไม่เกิ น 40
ชัว่ โมง/สัปดาห์
- จัดให้มีค่าตอบแทนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมอย่างเหมาะสมกับตาแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมาย โดย
มีค่าตอบแทนเดือนละ 34,530 บาท
6.5.3 การทาหัตถการในระบบทางเดินอาหาร โดยมีเกณฑ์ข้ นั ต่าดังนี้
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จัดให้มีการทาหัตถการที่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต้องทาได้ดว้ ยตนเอง
- 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
6.5.4 การอยู่เวรรับปรึกษา
- จัดให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทุกคนได้อยูเ่ วรรับปรึ กษาปัญหาทางอายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร
อย่างต่อเนื่ องตลอดปี การฝึ กอบรม โดยจัดให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมอยูเ่ วรรับปรึ กษาวันละ 1 คน
6.5.5 การทางานวิจัย และเขียนบทความปริทศั น์ (Review article) หรื อ นาเสนอผู้ป่วยในการประชุ มวิชาการ
ระหว่างสถาบัน (Interhospital conference)
สนับสนุนให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมให้ทาผลงานตามที่กาหนด ดังนี้
- เขียนบทความปริ ทศั น์ (Review article) อย่างน้อย 1 เรื่ อง หรื อนาเสนอรายงานผูป้ ่ วยในการประชุม
วิชาการระหว่างสถาบัน (Interhospital conference) อย่างน้อย 1 ครั้ง และ
- มีการเรี ยนรู ้เรื่ องพื้นฐานระเบียบวิธีวจิ ยั ทางการแพทย์ และ
- ดาเนินงานวิจยั 1 เรื่ อง โดยผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเป็ นผูว้ ิจยั หลัก ทาวิจยั ด้วยตนเอง มีอาจารย์ประจา
หน่วยวิชาระบบทางเดินอาหารเป็ นที่ปรึ กษา และต้องรายงานผลงานวิจยั ต่ออนุกรรมการฝ่ ายวิจยั
ของสมาคมฯ ตามระยะเวลาที่สมาคมฯ กาหนด
6.5.6 การฝึ กอบรมทดแทน
- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถลาพักในระหว่างการฝึ กอบรมได้ เช่ น การลาคลอดบุตร การลาป่ วย
การเกณฑ์ทหาร การถู กเรี ยกฝึ กกาลังสารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตรตาม
ประกาศของต้นสังกัดสถาบันฝึ กอบรม การไปปฏิบตั ิงานพิเศษนอกสถาบันตามที่ได้รับมอบหมาย
จากสถาบันฝึ กอบรม หรื อสถาบันต้นสังกัด โดยกรณี ลาคลอดอนุญาตให้ลาคลอดได้ตามที่กฎหมาย
กาหนด ทั้งนี้ ในการส่ งสอบเพื่อขอวุฒิบตั ร ผูม้ ีสิทธิ เข้าสอบเพื่อวุฒิบตั ร ต้องผ่านการฝึ กอบรมใน
หลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของการฝึ กอบรม
- ในกรณี ที่ลาเกินร้อยละ 20 ของระยะเวลาในการฝึ กอบรม จาเป็ นต้องปฏิบตั ิงานเพิ่มเติมจนครบ จึง
จะสามารถส่ งชื่อขอสอบเพื่อวุฒิบตั รได้
หน่วยวิชาฯ คาดหวังว่าเมื่อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้ผา่ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ท้ งั หมดดังแสดงในตารางข้างล่าง
จะทาให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีผลสัมฤทธ์ดา้ นการศึกษาครบตามสมรรถนะทั้ง 6 ด้านตามวัตถุประสงค์การ
ฝึ กอบรม
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6.6. การวัดและประเมินผล
จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานและการเลื่อนระดับของผูเ้ ข้าฝึ กอบรม ดังนี้
6.6.1 การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึ กอบรม
จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ดังนี้
(1) มีการประเมินผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมระหว่างการฝึ กอบรม ครอบคลุมทั้งด้านความรู ้ ทักษะ เจตคติ และ
กิ จ กรรมทางการแพทย์ ให้ บ รรลุ ต าม Entrustable professional activities (EPAs) ในแต่ ล ะชั้ น ปี
(ภาคผนวก 1)
EPA
เมื่อสิ้นสุ ดการฝึ กอบรม
เมื่อสิ้นสุ ดการฝึ กอบรม
ในชั้นปี ที่ 1

ในชั้นปี ที่ 2

EPA 1: Manage common
functional GI and motility
disorders
ประเมินการดูแลผูป้ ่ วย
นอก (ambulatory
setting) โดยการ
อภิปรายกับอาจารย์ใน

สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ ใ น สามารถปฏิบตั ิงานได้ใน level
level 3 ตามเกณฑ์ EPA ใน 5 ตามเกณฑ์ EPA ในการดูแล
การดูแลผูป้ ่ วย 10 ราย

ผูป้ ่ วย 15 ราย
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หน่วยวิชาฯ ขณะออก
ตรวจผูป้ ่ วยนอก
สามารถเขี ย นเวชระเบี ย น สามารถเขี ย นเวชระเบี ย น
ประเมินเวชระเบียนโดย
ผู ป้ ่ วยได้ส มบู ร ณ์ ผ่า นเกณฑ์ ผู ้ป่ วยได้ส มบู ร ณ์ ผ่ า นเกณฑ์
วิธี chart audits

จากการดูแลผูป้ ่ วย 5 ราย

จากการดูแลผูป้ ่ วย 10 ราย

EPA 2: Manage common
acid-related disorders
ประเมินการดูแลผูป้ ่ วยนอก
สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ ใ น สามารถปฏิบตั ิงานได้ใน level
และผูป้ ่ วยในโดยการ
level 3 ตามเกณฑ์ EPA ใน 5 ตามเกณฑ์ EPA ในการดูแล
อภิปรายกับอาจารย์ในหน่วย
ผูป้ ่ วย 15 ราย
วิชาฯ ขณะออกตรวจผูป้ ่ วย การดูแลผูป้ ่ วย 10 ราย
นอกและขณะ ward round
ประเมินเวชระเบียนโดยวิธี
chart audits

สามารถเขี ย นเวชระเบี ย น สามารถเขี ย นเวชระเบี ย น
ผู ป้ ่ วยได้ส มบู ร ณ์ ผ่า นเกณฑ์ ผู ้ป่ วยได้ส มบู ร ณ์ ผ่ า นเกณฑ์
จากการดูแลผูป้ ่ วย 5 ราย

จากการดูแลผูป้ ่ วย 10 ราย

EPA 3: Manage common
intestinal diseases
ประเมินการดูแลผูป้ ่ วยนอก และ
ผูป้ ่ วยในโดยการอภิปรายกับ
อาจารย์ในหน่วยวิชาฯ ขณะออก
ตรวจผูป้ ่ วยนอกและขณะ ward
round

สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ ใ น สามารถปฏิบตั ิงานได้ใน level
level 3 ตามเกณฑ์ EPA ใน 5 ตามเกณฑ์ EPA ในการดูแล
การดูแลผูป้ ่ วย 10 ราย

ผูป้ ่ วย 15 ราย

สามารถเขี ย นเวชระเบี ย น สามารถเขี ย นเวชระเบี ย น

ประเมินเวชระเบียนโดยวิธี chart
ผู ป้ ่ วยได้ส มบู ร ณ์ ผ่า นเกณฑ์ ผู ้ป่ วยได้ส มบู ร ณ์ ผ่ า นเกณฑ์
audits

จากการดูแลผูป้ ่ วย 5 ราย

จากการดูแลผูป้ ่ วย 10 ราย

EPA 4: Manage biliary tract
disorders
ประเมินการดูแลผูป้ ่ วยนอก และ
ผูป้ ่ วยในโดยการอภิปรายกับ
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อาจารย์ในหน่วยวิชาฯ ขณะออก
ตรวจผูป้ ่ วยนอกและขณะ ward
round

สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ ใ น สามารถปฏิบตั ิงานได้ใน level
level 3 ตามเกณฑ์ EPA ใน 5 ตามเกณฑ์ EPA ในการดูแล
การดูแลผูป้ ่ วย 6 ราย

ผูป้ ่ วย 8 ราย

ประเมินเวชระเบียนโดยวิธี chart
สามารถเขี ย นเวชระเบี ย น สามารถเขี ย นเวชระเบี ย น
audits

ผู ป้ ่ วยได้ส มบู ร ณ์ ผ่า นเกณฑ์ ผู ้ป่ วยได้ส มบู ร ณ์ ผ่ า นเกณฑ์
จากการดูแลผูป้ ่ วย 4 ราย

EPA 5: Manage liver
diseases
ประเมินการดูแลผูป้ ่ วยนอก และ
ผูป้ ่ วยในโดยการอภิปรายกับ
อาจารย์ในหน่วยวิชาฯ ขณะออก
ตรวจผูป้ ่ วยนอกและขณะ ward
round

จากการดูแลผูป้ ่ วย 8 ราย

สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ ใ น สามารถปฏิบตั ิงานได้ใน level
level 3 ตามเกณฑ์ EPA ใน 5 ตามเกณฑ์ EPA ในการดูแล
การดูแลผูป้ ่ วย 6 ราย

ผูป้ ่ วย 6 ราย

สามารถเขี ย นเวชระเบี ย น สามารถเขี ย นเวชระเบี ย น
ผู ป้ ่ วยได้ส มบู ร ณ์ ผ่า นเกณฑ์ ผู ้ป่ วยได้ส มบู ร ณ์ ผ่ า นเกณฑ์

ประเมินเวชระเบียนโดยวิธี chart จากการดูแลผูป้ ่ วย 3 ราย
audits

จากการดูแลผูป้ ่ วย 6 ราย

EPA 6: Manage pancreatic
disease
ประเมินการดูแลผูป้ ่ วยนอก และ
ผูป้ ่ วยในโดยการอภิปรายกับ
อาจารย์ในหน่วยวิชาฯ ขณะออก
ตรวจผูป้ ่ วยนอกและขณะ ward
round

สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ ใ น สามารถปฏิบตั ิงานได้ใน level
level 3 ตามเกณฑ์ EPA ใน 5 ตามเกณฑ์ EPA ในการดูแล
การดูแลผูป้ ่ วย 4 ราย

ผูป้ ่ วย 8 ราย

สามารถเขี ย นเวชระเบี ย น สามารถเขี ย นเวชระเบี ย น

ประเมินเวชระเบียนโดยวิธี chart ผู ป้ ่ วยได้ส มบู ร ณ์ ผ่า นเกณฑ์ ผู ้ป่ วยได้ส มบู ร ณ์ ผ่ า นเกณฑ์
audits

จากการดูแลผูป้ ่ วย 5 ราย

จากการดูแลผูป้ ่ วย 10 ราย
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EPA 7: Perform upper GI สามารถท าการตรวจส่ อง สามารถทาการตรวจส่ องกล้อง
endoscopy for screening, กล้องโดยสามารถทา pyloric โ ด ย ส า ม า ร ถ ท า pyloric
diagnosis, and intervention intubation สาเร็ จในการตรวจ intubation ส าเร็ จในการตรวจ
ส่ อ งกล้อ งผู ป้ ่ วยเป็ นจ านวน ส่ อ งกล้อ งผู ป้ ่ วยเป็ นจ านวน
ประเมินทักษะการส่องกล้อง
ทางเดินอาหารส่วนบน

อ ย่ า ง น้ อ ย 5 0 ร า ย แ ล ะ อย่ า งน้ อ ย 100 ราย และ

ประเมินรายงานการส่องกล้อง
โดยวิธี chart audit

level 4 เป็ นจานวนมากกว่า 30 5 เป็ นจานวนมากกว่า 20 ราย

สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ ใ น สามารถปฏิบตั ิงานได้ใน level
ราย

สามารถปฏิบตั ิหตั ถการในการ

สามารถปฏิ บ ัติ หั ต ถการใน ห้ า มเลื อ ดชนิ ด non-variceal
ก า ร ห้ า ม เ ลื อ ด ช นิ ด non- GI bleeding ได้ อ ย่ า งน้ อ ย 15
variceal GI bleeding ได้อ ย่ า ง ราย โดยสามารถปฎิบตั ิงานได้
น้ อ ย 5 ราย โดย ส ามารถ ใน level 4 มากกว่า 10 ราย
ป ฎิ บั ติ ง า น ไ ด้ ใ น level 3
มากกว่า 3 ราย

สามารถปฏิบตั ิหตั ถการในการ
ห้ า มเลื อดชนิ ด variceal GI
bleeding ได้อย่า งน้อย 15 ราย

สามารถปฏิ บ ัติ หั ต ถการใน
การห้ า มเลื อ ดชนิ ด variceal

โดยสามารถปฎิ บตั ิ งานได้ใ น
level 4 มากกว่า 10 ราย

GI bleeding ได้ อ ย่ า งน้ อ ย 5
ราย โดยสามารถปฎิ บ ัติ ง าน
ได้ใน level 3 มากกว่า 3 ราย

สามารถเขี ย นรายงานการ
ตรวจส่ องกล้องทางเดินอาหาร

สามารถเขี ย นรายงานการ ส่ วนบนของผูป้ ่ วยได้สมบู รณ์
ต ร ว จ ส่ อ ง ก ล้ อ ง ท า ง เ ดิ น ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 30 รายต่อ
อาหารส่ วนบนของผูป้ ่ วยได้ ปี
สมบูรณ์ ผ่านเกณฑ์ อย่างน้อย
30 รายต่อปี
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EPA 8: Perform lower GI สามารถท าการตรวจส่ อง สามารถทาการตรวจส่ องกล้อง
endoscopy for screening, กล้อ งโดยสามารถท า caecal โ ด ย ส า ม า ร ถ ท า caecal
diagnosis, and intervention intubation สาเร็ จในการตรวจ
ส่ อ งกล้อ งผู ป้ ่ วยเป็ นจ านวน
ประเมินทักษะการส่องกล้อง
อ ย่ า ง น้ อ ย 1 0 ร า ย แ ล ะ
ทางเดินอาหารส่วนบน
สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ ใ น
ประเมินรายงานการส่องกล้อง level 3 เป็ นจานวนมากกว่า 5
โดยวิธ ี chart audit
ราย

intubation ส าเร็ จในการตรวจ
ส่ อ งกล้อ งผู ้ป่ วยเป็ นจ านวน
อย่ า งน้ อ ย 100 ราย และ
สามารถปฏิบตั ิงานได้ใน level
4 เป็ นจานวนมากกว่า 60 ราย
และสามารถท า intubation of
terminal ileum ได้ 20 ราย

ส า ม า ร ถ ท า endoscopic
polypectomy ได้อย่า งน้อย 20
รายและสามารถปฏิบตั ิงานได้
ใน level 4 เป็ นจานวนมากกว่า
10 ราย
สามารถเขี ย นรายงานการ
ตรวจส่ องกล้องทางเดินอาหาร
ส่ วนล่างของผูป้ ่ วยได้สมบูรณ์
ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 40 รายต่อ
2 ปี
(2) จัดให้มีการประเมินผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ในด้านการทางานวิจยั ให้เป็ นไปตามที่เสนอต่ออนุกรรมการ
ฝ่ ายวิจยั ของสมาคมฯ ตามระยะเวลาที่สมาคมฯ กาหนด
มีการแจ้งกระบวนการการวัดและประเมินผลให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้รับทราบ โดยผูเ้ ข้ารับ
การฝึ กอบรมสามารถตรวจสอบและอุทธรณ์ได้เมื่อต้องการ ภายหลังการประเมินจะมีการการป้ อน
ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) แก่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ผลการประเมินนาไปใช้ในกรณี ต่อไปนี้
1. เพื่อเลื่อนระดับชั้นปี โดยเกณฑ์ผา่ นตามที่คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบของสมาคมฯ
ประกาศกาหนดก่อนการเข้าฝึ กอบรม
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2. เพื่อใช้พิจารณาประกอบการตัดสิ นผลสอบภาคปฏิบตั ิ (การสอบเมื่อจบการฝึ กอบรมปี ที่ 2)
การประเมินระหว่างการฝึ กอบรมโดยสม่าเสมอและแจ้งผลให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมรับทราบ จะ
ช่วยให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านต่างๆ ของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้สมบูรณ์ข้ ึน
6.6.2 เกณฑ์ การเลื่อนชั้นปี ต้องจัดให้มีการประเมินดังนี้
1. ปฏิบตั ิงานได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาที่กาหนด
2. ผ่านการประเมินตาม entrustable professional activities (EPAs) ของสถาบันฝึ กอบรมที่ได้ประกาศไว้
3. ผ่านการประเมินการทางานวิจยั ตามที่เสนอต่ออนุกรรมการฝ่ ายวิจยั ของสมาคมฯ
4. ปฏิบตั ิงานได้สอดคล้องตามข้อกาหนดของสถาบันฝึ กอบรมไม่ก่อให้เกิดความเสื่ อมเสี ยแก่
สถาบันฝึ กอบรม
6.6.3 แนวทางการดาเนินการกรณีไม่ ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปี
1. ต้องปฏิบตั ิงานเพิ่มเติมในส่ วนที่สถาบันกาหนด 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 งผลการประเมินแพทย์ที่เข้ารับ
การฝึ กอบรมมายังคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบของสมาคมฯ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม
ของทุกปี
6.6.4 การดาเนินการสาหรับผู้ทไี่ ม่ ผ่านการประเมิน
1. แจ้งผลการประเมินให้แพทย์ที่เข้ารับการฝึ กอบรมรับทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้อมแนวทาง
การพัฒนา รายละเอียดการปฏิบตั ิงานเพิ่มเติม การกากับดูแล และการประเมินผลซ้ า
2. เมื่อแพทย์ที่เข้ารับการฝึ กอบรมลงชื่อรับทราบ ให้ส่งสาเนาผลการประเมินชุดหนึ่งให้
อนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบของสมาคมฯ
6.6.5 การดาเนินการเพื่อยุติการฝึ กอบรม
6.6.5.1 การลาออกจากการฝึ กอบรม
แพทย์ที่เข้ารั บการฝึ กอบรมต้องทาเรื่ องชี้ แจงเหตุ ผลก่ อนพักการปฏิ บตั ิ งานล่วงหน้าอย่างน้อย 2
สัปดาห์เมื่อสถาบันฝึ กอบรมอนุ มตั ิให้พกั การปฏิบตั ิงาน แล้วจึงแจ้งต่อคณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและ
สอบของสมาคมฯ เพื่อเห็ นชอบและแจ้งต่อราชวิทยาลัย ฯ และแพทยสภาพร้ อมความเห็ นประกอบว่า
สมควรให้พกั สิ ทธิ์ การสมัครเป็ นแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเป็ นเวลา 1 ปี ในปี การศึกษาถัดไปหรื อไม่
โดยพิจารณาจากเหตุผลประกอบการลาออกและคาชี้แจงจากสถาบันฝึ กอบรม การลาออกจะถือว่าสมบูรณ์
เมื่อได้รับอนุมตั ิจากแพทยสภา
6.6.5.2 การให้ ออกจากการฝึ กอบรม
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1. ปฏิบตั ิงานโดยขาดความรับผิดชอบหรื อประพฤติตนเสื่ อมเสี ยร้ายแรงจนก่อให้เกิดผลเสี ยต่อ
ผูป้ ่ วยหรื อต่อชื่อเสี ยงของสถาบันฝึ กอบรม
2. ปฏิ บตั ิงานโดยขาดความรับผิดชอบหรื อประพฤติตนเสื่ อมเสี ยไม่มีการปรับปรุ งพฤติกรรมหลัง
การตักเตือน และกระทาซ้ าภายหลังการภาคทัณฑ์เมื่อสถาบันฝึ กอบรมเห็นสมควรให้ออก ให้ทาการแจ้ง
แพทย์รับทราบพร้อมให้พกั การปฏิบตั ิงาน แล้วทาเรื่ องแจ้งต่อคณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบของ
สมาคมฯ ซึ่งจะต้องตั้งคณะกรรมการพิจารณาจานวน 5 คน โดยมีกรรมการภายในสถาบันนั้นจานวน
2 คน เพื่อดาเนินการให้เสร็ จสิ้ นภายใน 4 สัปดาห์ภายหลังจากได้รับเรื่ อง ผลการพิจารณาจะถูกนาเสนอต่อ
ที่ประชุมสมาคมฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ ถ้าสมควรให้ออกจึงแจ้งต่อราชวิทยาลัยฯ และแพทยสภา จนเมื่อ
ได้รับ การอนุ ม ตั ิ จึง ถื อว่า การให้ออกสมบู รณ์ ถ้า เห็ นว่า ยัง ไม่ ส มควรให้ออกจึ ง ส่ ง เรื่ องคื นให้ส ถาบัน
ฝึ กอบรมพร้อมคาแนะนา
6.6.6 การประเมินเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชี พเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์
โรคระบบทางเดินอาหาร การประเมินมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
6.6.6.1 คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าขอรับการประเมินฯ มีดงั ต่อไปนี้
1. ผูส้ มัครสอบเพื่อวุฒิบตั รอนุ สาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดิ นอาหาร ต้องผ่านการอบรม
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุ สาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหารครบตามหลักสู ตรของ
สมาคมฯ ที่ ผ่านการรั บรองโดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ งประเทศไทยและแพทยสภา และ
สถาบันฝึ กอบรมเห็นสมควรให้เข้าสอบได้
2. ได้ทาหัตถการผ่านเกณฑ์ข้ นั ต่าครบตามที่หลักสู ตรกาหนด
3. ส่ งรายงานฉบับสมบูรณ์ของผลงานวิจยั ต่ออนุกรรมการฝ่ ายวิจยั สมาคมฯ และผ่านการรับรองโดย
อนุกรรมการฝ่ 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 เห็นเหมาะสม
ข. ภาครายยาว (long case) ทั้งนี้ชนิดและจานวนครั้งของการสอบภาคนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตามที่คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ เห็นเหมาะสม ซึ่ งจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย
6 เดือนก่อนการสอบ
ค. ภาค Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ได้แก่ การแปลผลการส่ องกล้อง
ทางเดินอาหาร ภาพรังสี วนิ ิจฉัย พยาธิวทิ ยา การสื บค้นในระบบทางเดินอาหาร และทักษะอื่นๆ
6.6.6.3 การตัดสิ นผลการสอบ
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- การผ่านการประเมินเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทาง
อายุรศาสตร์ อนุ สาขาโรคระบบทางเดิ นอาหาร ต้องผ่านเกณฑ์ท้ งั 3 ภาค ได้แก่ ภาคข้อเขียน
ภาครายยาว และภาค OSCE ถ้าสอบไม่ผา่ นภาคในภาคหนึ่งถือว่าสอบตกเฉพาะภาคนั้น
- เกณฑ์ก ารตัด สิ น ทั้ง 3 ภาค ใช้ห ลัก อิ ง เกณฑ์ต ามที่ ค ณะอนุ ก รรมการฝึ กอบรมและสอบฯ
ประกาศกาหนดก่อนวันสอบอย่างน้อย 6 เดือน
6.6.6.4 ผลการสอบผ่านแต่ละภาค สามารถใช้ได้อีก 2 ปี นับจากการสอบผ่าน ถ้าสอบผ่านไม่ครบตาม
กาหนดในอีก 2 ปี ต้องสอบใหม่ท้ งั หมด
7. การรับและคัดเลือกผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม
7.1 นโยบายการรับและการคัดเลือกผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
หน่วยวิชาระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการประกาศ
นโยบาย รายชื่อคณะกรรมการ หลักเกณฑ์ กระบวนการคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม โดยมีจานวนผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมที่ สอดคล้องกับศักยภาพในการฝึ กอบรมที่ ได้รับ อนุ มตั ิ ไ ว้ตามเกณฑ์แพทยสภา ทาให้เชื่ อมัน่ ได้ว่า
กระบวนการคัดเลือกมีความโปร่ งใสและเท่าเทียมยุติธรรม
7.1.1 มีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ทาง website ของภาควิชา อายุรศาสตร์
และสื่ อสังคมออนไลน์
7.1.2 หน่วยวิชากาหนดให้อาจารย์ประจาหน่วยวิชาทุกท่านเป็ นคณะกรรมการคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
โดยก่อนการคัดเลือกในแต่ละปี มีการให้กรรมการคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมระบุวา่ ไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อนใน
การคัดเลือกฯ
7.1.3 มีแบบฟอร์มการให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
(1) รับทั้งแพทย์ที่มีตน้ สังกัดและแพทย์อิสระ
(2) ความรู ้: คะแนนรวมตลอดหลักสู ตร และคะแนนอายุรศาสตร์ ขณะที่อยูใ่ นสถานภาพนักศึกษา
แพทย์ ไม่ต่ากว่า 2.75
(3) จดหมายรับรองจากผูบ้ งั คับบัญชาหรื ออาจารย์ผเู ้ กี่ยวข้อง
(4) คะแนนสัมภาษณ์ : ให้สิทธิ์ นาคะแนนของอาจารย์ที่เข้าร่ วมสัมภาษณ์เป็ นเกณฑ์ตดั สิ น โดยดูการ
สัมภาษณ์แล้วไม่มีลกั ษณะความผิดปกติทางจิต หรื อป่ วยเป็ นโรคที่ไม่สามารถเข้ารับการฝึ กอบรมได้
และมีเจตคติที่ดีในการฝึ กอบรมอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหาร
7.2 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ ารับการฝึ กอบรม
ผูส้ มัครเข้ารับการฝึ กอบรมจะต้องเป็ นผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้วและต้องมี
คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. เป็ นผูไ้ ด้รับหนังสื ออนุมตั ิหรื อวุฒิบตั รฯ ในสาขาอายุรศาสตร์
2. เป็ นแพทย์ประจาบ้านหรื อแพทย์ใช้ทุนปี สุ ดท้ายในการฝึ กอบรมเพื่อวุฒิบตั รสาขาอายุรศาสตร์
3. เป็ นผูม้ ีสิทธิ สอบเพื่อหนังสื ออนุมตั ิหรื อวุฒิบตั รสาขาอายุรศาสตร์ ในปี การศึกษานั้น
โดยผูท้ ี่จะเข้ารับการฝึ กอบรมจะต้องสอบผ่านเพื่อได้รับหนังสื ออนุมตั ิหรื อวุฒิบตั รสาขาอายุรศาสตร์ในปี
การศึกษานั้น
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7.3 จานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมสามารถรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้ในสัดส่ วนชั้นปี ละ 1 คน ต่อผูใ้ ห้การฝึ กอบรม 2 คน
รวมทั้งต้องมีงานบริ การในสถาบันตามที่กาหนดในตารางต่อไปนี้
จานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมในแต่ ละชั้ น ปี ละ
1
2
3
4
5
6
จานวนแพทย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรม
2
4
6
8
10
12
จานวนผูป้ ่ วยนอกคลินิกเฉพาะโรคอายุรศาสตร์ 500
1000 1500 2000 2500 3000
โรคระบบทางเดินอาหาร (ครั้ง/ปี )
จานวนผูป้ ่ วยในโรคระบบทางเดินอาหารทั้งใน 150
300
450
600
750
900
แผนกและปรึ กษานอกแผนก (ราย/ปี )
จานวนหัตถการ
การส่ องกล้องทางเดินอาหารส่ วนบน (ครั้ง/ปี ) 200
400
600
800
1000 1200
หัตถการห้ามเลือดชนิด non-variceal (ครั้ง/ปี ) 20
40
60
80
100
120
หัตถการห้ามเลือดชนิด variceal (ครั้ง/ปี )
20
40
60
80
100
120
การส่ องกล้องลาไส้ใหญ่ (ครั้ง/ปี )
150
300
450
600
750
900
หัตถการรักษาโดยการส่ องกล้องลาไส้ใหญ่
30
60
90
120
150
180
(ครั้ง/ปี )
การเจาะชิ้นเนื้อตับ (ครั้ง/ปี )
15
30
45
60
75
90
ในปั จจุบนั สามารถรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้ 2 คนต่อปี
8. สถาบันฝึ กอบรมและผู้ให้ การอบรม
8.1 สถาบันฝึ กอบรม หน่วยวิชาระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ เป็ นสถานที่
ฝึ กอบรมแพทย์อนุสาขาโรคระบบทางเดินอาหารที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของแพทยสภา และราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์แห่งประเทศไทยและได้รับการรับรองโดยแพทยสภาและสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่ง
ประเทศไทย
8.2 ผู้รับผิดชอบการฝึ กอบรมของสถาบัน
คณะกรรมการที่ทาหน้าที่ในการกากับดูแลการฝึ กอบรมที่ระบุในข้อ 6.4 เป็ นผูร้ ับผิดชอบการฝึ กอบรม
8.3 ผู้ให้ การฝึ กอบรม
ผูใ้ ห้การฝึ กอบรมเป็ นผูท้ ี่ได้รับหนังสื ออนุมตั ิหรื อวุฒิบตั รอนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหาร
จากแพทยสภา และเป็ นสมาชิกของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาชิกของสมาคม
แพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
8.4 จานวนผู้ให้ การฝึ กอบรมในสถาบัน
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หน่ วยวิชาระบบทางเดิ นอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่มีอาจารย์ตาม
ข้อกาหนดของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยโดยแบ่งเป็ นอาจารย์ผฝู ้ ึ กอบรมเต็มเวลาจานวน 5 ท่าน และอาจารย์
ผูฝ้ ึ กอบรมแบบไม่เต็มเวลาจานวน 4 ท่าน มีศกั ยภาพในการฝึ กอบรมในปี 2561 ทั้งสิ้ น 2 ตาแหน่งต่อปี การศึกษา
รายชื่ออาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมพร้อมวุฒิการศึกษา
อาจารย์ผฝู ้ ึ กอบรมเต็มเวลาจานวน 5 ท่าน
1. รศ.นพ.ธเนศ
ชิตาพนารักษ์
2. ผศ.พญ.อภิญญา ลีรพันธ์
3. ผศ.นพ.ภูริพงศ์
กิจดารงธรรม
4. อ.นพ.นิธิ
ธิ นรุ่ งโรจน์
5. ผศ.พญ.กนกวรรณ ภิญโญพรพาณิ ชย์
อาจารย์ผฝู ้ ึ กอบรมแบบไม่เต็มเวลาจานวน 4 ท่าน
1. ศ.คลินิก.นพ.องอาจ ไพรสณฑรางกูร
2. รศ.นพ.ศตวรรษ ทองสวัสดิ์
3. อ.นพ.ชัยวรรธน์
ประดิษฐ์ทองงาม
4. อ.นพ.นิพพิชฌน์ พรหมมี
รายชื่อคณะกรรมการฝึ กอบรมพร้อมหน้าที่ในการบริ หารการฝึ กอบรม
1. รศ.นพ.ธเนศ
ชิตาพนารักษ์
2. ผศ.พญ.อภิญญา ลีรพันธ์
3. ผศ.นพ.ภูริพงศ์
กิจดารงธรรม
4. อ.นพ.นิธิ
ธิ นรุ่ งโรจน์
5. ผศ.พญ.กนกวรรณ ภิญโญพรพาณิ ชย์
โดยภาระงานของผูใ้ ห้การฝึ กอบรม มีหน้าที่ ให้คาปรึ กษา และกากับดู แลการฝึ กอบรม นอกจากนั้น
สถาบันฝึ กอบรมได้จดั ให้มีการพัฒนาผูใ้ ห้การฝึ กอบรมอย่างเป็ นระบบ และมีการประเมินเป็ นระยะ
8.5 หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของผู้ให้ การฝึ กอบรมต่ อคณะและภาควิชา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กาหนดภาระงานทางวิชาการของอาจารย์ไม่นอ้ ยกว่า 35 ชัว่ โมง
การทางานต่อสัปดาห์ โดยมีสัดส่ วนภาระงานขั้นต่าของงานสอน : งานวิจยั : งานบริ การ : งานอื่นๆ คือ 15:
4:12:4 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ โดยปฏิบตั ิงานในภาควิชาอายุรศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนงานของภาควิชาอายุรศาสตร์
ให้ตรงตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของภาควิชาฯและคณะฯจนสาเร็ จลุล่วง
8.6 การสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
หน่วยวิชาฯ มีกาหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรม ดังนี้
1. คุณสมบัติของอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรม
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1.1 ได้รับหนังสื ออนุมตั ิหรื อวุฒิบตั รสาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหารของแพทยสภา
และเป็ นสมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
1.2 ไม่มีประวัติด่างพร้อยด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1.3 มีเจตคติที่ดีต่อการทาหน้าที่อาจารย์แพทย์
1.4 ได้ผา่ นการอบรมแพทยศาสตร์ ศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์
2. อาจารย์ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะมีขอ้ ตกลงร่ วมกันก่อนการปฏิบตั ิงาน (term of
reference, TOR) ที่จะต้องปฏิบตั ิให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยได้รับการประเมินเป็ นระยะๆจาก
หัวหน้าหน่วยวิชาฯ, หัวหน้าภาควิชาฯ, คณะแพทยศาสตร์ และผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
3. อาจารย์ตอ้ งมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยการศึกษาหาความรู ้เพิม่ เติม ทั้งในแง่วชิ าการ
ความเป็ นครู การทางานวิจยั และความชานาญทางคลินิก
ผู้ให้ การฝึ กอบรมแบบเต็มเวลา หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจา ที่ปฏิบตั ิงานเต็มเวลา
ของสถาบันฝึ กอบรม
ผู้ให้ การฝึ กอบรมแบบไม่ เต็มเวลา หมายถึง ผูใ้ ห้การฝึ กอบรมที่ไม่เข้าเกณฑ์ของผูฝ้ ึ กอบรมแบบเต็มเวลา ที่
สถาบันฝึ กอบรมนั้นๆ ขออนุมตั ิจากสมาคมฯ โดยให้นาเวลาทางานเฉพาะที่ เป็ นการปฏิบตั ิงานสาหรับการ
เรี ยนการสอนของสาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหารเท่านั้นมาใช้เป็ นเวลาสอนทดแทนจานวนผูใ้ ห้
การฝึ กอบรมแบบเต็มเวลา โดยให้คิดเป็ นสัดส่ วนหรื อร้ อยละของการทางานแบบเต็มเวลา โดยแบ่งเป็ น 2
ประเภท
ก. พนักงานมหาวิทยาลัยหรื อลูกจ้างประเภทบางเวลาอย่างน้อยครึ่ งเวลา และได้รับเงินเดือนตาม
สัดส่ วนงาน ให้นบั เวลาปฏิบตั ิงานตามสัญญาจ้าง
ข. ผูท้ ี่ปฏิ บตั ิงานอยู่ที่สถาบันอื่น แผนกอื่น หรื ออาจารย์เกษียณอายุมาช่ วยสอนบางเวลา โดยไม่ได้มี
สั ญ ญาจ้า งจากหน่ ว ยงาน หรื อ ปฏิ บ ัติ ง านน้อ ยกว่า ครึ่ งเวลา ให้ คิ ด เวลาปฏิ บ ัติ ง านเฉพาะที่ ม า
ปฏิ บ ตั ิ ง านส าหรั บ การเรี ย นการสอนแพทย์ป ระจาบ้า นต่ อยอดอนุ ส าขาอายุ รศาสตร์ โ รคระบบ
ทางเดินอาหาร ไม่นบั เวลาที่มาทางานวิจยั หรื องานบริ การ เช่น ตรวจผูป้ ่ วย หรื อทาหัตถการ โดยไม่
เกี่ยวข้องกับแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุ สาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งไม่นบั
เวลาที่มาสอนนักศึกษา/นิสิตแพทย์ และแพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์
ผูใ้ ห้การฝึ กอบรมวุฒิบตั รฯในระดับเดียวกันใช้ศกั ยภาพได้ 35 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ใน 1 สาขาวิชา แต่ถา้
ให้การฝึ กอบรมมากกว่า 2 สาขาวิชา ต้องแบ่งศักยภาพเป็ น 2 สาขาวิชา โดยคิดสาขาวิชาหลักไม่นอ้ ยกว่า
ครึ่ งหนึ่ง
9. ทรัพยากรทางการศึกษา
หน่วยวิชาระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ได้จดั ให้มี
ทรัพยากรทางการศึกษาให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ดังต่อไปนี้
9.1 ผูป้ ่ วยที่อยูใ่ นการดูแลของภาควิชาอายุรศาสตร์ ประกอบด้วยผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอก แผนกอายุรกรรม
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่อนั มีเตียงผูป้ ่ วยทั้งสิ้ น 220 เตียง โดยแบ่งเป็ น
หอผูป้ ่ วยสามัญชาย
75
เตียง
หอผูป้ ่ วยสามัญหญิง
75
เตียง
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หอผูป้ ่ วยพิเศษ
26
เตียง
หอผูป้ ่ วยวิกฤตทัว่ ไป
12
เตียง
หอผูป้ ่ วยวิกฤตระบบหัวใจและหลอดเลือด 6
เตียง
หอผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง 4
เตียง
หอผูป้ ่ วยโรคเลือด
10
เตียง
หอผูป้ ่ วยโรคปอด
10
เตียง
มีจานวนผูป้ ่ วยในและนอกในความดูแลตามมาตรฐานการฝึ กอบรมที่ถูกกาหนดโดยแพทย
สภา ในแต่ละหอผูป้ ่ วยมีคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งสามารถสื บค้นข้อมูลผูป้ ่ วยแบบ electronic อย่างเพียงพอ
9.2 มีหอ้ งเรี ยนสาหรับจัดกิจกรรมวิชาการส่ วนกลางของหน่วยวิชาฯ ประกอบด้วยห้องประชุม
บุญหลง ศิวะสมบูรณ์ และห้องประชุมชาญ สถาปนกุล ซึ่ งสามารถรองรับผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้ 100 และ 50 ท่าน
ตามลาดับ
9.3 มีหอ้ งสมุดกลางของคณะแพทยศาสตร์ มีหนังสื อทั้งที่เป็ นรู ปเล่มและในรู ปแบบ electronic ที่
เพียงพอต่อการศึกษาของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม โดยมีระบบ wifi ของมหาวิทยาลัยซึ่ งสามารถใช้เชื่อมต่อเพื่อสื บค้น
ข้อมูลทางการแพทย์ได้ทวั่ ทั้งคณะฯ
9.4 ภาควิชาฯ มี website ซึ่ งภายในมีส่วนที่ให้ความรู ้ซ่ ึ งผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารเข้าไปศึกษาได้ดว้ ย
ตนเอง
9.5 มีเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่เพียงพอในการช่วยวินิจฉัย, เฝ้าติดตาม, และรักษาผูป้ ่ วยได้แก่
เครื่ องอัลตราซาวด์, hemodynamic และ respiratory monitoring เป็ นต้น
9.6 ห้องส่ องกล้องทางเดินอาหาร
9.6.1 มีเครื่ องมือส่ องกล้อง 3 สถานี ซึ่ งมีความสามารถในการทาหัตถการดังต่อไปนี้
การส่ องกล้องทางเดินอาหารส่ วนบน (EGD) ปี ละอย่างน้อย 1,200 ราย
การส่ องกล้องทางเดินอาหารส่ วนล่าง (colonoscopy) ปี ละอย่างน้อย 800 ราย
การส่ องกล้องทางเดินน้ าดี (ERCP) ปี ละอย่างน้อย 200 ราย
การส่ องกล้องอัลตราซาวด์ (EUS) ปี ละอย่างน้อย 100 ราย
การส่ องกล้องลาใส้เล็ก ( Enteroscopy) ปี ละอย่างน้อย 5 ราย
9.6.2 ในห้องทางเดินอาหารมีระบบฟอกและถ่ายเทอากาศเข้าออก และมีหอ้ งแยกสาหรับผูป้ ่ วยติด
เชื้อทางเดินหายใจ ซึ่ งมีความดันอากาศในห้องเป็ นลบ เพื่อป้ องกันการกระจายของเชื้ อโรค
9.6.3 ภายในห้องประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่พยาบาล 2 คน ผูช้ ่วยพยาบาล 2 คน เจ้าหน้าที่ทาความ
สะอาดเครื่ องมือส่ องกล้อง 1 คน ปฏิบตั ิงานร่ วมกับอาจารย์และแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
ในการดูแลผูป้ ่ วยทั้งก่อนส่ องกล้อง ระหว่างการส่ องกล้อง และหลังส่ องกล้อง เพื่อส่ งเสริ ม
ให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีทกั ษะการทางานร่ วมกับผูร้ ่ วมงานและบุคลากรวิชาชีพอื่น
10. การประเมินการฝึ กอบรม
มีกลไกในการประเมินการฝึ กอบรมเป็ นประจา การประเมินต้องครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
- 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
การประเมินดังกล่าวมีการใช้ขอ้ มูลป้ อนกลับจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่สาคัญ ได้แก่ ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ผูใ้ ห้
การฝึ กอบรม ผูใ้ ช้บณั ฑิต และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยหลักอื่นๆ
11. การทบทวนและพัฒนาหลักสู ตรการฝึ กอบรม
มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสู ตรการฝึ กอบรมเป็ นระยะๆ หรื ออย่างน้อยทุก 5 ปี และมีการ
แจ้งผลการทบทวนและพัฒนาหลักสู ตรให้สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่ งประเทศไทย และราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์แห่ ง ประเทศไทยรั บ ทราบ ทั้ง นี้ ราชวิท ยาลัย ฯ จะแจ้ง ผลการทบทวนและพัฒ นาให้แ พทยสภา
รับทราบต่อไป
12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
- มีการบริ หารจัดการหลักสู ตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่กาหนดไว้ในด้านต่างๆได้แก่ การรับสมัครผู ้
เข้ารับการฝึ กอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจานวนที่รับ) กระบวนการฝึ กอบรม การวัดและประเมินผล
และผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมที่พึงประสงค์ รวมถึงการออกเอกสารรับรองการสาเร็ จการฝึ กอบรม
- มีการกาหนดหน้าที่รับผิดชอบและอานาจในการบริ หารจัดการงบประมาณของแผนการฝึ กอบรมให้
สอดคล้องกับความจาเป็ นด้านการฝึ กอบรม โดยแหล่งงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการฝึ กอบรมเช่น
งบประมาณการจัดซื้ อและบารุ งรักษากล้องส่ องทางเดินอาหาร, งบประมาณเกี่ยวกับทรัพยากรทาง
การศึกษา และงบประมาณสนับสนุนการทาวิจยั มาจากงบโรงพยาบาลมหาราชนครเชี ยงใหม่ และคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ การบริ หารงบประมาณดังกล่าวเป็ นไปตามระเบียบของโรงพยาบาล
และคณะแพทยศาสตร์ สาหรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่ วมกิจกรรมวิชาการกลางของสมาคม
แพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมฯ ซึ่ งการบริ หาร
งบประมาณเป็ นไปตามระเบียบของสมาคม
- มีบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดาเนินการของการฝึ กอบรม
และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การบริ หารจัดการที่ดีและการใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
- มีหน่วยงานสนับสนุนด้านอื่นๆ เช่น งานพยาธิ วทิ ยา งานรังสี วนิ ิจฉัยและรังสี รักษา งานคลังเลือด เป็ นต้น
ซึ่ งสอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปิ ดฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดฯ
12. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
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หน่วยวิชาระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับอนุมตั ิ
ให้จดั การฝึ กอบรม และผ่านการประเมินความพร้อมในการเป็ นสถาบันฝึ กอบรมตามเกณฑ์แพทยสภา และมีการจัด
ให้มีการประกันคุณภาพการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่ องดังนี้
การประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายใน
- จัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายใน อย่างน้อยทุก 2 ปี
การประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายนอก
- มีการประเมินคุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดิน
อาหาร ตามข้อกาหนดของแพทยสภา อย่างน้อยทุก 5 ปี
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ภาคผนวก 1
Entrustable Professional activities (EPA) สาหรับการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านต่ อยอด
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชี พเวชกรรม
อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหาร
Entrustable professional activities (EPA)
เป็ นกิจกรรมทีม่ คี วามสาคัญมาก (critical activities) ทีช่ ่วยให้มนใจว่
ั ่ ากระบวนการฝึกอบรมจะทาให้ผเู้ ข้ารับการ
ฝึกอบรมมีผลลัพธ์ตามทีพ่ งึ ประสงค์ สามารถไปปฏิบตั งิ านเป็ นแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดิน
อาหารอย่างมืออาชีพ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็ นกิจกรรมทีผ่ เู้ ข้ารับการฝึกอบรมอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดิน
อาหารทุกคนต้องทาได้ดว้ ยตนเองในระหว่างการฝึกอบรมอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยต่อผูป้ ่ วย สมาคมแพทย์
ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย กาหนดเกณฑ์ขนั ้ ต่าของ EPA ดังนี้
1. Manage common functional GI and motility disorders
2. Manage common acid-related disorders
3. Manage common intestinal diseases
4. Manage biliary tract disorders
5. Manage liver diseases
6. Manage pancreatic diseases
7. Perform upper GI endoscopy for screening, diagnosis, and intervention
8. Perform lower GI endoscopy for screening, diagnosis, and intervention
สถาบันฝึกอบรมสามารถกาหนดให้ม ี EPA เพิม่ ขึน้ จากทีก่ าหนดข้างต้นได้ ตามความเหมาะสมของสภาวะการฝึกอบรม
ในสถาบันนัน้ ๆ
แนวทางการเรียนรู้และการประเมิ น EPA
1. Level of EPA
Level 1 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชดิ
Level 2 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ภายใต้การชีแ้ นะของอาจารย์
Level 3 = สามารถปฏิบตั งิ านได้โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมือ่ ต้องการ
Level 4 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ดว้ ยตนเอง
Level 5 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ดว้ ยตนเอง และควบคุมผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์น้อยกว่า
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2. เนื้ อหาการเรียนรู้และการประเมิ น
EPA 1: Manage common functional GI and motility disorders
Title of the EPA
Manage common functional GI and motility disorders
Specifications
1. Familiar with the concepts of visceral sensation, brain-gut axis,
triggering of functional symptoms.
2. Develop an understanding of the physiology of the gastrointestinal
muscle function, its neural regulation, and common disorders arising
from dysfunction.
3. Understand the impact of effective, organic and psychological
stressors, and develop a compassionate and detail-oriented approach
to management of functional gastrointestinal disorders.
4. Know the indications, and limitations of diagnostic motility studies.
5. Able to order motility studies in diagnosis and management of motility
disorders.
6. Able to use both pharmacologic and non-pharmacologic approaches for
control and management of common GI motility and functional GI
disorders.
Context
Ambulatory setting
Domains of competence
X
Patient care
X
Medical knowledge and skills
X
Practice-based learning
X
Interpersonal and communication skills
X
Professionalism
X
System-based practice
Knowledge, skills,
Knowledge:
attitude and behavior
1. Anatomic and physiological basis of brain and gut interactions.
and required experience 2. Anatomy and physiology of gastrointestinal contractile apparatus,
for entrustment
gastrointestinal sensation, and its neuro-hormonal regulation including
deglutition, gastric emptying, small bowel and colonic motility and
transit, sphincter function and dysfunction (including sphincter of Oddi).
3. Natural history, presentation, epidemiology and clinical course of
common functional gastrointestinal diseases, including irritable bowel
syndrome, functional dyspepsia, functional vomiting, non-cardiac chest
pain, functional heartburn, and chronic unexplained abdominal pain
4. Natural history, epidemiology, pathophysiology, and complications of
common motility disorders, including achalasia, gastroparesis, intestinal
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5.

6.

7.

8.

pseudo-obstruction, colonic inertia, pelvic floor dyssynergia and fecal
incontinence.
Conditions that may mimic or confound the diagnosis of functional
gastrointestinal or motility disorders, including the concept of alarm
symptoms that would warrant further investigation, and overlap
functional syndromes interfacing with organic disorders (e.g. noncardiac chest pain and GERD, IBD and IBS)
Clinical indications, cost-effectiveness, and complications of common
diagnostic tests including manometry study, pH monitoring, gastric
emptying study, defecography, colonic transit time.
The pharmacology, efficacy, routes of administration, and appropriate
use of medications for functional gastrointestinal and motility disorders,
including antidepressants, analgesic agents, psychotropic agents,
laxatives, antidiarrheal agents, anti-emetics, prokinetic agents, acid
suppressive agents.
General measures and non-pharmacologic intervention for functional
gastrointestinal and motility disorders, including establishing a
therapeutic patient-physician relationship, cognitive and behavioral
therapy, dietary therapy, hypnosis, acupuncture and biofeedback.

Skills:
1. Obtain a comprehensive history pertaining to functional gastrointestinal
and motility disorders.
2. Perform a physical examination that assesses for manifestations
confounding organic diagnoses and alarm symptoms warranting further
investigation and complications of motility disorders; perform a digital
rectal examination as part of the assessment of every patient (other
than those presenting with dysphagia), and particularly in patients with
defecatory disorders.
3. Order limited, appropriate laboratory studies, radiologic studies,
diagnostic motility studies and endoscopy for exclusion of organic
disorders when warranted and in the evaluation of motility disorders and
their complications.
4. Integrate pharmacologic management, non-pharmacologic management,
complementary and alternative medicine for the effective management
of functional gastrointestinal disorders
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5. Integrate non-pharmacologic management, appropriate use of
medications, endoscopic and surgical management of common motility
disorders
Attitude and behavior:
- Demonstrate a sensitive, patient and empathetic approach towards
patients with chronic functional gastrointestinal symptoms including pain.
- Demonstrate gender, ethnic, cultural and socioeconomic sensitivity in the
choice of management options
Experience:
- Demonstrate experience coping with patients’ problems at ambulatory
setting 15 cases (Common diseases or disorders level 1 as shown in
Table 1) within 2 years of training
- Completeness of medical records: 10 cases within 2 years (5 cases/year)
Assessment information - Direct observation
source to assess
- Chart audits
progress and ground for - Information from colleagues (multisource feedback)
a summative
- Bed-side discussion
entrustment decision
- In-training examination
- Portfolios
Entrustment for which
- Execution with reactive supervision (on request) by the end of first year –
level of supervision is to level 3 (10 cases in at least 2 diseases/problems)
be reached at which
- Unsupervised at the end of second year – level 5 (15 cases in different
stage of training?
diseases/problems)
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Milestone EPA 1: Manage common functional GI and motility disorders
Yr 1 Yr 2
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีความรูท้ างคลินิกของโรคระบบทางเดินอาหาร
ข. มีความรูแ้ ละทักษะการดูแลผูป้ ่ วยโรคระบบทางเดินอาหารแบบผูป้ ่ วยนอก
ค. มีความรูเ้ กีย่ วกับการป้ องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับโรคระบบทางเดินอาหาร
ง. มีทกั ษะในการทาหัตถการจาเพาะของโรคระบบทางเดินอาหาร
จ. มีความรูท้ างการแพทย์สนับสนุนทีเ่ กีย่ วข้องกับโรคระบบทางเดินอาหาร
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน
(Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐานของร่างกายและจิตใจทีเ่ กีย่ วข้องกับโรคระบบทางเดิน
อาหาร
ข. ความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพ และเชีย่ วชาญในโรคระบบทางเดินอาหาร
การเรียนรู้จากการปฏิ บตั ิ (Practice-based learning)
ก. วิพากย์บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์
ข. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุข
ค. เรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สือ่ สารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพการ
ตัดสินใจและศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผูร้ ว่ มงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็ นทีป่ รึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอืน่ โดยเฉพาะอายุรศาสตร์โรคระบบ
ทางเดินอาหาร
ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ว่ มงาน เพือ่ นร่วมวิชาชีพ และชุมชน
ข. มีทกั ษะด้านทีไ่ ม่ใช่เทคนิค ได้แก่ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการประเมินสถานการณ์ และทักษะ
การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
ค. มีความสนใจใฝ่ รู้ และสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ
ง. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จ. คานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม
การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรูเ้ กีย่ วกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ โดยเฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับโรค
ระบบทางเดินอาหาร
ข. มีความรู้ และมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ค. มีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
ง. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผูป้ ่ วย
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จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรับเปลีย่ นการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริบท

ของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
EPA 2: Manage common acid-related disorders
Title of the EPA
Manage common acid-related disorders
Specifications
1. Understand the physiology of gastric acid secretion, and the
pathophysiology and pathogenesis of acid-related diseases.
2. Able to extract appropriate patient history and physical examination to
clarify diseases.
3. Able to apply investigations to diagnose and treat acid-related
disorders and prevent their complications.
Context
Ambulatory and inpatient setting
Domains of competence
X
Patient care
X
Medical knowledge and skills
X
Practice-based learning
X
Interpersonal and communication skills
X
Professionalism
X
System-based practice
Knowledge, skills,
Knowledge:
attitude and behavior
1. Recognize anatomy and physiology of the esophagus, stomach and
and required experience
duodenum
for entrustment
2. Recognize pathophysiology of gastric acid secretion in health and
diseases
3. Explain natural history, epidemiology and complications of common
acid-related disorders
4. Recall pharmacology, efficacy, routes of administration, adverse
events, appropriate use and inappropriate use of medications for
acid-related disorders
5. Understanding of epidemiology, pathophysiology, diagnosis and
management of Helicobacter pylori infection and NSAIDs-associated
acid-related diseases
6. Recognize pathophysiology, manifestations, investigation including
reflux monitoring, appropriate management options and duration, and
complications of gastro-esophageal reflux disease
7. Describe proper use of upper endoscopy and reflux monitoring for
diagnosis and management of acid-related diseases and their
complications; understand indications, cost-effectiveness, and
complications; make appropriate screening and surveillance
recommendations
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8. Recognize the role of surgical management in acid-related disorders
Skills:
1. Obtain a comprehensive patient history pertaining to acid-related
disorders
2. Perform physical examination to assesses for manifestations and
complications of acid-related problems
3. Order appropriate investigations including laboratory studies, radiologic
studies and endoscopy in the evaluation of acid-related disorders
4. Counsel patients and caregivers about the role of pharmacological and
non-pharmacological management of acid-related diseases
5. Integrate non-pharmacological management, appropriate use of
medications, endoscopic management and surgical options of acidrelated disorders
Attitude and behavior:
- Apply ethical principles in proper use of diagnostic and therapeutic
approaches
- Apply the multidisciplinary team including ENT physicians, allergists,
pulmonologists, pharmacists, surgeons, nurses and other disciplines in
the management of acid-related disorders
- Demonstrate ethnic, gender, cultural and socioeconomic status in the
choice of management options for acid-related diseases
Experience:
- Demonstrate to perform independent consults on patients with acidrelated disorders and their complications in both ambulatory and inpatient
setting 15 cases (Common diseases or disorders level 1 as shown in
Table 1) within 2 years of training
- Completeness of medical records: 10 cases within 2 years (5 cases/year)
Assessment information - Direct observation
source to assess
- Chart audits
progress and ground for - Information from colleagues (multisource feedback)
a summative
- Bed-side discussion
entrustment decision
- In-training examination
- Portfolios
Entrustment for which
- Execution with reactive supervision (on request) by the end of first year –
level of supervision is to level 3 (10 cases in at least 2 diseases/problems)
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be reached at which
- Unsupervised at the end of second year – level 5 (15 cases in different
stage of training?
diseases/problems)
Milestone EPA 2: Manage common acid-related disorders
Yr 1 Yr 2
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีความรูท้ างคลินิกของโรคระบบทางเดินอาหาร


ข. มีความรูแ้ ละทักษะการดูแลผูป้ ่ วยโรคระบบทางเดินอาหารแบบผูป้ ่ วยนอก และผูป้ ่ วยใน


ค. มีความรูเ้ กีย่ วกับการป้ องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับโรคระบบทางเดินอาหาร


ง. มีทกั ษะในการทาหัตถการจาเพาะของโรคระบบทางเดินอาหาร

จ. มีความรูท้ างการแพทย์สนับสนุนทีเ่ กีย่ วข้องกับโรคระบบทางเดินอาหาร


ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน
(Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐานของร่างกายและจิตใจทีเ่ กีย่ วข้องกับโรคระบบทางเดิน


อาหาร
ข. ความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพ และเชีย่ วชาญในโรคระบบทางเดินอาหาร

การเรียนรู้จากการปฏิ บตั ิ (Practice-based learning)
ก. วิพากย์บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์


ข. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุข


ค. เรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ


ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ


ข. ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์


ค. สือ่ สารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพการ


ตัดสินใจและศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผูร้ ว่ มงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ


จ. เป็ นทีป่ รึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอืน่ โดยเฉพาะอายุรศาสตร์โรคระบบ

ทางเดินอาหาร
ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ว่ มงาน เพือ่ นร่วมวิชาชีพ และชุมชน
ข. มีทกั ษะด้านทีไ่ ม่ใช่เทคนิค ได้แก่ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการประเมินสถานการณ์ และ
ทักษะการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
ค. มีความสนใจใฝ่ รู้ และสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ
ง. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จ. คานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม
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การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรูเ้ กีย่ วกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ โดยเฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับโรค
ระบบทางเดินอาหาร
ข. มีความรู้ และมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ค. มีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
ง. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผูป้ ่ วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรับเปลีย่ นการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับ
บริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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EPA 3: Manage common intestinal diseases
Title of the EPA
Specifications

Context
Domains of competence

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

Manage common intestinal diseases
1. Familiar with the concepts of basic embryology and anatomy of the
intestine and congenital anomalies.
2. Develop an understanding of the physiology of intestinal secretion, its
hormonal and neural regulation, and common disorders arising from
dysfunction.
3. Understand the impact of intestinal diseases and its complications
4. Develop a comprehensive evaluation of common clinical syndromes
such as infectious and non-infectious intestinal disorders.
5. Know the basic principles, indications, and limitations of diagnostic
studies of the intestine and able to evaluate the findings
6. Know the principles, utility, indications and complications of
pharmacologic, endoscopic, and surgical treatments for common
intestinal diseases.
Ambulatory and inpatient setting
X
Patient care
X
Medical knowledge and skills
X
Practice-based learning
X
Interpersonal and communication skills
X
Professionalism
X
System-based practice
Knowledge:
1. Describe the constituents of the mucosal defense system
2. Describe the mechanism of action of common GI infectious agents
3. Identify the components of the normal microbiome
4. Recognize risk factors for and clinical manifestation of infectious
intestinal diseases both in immunocompetent and
immunocompromised patients
5. Differentiate between infectious and non-infectious diarrhea
6. Describes the indications and contraindications for antimicrobial
therapy and risk of antibiotic-associated diarrhea
7. Recognize pathogenesis, clinical presentations and management of
non-infectious intestinal diseases including inflammatory bowel
diseases, celiac diseases, microscopic colitis, neoplasm etc.
8. List the classes of immunomodulatory agents used in the treatment of
inflammatory bowel disease, including evaluations of patients prior to
initiating treatment, monitoring of these agents, and recognize
complications of these agents
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9. Summarize the guidelines for colorectal cancer surveillance in
patients with average risk or chronic colitis
Skills:
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 the management of common
intestinal diseases
4. Interpret result of mucosal biopsies
5. Apply therapies for intestinal infections based upon region of the
country or travel history
6. Manage immunosuppressive medications and monitor and adjust
medication dosages based on patient response and laboratory testing
Attitude and behavior:
- Demonstrate high standards of ethical behavior when approaching
patients
- Determine rational treatment plans in a cost-effective fashion with
sensitivity to the cultural and socioeconomic status of the patients
- Work with a multidisciplinary team to deliver comprehensive care for
patients with common intestinal diseases
Experience:
- Demonstrate ability to diagnose and manage patients with infectious and
non-infectious intestinal disorders in ambulatory and inpatient
environments 15 cases (Common diseases or disorders level 1 as shown
in Table 1) within 2 years of training
- Completeness of medical records: 10 cases within 2 years (5 cases/year)
Assessment information - Direct observation
source to assess
- Chart audits
progress and ground for - Information from colleagues (multisource feedback)
a summative
- Bed-side discussion
entrustment decision
- In-training examination
- Portfolios
Entrustment for which
- Execution with reactive supervision (on request) by the end of first year –
level of supervision is to level 3 (10 cases in at least 2 diseases/problems)
be reached at which
- Unsupervised at the end of second year – level 5 (15 cases in different
stage of training?
diseases/problems)
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Milestone EPA 3: Manage common intestinal diseases
Yr 1 Yr 2
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีความรูท้ างคลินิกของโรคระบบทางเดินอาหาร
ข. มีความรูแ้ ละทักษะการดูแลผูป้ ่ วยโรคระบบทางเดินอาหารแบบผูป้ ่ วยนอก และผูป้ ่ วยใน
ค. มีความรูเ้ กีย่ วกับการป้ องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับโรคระบบทางเดินอาหาร
ง. มีทกั ษะในการทาหัตถการจาเพาะของโรคระบบทางเดินอาหาร
จ. มีความรูท้ างการแพทย์สนับสนุนทีเ่ กีย่ วข้องกับโรคระบบทางเดินอาหาร
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน
(Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐานของร่างกายและจิตใจทีเ่ กีย่ วข้องกับโรคระบบทางเดิน
อาหาร
ข. ความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพ และเชีย่ วชาญในโรคระบบทางเดินอาหาร
การเรียนรู้จากการปฏิ บตั ิ (Practice-based learning)
ก. วิพากย์บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์
ข. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุข
ค. เรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สือ่ สารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพการ
ตัดสินใจและศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผูร้ ว่ มงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็ นทีป่ รึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอืน่ โดยเฉพาะอายุรศาสตร์โรคระบบ
ทางเดินอาหาร
ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ว่ มงาน เพือ่ นร่วมวิชาชีพ และชุมชน
ข. มีทกั ษะด้านทีไ่ ม่ใช่เทคนิค ได้แก่ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการประเมินสถานการณ์ และ
ทักษะการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
ค. มีความสนใจใฝ่ รู้ และสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ
ง. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จ. คานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม
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การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรูเ้ กีย่ วกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ โดยเฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับโรค
ระบบทางเดินอาหาร
ข. มีความรู้ และมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ค. มีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
ง. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผูป้ ่ วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรับเปลีย่ นการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับ
บริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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EPA 4: Manage biliary tract disorders
Title of the EPA
Manage biliary tract disorders
Specifications
1. Familiar with the concepts of basic embryology, anatomy of the biliary
tree and congenital anomalies.
2. Develop an understanding of the bile composition, physiology of bile
secretion, its hormonal and neural regulation, and common disorders
arising from dysfunction.
3. Understand the impact of acute and chronic cholestasis and its
complications
4. Develop a comprehensive evaluation of common clinical syndromes
such as cholestasis and biliary pain.
5. Know the basic principles, indications, and limitations of diagnostic
radiographic studies of the biliary tree and able to evaluate the
findings
6. Know the principles, utility, indications and complications of
pharmacologic, endoscopic, and surgical treatments for common
biliary tract disorders.
Context
Ambulatory and inpatient setting
Domains of competence
X
Patient care
X
Medical knowledge and skills
X
Practice-based learning
X
Interpersonal and communication skills
X
Professionalism
X
System-based practice
Knowledge, skills,
Knowledge:
attitude and behavior
1. Embryologic and anatomic basis of biliary tree and congenital
and required experience
structural anomalies.
for entrustment
2. Bile composition, physiology of bile secretion and its derangement in
cholestatic disorders.
3. Hormonal and neural regulation of bile flow and gallbladder function.
4. Natural history, epidemiology, etiology, clinical manifestations and
complications of common biliary tract diseases, including
cholelithiasis, choledocholithiasis, cholecystitis, choledochocele,
pyogenic and parasitic cholangitis, primary and secondary sclerosing
cholangitis, neoplastic diseases of the gallbladder and bile duct, and
motility disorders including sphincter of Oddi dysfunction.
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5. Clinical indications, findings, utility, limitations, cost-effectiveness, and
complications of common diagnostic tests including ultrasonography,
CT, MRI, MRCP, EUS, and ERCP
6. The pharmacology, efficacy, routes of administration, and appropriate
use of medications for specific cholestatic diseases, chronic
cholestasis and its complications, including immunosuppressive
agents, antimicrobial and antiparasitic agents, antipruritic agents,
calcium and vitamin supplement.
7. Principle, indications and complications of endoscopic and surgical
treatment of common biliary tract disorders
Skills:
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
Attitude and behavior:
- Demonstrate a professional, empathic practice towards patients with
biliary tract disorders.
Experience:
- Demonstrate experience coping with patients’ problems at ambulatory and
inpatient setting 8 cases (Common diseases or disorders level 1 as
shown in Table 1) within 2 years of training
- Completeness of medical records: 8 cases within 2 years (4 cases/year)
Assessment information - Direct observation
source to assess
- Chart audits
progress and ground for - Information from colleagues (multisource feedback)
a summative
- Bed-side discussion
entrustment decision
- In-training examination
- Portfolios
Entrustment for which
- Execution with reactive supervision (on request) by the end of first year –
level of supervision is to level 3 (6 cases in at least 2 diseases/problems)
be reached at which
- Unsupervised at the end of second year – level 5 (8 cases in different
stage of training?
diseases/problems)
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Milestone EPA 4: Manage biliary tract disorders
Yr 1 Yr 2
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีความรูท้ างคลินิกของโรคระบบทางเดินอาหาร
ข. มีความรูแ้ ละทักษะการดูแลผูป้ ่ วยโรคระบบทางเดินอาหารแบบผูป้ ่ วยนอก และผูป้ ่ วยใน
ค. มีความรูเ้ กีย่ วกับการป้ องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับโรคระบบทางเดินอาหาร
ง. มีทกั ษะในการทาหัตถการจาเพาะของโรคระบบทางเดินอาหาร
จ. มีความรูท้ างการแพทย์สนับสนุนทีเ่ กีย่ วข้องกับโรคระบบทางเดินอาหาร
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน
(Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐานของร่างกายและจิตใจทีเ่ กีย่ วข้องกับโรคระบบทางเดิน
อาหาร
ข. ความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพ และเชีย่ วชาญในโรคระบบทางเดินอาหาร
การเรียนรู้จากการปฏิ บตั ิ (Practice-based learning)
ก. วิพากย์บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์
ข. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุข
ค. เรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สือ่ สารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพการ
ตัดสินใจและศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผูร้ ว่ มงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็ นทีป่ รึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอืน่ โดยเฉพาะอายุรศาสตร์โรคระบบ
ทางเดินอาหาร
ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ว่ มงาน เพือ่ นร่วมวิชาชีพ และชุมชน
ข. มีทกั ษะด้านทีไ่ ม่ใช่เทคนิค ได้แก่ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการประเมินสถานการณ์ และ
ทักษะการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
ค. มีความสนใจใฝ่ รู้ และสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ
ง. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จ. คานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม
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การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรูเ้ กีย่ วกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ โดยเฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับโรค
ระบบทางเดินอาหาร
ข. มีความรู้ และมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ค. มีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
ง. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผูป้ ่ วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรับเปลีย่ นการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับ
บริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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EPA 5: Manage liver diseases
Title of the EPA
Manage liver diseases
Specifications
1. Familiar with the concepts of basic anatomy, biology and physiology of
liver.
2. Develop an understanding of genetic markers of liver diseases,
immunology, virology, and other pathophysiological mechanisms of
liver injury
3. Understand the natural history and impact of acute hepatitis, chronic
hepatitis, cirrhosis and its complications
4. Know the indications and utility of diagnostic and prognostic tests for
liver diseases
5. Know the principles, utility, indications and complications of
pharmacologic and non-pharmacologic treatments for liver diseases.
6. Know the prevention of liver diseases and understand the basis of
genetic counseling for hereditary liver diseases
Context
Ambulatory and inpatient setting
Domains of competence
X
Patient care
X
Medical knowledge and skills
X
Practice-based learning
X
Interpersonal and communication skills
X
Professionalism
X
System-based practice
Knowledge, skills,
Knowledge:
attitude and behavior
1. Biologic and pathophysiologic basis of liver diseases
and required experience 2. Natural history, epidemiology, etiology, clinical manifestations and
for entrustment
complications of acute hepatitis, chronic hepatitis, cirrhosis and its
complications
3. Diagnosis and management of various liver diseases, including
a. Acute hepatitis: virus, drug, toxin, alcohol, Wilson disease,
autoimmune, vascular liver diseases
b. Chronic liver diseases: virus, drug, alcohol, non-alcoholic fatty liver
disease, Wilson disease, hemochromatosis, autoimmune, primary
biliary cholangitis
c. Cirrhotic complications: esophageal and gastric varices, ascites,
spontaneous bacterial peritonitis, hepatorenal syndrome, hepatic
encephalopathy, hepatic hydrothorax, hepatopulmonary syndrome,
portopulmonary hypertension
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d. Hepatocellular carcinoma: including diagnosis, management,
surveillance and prevention
e. Liver diseases associated with pregnancy
4. Diagnosis and management of critically-ill patients with severe liver
diseases, including selection and care of patients awaiting liver
transplantation in following conditions
a. Acute liver failure
b. Acute-on-chronic liver failure
c. Decompensated cirrhosis
5. Perioperative care of patients with defined disease of the liver or
evidence of liver dysfunction
6. Management of the nutritional problems associated with liver diseases
7. Indication, utility and limitations of non-invasive tests and liver biopsy
for assessment of diagnosis and prognosis of liver diseases
8. Principle, indication, utility, and limitations of liver imaging modalities,
including ultrasonography, Doppler ultrasound, computed tomography
and magnetic resonance-based techniques
9. The pharmacology, efficacy, routes of administration, and appropriate
use of medications for liver diseases
10. Prevention of liver diseases and genetic counseling for hereditary liver
diseases
Skills:
1. Obtain a comprehensive history pertaining to liver diseases.
2. Perform a physical examination that assesses for manifestations of liver
diseases, particularly in patients presented with jaundice.
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 non-pharmacologic management of liver
diseases
6. Provide genetic counseling and prevention of liver diseases
Attitude and behavior:
- Demonstrate a professional, empathic practice towards patients with
variety of liver diseases.
Experience:
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- Demonstrate experience coping with patients’ problems at ambulatory and
inpatient setting 6 cases (Common diseases or disorders level 1 as
shown in Table 1) within 2 years of training
- Completeness of medical records: 6 cases within 2 years (3 cases/year)
Assessment information - Direct observation
source to assess
- Chart audits
progress and ground for - Information from colleagues (multisource feedback)
a summative
- Bed-side discussion
entrustment decision
- In-training examination
- Portfolios
Entrustment for which
- Execution with reactive supervision (on request) by the end of first year –
level of supervision is to level 3 (6 cases in at least 2 diseases/problems)
be reached at which
- Unsupervised at the end of second year – level 5 (6 cases in different
stage of training?
diseases/problems)

60

Milestone EPA 5: Manage liver diseases
Yr 1 Yr 2
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีความรูท้ างคลินิกของโรคระบบทางเดินอาหาร
ข. มีความรูแ้ ละทักษะการดูแลผูป้ ่ วยโรคระบบทางเดินอาหารแบบผูป้ ่ วยนอก
ค. มีความรูเ้ กีย่ วกับการป้ องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับโรคระบบทางเดินอาหาร
ง. มีทกั ษะในการทาหัตถการจาเพาะของโรคระบบทางเดินอาหาร
จ. มีความรูท้ างการแพทย์สนับสนุนทีเ่ กีย่ วข้องกับโรคระบบทางเดินอาหาร
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน
(Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐานของร่างกายและจิตใจทีเ่ กีย่ วข้องกับโรคระบบทางเดิน
อาหาร
ข. ความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพ และเชีย่ วชาญในโรคระบบทางเดินอาหาร
การเรียนรู้จากการปฏิ บตั ิ (Practice-based learning)
ก. วิพากย์บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์
ข. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุข
ค. เรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สือ่ สารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพการ
ตัดสินใจและศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผูร้ ว่ มงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็ นทีป่ รึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอืน่ โดยเฉพาะอายุรศาสตร์โรคระบบ
ทางเดินอาหาร
ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ว่ มงาน เพือ่ นร่วมวิชาชีพ และชุมชน
ข. มีทกั ษะด้านทีไ่ ม่ใช่เทคนิค ได้แก่ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการประเมินสถานการณ์ และ
ทักษะการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
ค. มีความสนใจใฝ่ รู้ และสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ
ง. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จ. คานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม
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การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรูเ้ กีย่ วกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ โดยเฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับโรค
ระบบทางเดินอาหาร
ข. มีความรู้ และมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ค. มีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
ง. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผูป้ ่ วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรับเปลีย่ นการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับ
บริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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EPA 6: Manage pancreatic diseases
Title of the EPA
Manage pancreatic diseases
Specifications
1. Familiar with the normal embryological development and normal
anatomical structure of pancreas, and common congenital anomalies
of the pancreas.
2. Understand the normal physiology of pancreas, in particular,
endocrine and exocrine functions.
3. Know the indications, and limitations of the diagnostic test for
pancreatic diseases.
4. Able to order the tests in diagnosis and management of pancreatic
diseases.
5. Able to manage acute pancreatitis and pancreatic cancer.
Context
The ambulatory setting, inpatient setting, critical care setting
Domains of competence
X
Patient care
X
Medical knowledge and skills
X
Practice-based learning
X
Interpersonal and communication skills
X
Professionalism
X
System-based practice
Knowledge, skills,
Knowledge:
attitude and behavior
1. Embryological, anatomic and physiological basis of pancreas.
and required experience
2. Natural history, presentation, epidemiology, pathophysiology, and
for entrustment
management of acute pancreatitis and pancreatic cancer.
3. The basis, indications for, and interpretation of blood tests in the
diagnosis and management of pancreatic diseases including serum
amylase and lipase, and serum tumor markers (e.g., CA 19-9).
4. Clinical indications, cost-effectiveness, and complications of
radiological and endoscopic imaging studies including abdominal
ultrasonography, EUS, ERCP, CT, MRI, MRCP, and ERCP.
5. Principles, utility, and complications of endoscopic, radiographic, or
surgical intervention for management of acute pancreatitis and
pancreatic cancer and their complications.
6. Principles of nutritional support for patient with acute pancreatitis and
pancreatic cancer.
Skills:
1. Obtain a comprehensive history of pancreatic diseases.
2. Perform a physical examination that assesses for manifestations and
complications of pancreatic diseases.
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3. Order rational and appropriate laboratory studies, radiologic and
endoscopic studies for diagnosis of pancreatic diseases and their
complications.
4. Integrate pharmacologic and non-pharmacologic management for the
effective management of pancreatic diseases.
5. A multidisciplinary approach to management of pancreatic disorders
and their complications.
Attitude and behavior:
- Demonstrate a sensitive, patient and empathetic approach towards
patients with pancreatic diseases.
- Demonstrate gender, ethnic, cultural and socioeconomic sensitivity in the
choice of management options.
Experience:
- Demonstrate experience coping with patients’ problems at ambulatory and
inpatient setting 10 cases (Common diseases or disorders level 1 as
shown in Table 1) within 2 years of training
- Completeness of medical records: 10 cases within 2 years (5 cases/year)
Assessment information - Direct observation
source to assess
- Chart audits
progress and ground for - Information from colleagues (multisource feedback)
a summative
- Bed-side discussion
entrustment decision
- In-training examination
- Portfolios
Entrustment for which
- Execution with reactive supervision (on request) by the end of first year –
level of supervision is to level 3 (4 cases for acute pancreatitis and pancreatic cancer)
be reached at which
- Unsupervised at the end of second year – level 5 (8 cases for acute
stage of training?
pancreatitis and pancreatic cancer)
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Milestone EPA 6: Manage pancreatic diseases
Yr 1 Yr 2
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีความรูท้ างคลินิกของโรคระบบทางเดินอาหาร
ข. มีความรูแ้ ละทักษะการดูแลผูป้ ่ วยโรคระบบทางเดินอาหารแบบผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยใน และผูป้ ่ วย
เวชบาบัดวิกฤต
ค. มีความรูเ้ กีย่ วกับการป้ องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับโรคระบบทางเดินอาหาร
ง. มีทกั ษะในการทาหัตถการจาเพาะของโรคระบบทางเดินอาหาร
จ. มีความรูท้ างการแพทย์สนับสนุนทีเ่ กีย่ วข้องกับโรคระบบทางเดินอาหาร
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน
(Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐานของร่างกายและจิตใจทีเ่ กีย่ วข้องกับโรคระบบทางเดิน
อาหาร
ข. ความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพ และเชีย่ วชาญในโรคระบบทางเดินอาหาร
การเรียนรู้จากการปฏิ บตั ิ (Practice-based learning)
ก. วิพากย์บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์
ข. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุข
ค. เรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สือ่ สารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพการ
ตัดสินใจและศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผูร้ ว่ มงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็ นทีป่ รึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอืน่ โดยเฉพาะอายุรศาสตร์โรคระบบ
ทางเดินอาหาร
ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ว่ มงาน เพือ่ นร่วมวิชาชีพ และชุมชน
ข. มีทกั ษะด้านทีไ่ ม่ใช่เทคนิค ได้แก่ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการประเมินสถานการณ์ และ
ทักษะการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
ค. มีความสนใจใฝ่ รู้ และสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ
ง. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จ. คานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม
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การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรูเ้ กีย่ วกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ โดยเฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับโรค
ระบบทางเดินอาหาร
ข. มีความรู้ และมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ค. มีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
ง. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผูป้ ่ วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรับเปลีย่ นการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับ
บริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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EPA 7: Perform upper GI endoscopy for screening, diagnosis, and intervention
Title of the EPA
Perform upper GI endoscopy for screening, diagnosis, and intervention
Specifications
1. Appropriate recommendation of endoscopic procedures based on
findings from personal consultations and in consideration of specific
indications, contraindications, and diagnostic/ therapeutic alternatives.
2. Performing upper GI endoscopy safely and completely.
3. Correct interpretation of common endoscopic findings.
4. Integration of endoscopic findings or therapy into the patient
management plan.
5. Recognition of risk factors attendant to endoscopic procedures and
ability to recognize and manage complications.
6. Knowing personal and procedural limits and knowing when to request
help.
Context
Ambulatory, inpatient, and emergency setting
Domains of
Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning /
competence
Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based
practice
Knowledge, skills,
Knowledge:
attitude and
1. Indications, contraindications, step of performance, and diagnostic/
behavior and
therapeutic alternatives of upper GI endoscopy.
required experience 2. Interpretation of common endoscopic findings.
for entrustment
3. Recognition of risk factors attendant to endoscopic procedures and
recognition and management of complications
Skills:
1. Communicate effectively with patients and relatives about indications,
contraindications, possible complications, and diagnostic/ therapeutic
alternatives of upper GI endoscopy.
2. Perform upper GI endoscopy safely and completely.
3. Integrate endoscopic findings or therapy into the patient management
plan.
4. Know personal and procedural limits and request help when needed
appropriately.
Attitude and behavior:
- Demonstrate a comprehensive approach towards patients who are
going to underwent upper GI endoscopy.
- Willing to seek help when needed.
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Experience:
1. Demonstrate experience performing basic EGD of at least 100 cases
within 2 years of training
2. Demonstrate experience performing endoscopic treatment of nonvariceal GI bleeding of at least 15 cases within 2 years of training
3. Demonstrate experience performing endoscopic treatment of variceal GI
bleeding of at least 15 cases within 2 years of training
4. Completeness of endoscopic report at least 30 cases/year
Assessment
- Direct observation
information source to - Chart audits
assess progress and - Information from colleagues (multisource feedback)
ground for a
- Bed-side discussion
summative
- In-training examination
entrustment decision - Portfolios
Entrustment for
1. Demonstrate experience performing basic EGD (successful esophageal
which level of
and pyloric intubation) of at least 50 cases (level 4 >30 cases) in year 1
supervision is to be
and a total of at least 100 cases (level 5 >20 cases) within 2 years
reached at which
2. Demonstrate experience performing endoscopic treatment of nonstage of training?
variceal GI bleeding of at least 5 cases (level 3 >3 cases) in year 1 and
a total of at least 15 cases (level 4 >10 cases) within 2 years
3. Demonstrate experience performing endoscopic treatment of variceal GI
bleeding of at least 5 cases (level 3 >3 cases) in year 1 and a total of at
least 15 cases (level 4 >10 cases) within 2 years
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Milestone EPA 7: Perform upper GI endoscopy for screening, diagnosis, and intervention
Yr 1 Yr 2
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีความรูท้ างคลินิกของโรคระบบทางเดินอาหาร
ข. มีความรูแ้ ละทักษะการดูแลผูป้ ่ วยโรคระบบทางเดินอาหารแบบผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยใน และผูป้ ่ วย
ฉุกเฉิน
ค. มีความรูเ้ กีย่ วกับการป้ องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับโรคระบบทางเดินอาหาร
ง. มีทกั ษะในการทาหัตถการจาเพาะของโรคระบบทางเดินอาหาร
จ. มีความรูท้ างการแพทย์สนับสนุนทีเ่ กีย่ วข้องกับโรคระบบทางเดินอาหาร
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน
(Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐานของร่างกายและจิตใจ
ข. มีความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพและเชีย่ วชาญในโรคระบบทางเดินอาหาร
การเรียนรู้จากการปฏิ บตั ิ (Practice-based learning)
ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างองค์ความรูใ้ หม่ และพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ
ข. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ค. รูจ้ กั การใช้ยาและการส่งตรวจเพิม่ เติมทางห้องปฏิบตั กิ ารอย่างสมเหตุผล
ง. เรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั แิ ละจากข้อมูลป้ อนกลับ
ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สือ่ สารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการ
ตัดสินใจและศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผูร้ ว่ มงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็ นทีป่ รึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอืน่ ทางโรคระบบทางเดินอาหาร
ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ว่ มงาน เพือ่ นร่วมวิชาชีพ และชุมชน
ข. มีทกั ษะด้านทีไ่ ม่ใช่เทคนิค ได้แก่ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการประเมินสถานการณ์ และ
ทักษะการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
ค. มีความสนใจใฝ่ รู้ และสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ
ง. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จ. คานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม
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การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรูเ้ กีย่ วกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
ข. มีความรู้ และมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ค. มีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
ง. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผูป้ ่ วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรับเปลีย่ นการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับ
บริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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EPA 8: Perform lower GI endoscopy for screening, diagnosis, and intervention
Title of the EPA
Perform lower GI endoscopy for screening, diagnosis, and intervention
Specifications
1. Appropriate recommendation of endoscopic procedures based on
findings from personal consultations and in consideration of specific
indications, contraindications, and diagnostic/ therapeutic alternatives.
2. Performing colonoscopy safely and completely.
3. Correct interpretation of common endoscopic findings.
4. Integration of endoscopic findings or therapy into the patient
management plan.
5. Recognition of risk factors attendant to endoscopic procedures and
ability to recognize and manage complications.
6. Knowing personal and procedural limits and knowing when to request
help.
Context
Ambulatory, inpatient, and emergency setting
Domains of
Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning /
competence
Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based
practice
Knowledge, skills,
Knowledge:
attitude and
1. Indications, contraindications, how patients should prepare themselves
behavior and
for colonoscopy, step of performance, and diagnostic/ therapeutic
required experience
alternatives of lower GI endoscopy.
for entrustment
2. Interpretation of common endoscopic findings.
3. Recognition of risk factors attendant to endoscopic procedures and
recognition and management of complications
Skills:
1. Communicate effectively with patients and relatives about indications,
contraindications, how patients should prepare themselves for
colonoscopy, possible complications, and diagnostic/ therapeutic
alternatives of lower GI endoscopy
2. Perform colonoscopy safely and completely.
3. Integrate endoscopic findings or therapy into the patient management
plan.
4. Know personal and procedural limits and know when to request help.
Attitude and behavior:
- Demonstrate a comprehensive approach towards patients who are
going to undergo colonoscopy.
- Willing to seek help when needed.
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Experience:
1. Demonstrate experience performing complete colonoscopy of at least
100 cases within 2 years of training
2. Demonstrate experience performing endoscopic polypectomy of at least
20 cases within 2 years of training
3. Completeness of endoscopic report of at least 40 cases within 2 years
Assessment
- Direct observation
information source to - Chart audits
assess progress and - Information from colleagues (multisource feedback)
ground for a
- Bed-side discussion
summative
- In-training examination
entrustment decision - Portfolios
Entrustment for
1. Demonstrate experience performing complete colonoscopy (intubation of
which level of
caecum) of at least 10 cases (level 3 >5 cases) in year 1 and a total of
supervision is to be
at least 100 cases (level 4 >60 cases and 20 cases of them with
reached at which
intubation of terminal ileum) within 2 years
stage of training?
2. Demonstrate experience performing endoscopic polypectomy of a total
of at least 20 cases (level 4 >10 cases) within 2 years
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Milestone EPA 8: Perform lower GI endoscopy for screening, diagnosis, and intervention
Yr 1 Yr 2
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีความรูท้ างคลินิกของโรคระบบทางเดินอาหาร
ข. มีความรูแ้ ละทักษะการดูแลผูป้ ่ วยโรคระบบทางเดินอาหารแบบผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยใน และผูป้ ่ วย
ฉุกเฉิน
ค. มีความรูเ้ กีย่ วกับการป้ องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับโรคระบบทางเดินอาหาร
ง. มีทกั ษะในการทาหัตถการจาเพาะของโรคระบบทางเดินอาหาร
จ. มีความรูท้ างการแพทย์สนับสนุนทีเ่ กีย่ วข้องกับโรคระบบทางเดินอาหาร
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน
(Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐานของร่างกายและจิตใจ
ข. มีความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพและเชีย่ วชาญในโรคระบบทางเดินอาหาร
การเรียนรู้จากการปฏิ บตั ิ (Practice-based learning)
ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างองค์ความรูใ้ หม่ และพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ
ข. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ค. รูจ้ กั การใช้ยาและการส่งตรวจเพิม่ เติมทางห้องปฏิบตั กิ ารอย่างสมเหตุผล
ง. เรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั แิ ละจากข้อมูลป้ อนกลับ
ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สือ่ สารให้ขอ้ มูลแก่ญาติและผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการ
ตัดสินใจและศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผูร้ ว่ มงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็ นทีป่ รึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอืน่ ทางโรคระบบทางเดินอาหาร
ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ว่ มงาน เพือ่ นร่วมวิชาชีพ และชุมชน
ข. มีทกั ษะด้านทีไ่ ม่ใช่เทคนิค ได้แก่ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการประเมินสถานการณ์ และ
ทักษะการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
ค. มีความสนใจใฝ่ รู้ และสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ
ง. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จ. คานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม
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การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรูเ้ กีย่ วกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
ข. มีความรู้ และมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ค. มีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
ง. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผูป้ ่ วย
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรับเปลีย่ นการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับ
บริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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ตารางที่ 1. Gastrointestinal symptoms or disorders on Level 1 for entrustable professional activities
Entrustable professional activities Gastrointestinal symptoms or disorders on Level 1
1. Manage common functional GI - Dysphagia (R13.-), Odynophagia (R13.10), Non-cardiac
and motility disorders
chest pain (R07.89), Nausea and vomiting (R11.2),
Dyspepsia (K30), Abdominal pain (R10.-),
- Hiatal hernia (K44.-), Irritable bowel syndrome (K58.-),
Constipation (K59.0-), Fecal incontinence (R15),
2. Manage common acid-related - Dyspepsia (K30), Heartburn (R12)
disorders
- Upper Gastrointestinal bleeding (K92.-), Esophagitis (K20.-),
Ulcer of esophagus (K22.1), Gastro-esophageal reflux
diseases (K21.-), Barrett’s esophagus (K22.7-), Gastric
ulcer (K25.-), Duodenal ulcer (K26.-), Other acute gastritis
(K29.1), Helicobacter pylori (B96.81), Acute hemorrhagic
gastritis (K29.0), Chronic gastritis (K29.5), Pyloric stenosis
(K31.1), Duodenitis (K29.8),
3. Manage common intestinal
- Gastrointestinal hemorrhage (K92.2), Lower gastrointestinal
diseases
bleeding (K62.0), Diarrhea (A 09.-, R19.7), Constipation
(K59.0-), Change in bowel habit (R19.4), Generalized
edema (R60.1)
- Bacterial intestinal infections (A04.-), Bacterial food borne
intoxication (A05.-), Paralytic ileus (K56.0), Intestinal
obstruction (K56.5), Diverticular disease of intestines
(K57.-), Acute vascular disorders of intestines (K55.0),
Angiodysplasia of colon (K55.2), Radiation proctitis (K62.7),
Non-infective gastroenteritis and colitis (K52.9), Internal
hemorrhoids with bleeding (I84.1), External hemorrhoids
with bleeding (I84.4)
- Malignant neoplasm of colon and rectum (C18.- to C20.-),
Ulcerative colitis (K51.-), Crohn’s disease (K50.-), Ulcer of
anus and rectum (K62.6), NSAIDs-related gastrointestinal
diseases (T39.395S)
- Protein-energy malnutrition (E40.- – E46.-), Iron deficiency
anemia (D50.-), Dietary counseling and surveillance (Z71.3)
- Strongyloidiasis (B78.-), HIV disease resulting in infectious
and parasitic disease of gastrointestinal system (B20.-),
Gastrointestinal disorders in Systemic lupus erythematosus
(M32.-)
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4. Manage biliary tract disorders

5. Manage liver diseases

6. Manage pancreatic disease

- Jaundice (R17)
- Calculus of gallbladder with or without cholecystitis (K80.0.2), Calculus of bile duct with or without cholangitis (K80.3.5), Cholangitis (K83.0), Sclerosing cholangitis (K83.0),
Obstruction of bile duct (K83.1), Cholangiocarcinoma
(C22.1, C24.-)
- Opisthorchiasis (B66.0)
- Jaundice (R17)
- Acute viral hepatitis (B15.-, B16.-, B17.-), Chronic viral
Hepatitis (B18.-), Alcoholic hepatitis (K70.1), Alcoholic
cirrhosis of liver (K70.3), Chronic hepatitis, unspecified
(K73.),Toxic liver disease (K71.-), Fatty liver (K76.0),
Primary biliary cirrhosis (K74.3), Autoimmune hepatitis
(K75.4), Hepatitis, unspecified (K75.9), Alcoholic cirrhosis
(K70.3), Cardiac cirrhosis (K76.1), Cryptogenic cirrhosis of
liver (K74.69)
- Hepatic encephalopathy (K72.91), Ascites (R18, R18.8),
Esophageal varices (I85.-), Gastric varices (I86.4), Portal
hypertension (K76.6), Portal hypertensive gastropathy
(K29.6), Spontaneous bacterial peritonitis (K65.2),
Hepatorenal syndrome (K76.7), Hypersplenism (D73.1)
- Liver cell carcinoma (C22.0), Malignant neoplasia of liver
primary, unspecified as to type (C22.8), Secondary
malignant neoplasm of liver (C78.7), Benign neoplasm of
liver (D13.4), Cystic disease of liver (Q44.6)
- Abscess of liver (K75.0), Infarction of liver (shock liver)
(K76.3), Liver disorders in Systemic lupus erythematosus
(M32.-), Contact with and exposure to viral hepatitis (Z20.5)
- Acute pancreatitis (K85.-), Chronic pancreatitis (K86.-),
Malignant neoplasm of pancreas (C25.-)
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