เกณฑหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด
เพื่อวุฒิบัตร แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาอายุรศาสตรโรคตอมไรทอและเมตะบอลิสม
ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย
ฉบับปรับปรุงใหม พ.ศ 2550
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เกณฑหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดเพื่อวุฒิบัตรฯ
อนุสาขาอายุรศาสตรโรคตอมไรทอและเมตะบอลิสม พ.ศ 2550
1. เกณฑหลักสูตรการฝกอบรม
1.1 ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)

(ภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตรโรคตอมไรทอและ
เมตะบอลิสม
Fellowship Training in Endocrinology and Metabolism

1.2 ชื่อวุฒิบัตร
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย)

วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาอายุร
ศาสตรโรคตอมไรทอและเมตะบอลิสม
(ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Subspecialty Board of Endocrinology and Metabolism
ชื่อยอ
(ภาษาไทย)
ว.ว. อนุสาขาอายุรศาสตรโรคตอมไรทอและเมตะบอลิสม
(ภาษาอังกฤษ) Diploma, Thai Subspecialty Board of Endocrinology and Metabolism
1.3 หนวยงานที่รับผิดชอบ
ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย
สมาคมตอมไรทอแหงประเทศไทย
1.4 หลักการและเหตุผลของหลักสูตร
ระบบตอมไรทอมีความสําคัญเกี่ยวของกับการเจริญเติบโต การพัฒนา และการดํารงชีวติ ที่
เปนปกติของคน โรคและความผิดปกติที่เกิดขึ้นสัมพันธกับฮอรโมนซึง่ เปนสารคัดหลั่งของตอมไรทอ
หรือเซลลจําเพาะ รวมทั้งไซโตไคนตางๆ
โรคของระบบตอมไรทอที่พบบอย เชน เบาหวาน ไทรอยด โรคอวน ไขมันผิดปกติในเลือด
เปนกลุมโรคที่ใหการวินิจฉัยไดงาย อายุรแพทยและแพทยทั่วไปสามารถใหการรักษาดูแลในระยะตนที่ดี

g ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2550 h
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ได แตผูปวยบางรายโรคมีความซับซอน หรือในระยะทายของโรคมีภาวะแทรกซอนเกิดขึ้น จําเปนตองมี
แพทยที่เขาใจและรูรายละเอียดของโรคเปนอยางดีใหการดูแลรักษาหรือเปนที่ปรึกษา
โรคของระบบตอมไรทอที่พบไมบอยและที่พบนอย มักใหการวินิจฉัยโรคในระยะแรกได
ยาก เชน เนื้องอกตอมใตสมอง โรคของตอมหมวกไต ความผิดปกติของแคลเซียมและความผิดปกติของ
กระดูกรูปแบบตางๆ เนื้องอกที่หลั่งอินซูลิน ฯลฯ โรคเหลานี้ ตองมีการตรวจจําเพาะ หรือตรวจหลายวิธี
เพื่อใหการวินิจฉัยที่ถูกตอง รวมทั้งการรักษาอาจมีความซับซอน จึงจําเปนตองมีแพทยที่เขาใจและรู
รายละเอียดของโรคเปนอยางดี รับผิดชอบประเมินผูปวย ใหการวินิจฉัย และใหการดูแลรักษา
ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองฝกอบรมอายุรแพทยที่สนใจฮอรโมนและเมตะบอลิสมเพิ่มเติม
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจโรคและความผิดปกติของระบบตอมไรทอและเมตะบอลิสม มีความสามารถ
ในการปองกันและใหการวินิจฉัยโรคและความผิดปกติในระยะแรกได รวมทั้งสามารถใหการดูแลรักษา
ที่ถูกตองเหมาะสมดวยตนเอง หรือใหคําปรึกษาแกแพทยอื่นๆ ในการดูแลรักษาผูปวย นอกจากนี้ความ
เปนผูเชี่ยวชาญ สามารถสรางงานวิจัยและองคความรู เพื่อพัฒนาการแพทยและสาธารณสุขของประเทศ
สงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค ตลอดจนพัฒนาการดูแลรักษาผูปวยที่มีโรคและความผิดปกติของ
ระบบตอมไรทอและเมตะบอลิสม อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
1.5 กําหนดการเปดการฝกอบรม
เริ่มตนการฝกอบรมในวันที่ 1 มิถุนายน ปการศึกษา 2551
1.6 อาจารย
สถาบันฝกอบรมจะตองมีอาจารยแพทยผูใหการฝกอบรมซึ่งไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ
อนุสาขาอายุรศาสตรโรคตอมไรทอและเมตะบอลิสมจากแพทยสภา
และตองเปนสมาชิกของราช
วิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทยฯ และสมาคมตอมไรทอแหงประเทศไทย โดยอาจารยแพทยผูเปน
ผูรับผิดชอบการฝกอบรมหรือประธานการฝกอบรมจะตองปฏิบัติงานดานอายุรศาสตรโรคตอมไรทอ
และเมตะบอลิสมมาแลวไมนอยกวา 5 ป
สถาบันฝกอบรมจะตองจัดอาจารยแพทยผูฝกอบรมแบบเต็มเวลาอยางนอย 2 คน หากจํานวน
อาจารยแพทยผใู หการฝกอบรมเต็มเวลาไมพอ อาจจัดใหมีอาจารยแพทยผูใหการฝกอบรมแบบไมเต็ม
เวลา แตจะตองมีอาจารยผูใหการฝกอบรมเต็มเวลาไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนอาจารยแพทยผูให
การฝกอบรมทัง้ หมด (นั่นคือจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบไมเต็มเวลาจะตองไมมากกวาจํานวน
อาจารยผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลาที่มีอยู)
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ในกรณีที่หลักสูตรการฝกอบรมเปนแบบที่มีสถาบันรวมฝกอบรม หรือมีสถาบันฝกอบรมสมทบ
ใหอนุโลมใชหลักเกณฑที่กําหนดดังกลาว สําหรับการกําหนดจํานวนอาจารยในแตละสถาบันฝกอบรม
โดยทอนเปนสัดสวนตามเวลาที่สถาบันฝกอบรมนั้น มีสวนรวมในการฝกอบรม
ผูฝกอบรมแบบเต็มเวลา
หมายถึง ขาราชการ, พนักงานมหาวิทยาลัย, ลูกจางประจํา รวมทั้ง
อาจารยเกษียณอายุราชการซึ่งปฏิบัติงานในโรงพยาบาล, คณะแพทยศาสตรหรือหนวยงานที่ปฏิบัติงาน
เต็มเวลา และไดรับเงินเดือนในอัตราเต็มเวลา
ผูฝกอบรมแบบบางเวลา แบงเปน 2 ประเภท
ก. พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางประเภทบางเวลาอยางนอยครึ่งเวลา และไดรับเงินเดือนตาม
สัดสวนงาน ใหนับเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาจาง
ข. ผูที่ปฏิบัติงานอยูที่สถาบันอื่น หรืออาจารยเกษียณอายุมาชวยสอนบางเวลา โดยไมไดมีสัญญา
จางจากหนวยงาน หรือปฏิบัติงานนอยกวาครึ่งเวลา ใหคิดเวลาปฏิบัติงานเฉพาะที่มาปฏิบัติงานสําหรับ
การเรียนการสอนแพทยประจําบาน ไมนับเวลาที่มาทํางานวิจัย งานบริการ เชน ตรวจผูปวย หรือทํา
หัตถการ โดยไมเกี่ยวของกับแพทยประจําบาน รวมทั้งไมนบั เวลาที่มาสอนนักศึกษา/นิสิตแพทย
ผูฝกอบรมวุฒบิ ัตรฯ ในระดับเดียวกันใชศักยภาพได 35 ชั่วโมง ตอสัปดาหใน 1 สาขาวิชา แต
ถาฝกอบรมมากกวา 2 สาขาวิชา ตองแบงศักยภาพเปน 2 สาขาวิชา โดยคิดสาขาวิชาหลักไมนอยกวา
ครึ่งหนึ่ง
1.7 จํานวนผูเขารับการฝกอบรม
ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทยฯ กําหนดให สถาบันฝกอบรมรับผูเขาฝกอบรมไดใน
สัดสวน ปละ ชั้นละ 1 คน ตออาจารยแพทยผูฝกอบรม 2 คน รวมทั้งตองมีงานบริการขั้นต่ําตามที่
กําหนดตามตารางตอไปนี้
จํานวนผูเขารับการฝกอบรมปละ ชั้นละ (คน)
1
2
3
4
5
จํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรม (คน)
2
4
6
8
10
จํานวนผูปวยนอกอายุรศาสตรโรคตอมไรทอและเมตะบอ 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000
ลิสม เฉพาะในคลินิกของสาขา (ครั้ง/ป)
จํานวนผูปวยในอายุรศาสตรโรคตอมไรทอและเมตะบอ
200 400
600
800 1,000
ลิสม รวมทั้งที่รบั ปรึกษานอกแผนก(ครั้ง/ป)

g ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2550 h

จํานวนผูเขารับการฝกอบรมปละ ชั้นละ (คน)
จํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรม (คน)
การตรวจพิเศษทางอายุรศาสตรโรคตอมไรทอและเมตะ
บอลิสม
- การตรวจระดับฮอรโมนและสารคัดหลั่งในเลือดหรือ
ปสสาวะ (ครั้ง/ป)
- special dynamic endocrine function test ที่มีการตรวจ
ระดับฮอรโมนหรือสารคัดหลัง่ (ครั้ง/ป)
- การตรวจพิเศษทางรังสี, อุลตราซาวน, cytology
(ครั้ง/ป)
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1.8 คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม
ผูเขารับการฝกอบรม จะตองเปนผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลว และตองมี
คุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
1.8.1 เปนผูไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ สาขาอายุรศาสตร หรือ
1.8.2 ขณะยื่นใบสมัครเขารับฝกอบรมจะตองเปนแพทยประจําบานปสุดทายในการ
ฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาอายุรศาสตร หรือ
1.8.3 ขณะยื่นใบสมัครเขารับฝกอบรมจะตองเปนผูม ีสิทธิสอบเพื่อหนังสืออนุมัติหรือ
วุฒิบัตรฯ สาขาอายุรศาสตรในปการศึกษานั้น
1.9 จํานวนปการศึกษา
หลักสูตรการฝกอบรมมีระยะเวลา 2 ป
1.10 วัตถุประสงค
เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมเพื่อเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา
อายุรศาสตรโรคตอมไรทอและเมตะบอลิสมแลว ผูเขารับการฝกอบรมสามารถปฏิบัติงานดานสาขา
อายุรศาสตรโรคตอมไรทอและเมตะบอลิสมไดดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ
ในโรงพยาบาล
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันอื่น โดยมีความรูความสามารถและคุณสมบัติ ดังนี้
1.10.1 ดําเนินการตามขั้นตอนอยางถูกตองเพื่อการวินิจฉัยโรคและความผิดปกติของระบบ
ตอมไรทอและเมตะบอลิสม
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1.10.2
1.10.3

1.10.4
1.10.5
1.10.6
1.10.7

ใหการรักษาผูที่มีโรคและความผิดปกติของระบบตอมไรทอและเมตะบอลิสมรวมทั้ง
การปองกันโรคและปองกัน/แกไขภาวะแทรกซอนตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ
สอน ใหคําปรึกษา และคําแนะนํา เกี่ยวกับปญหาของโรคและความผิดปกติทางระบบ
ตอมไรทอและเมตะบอลิสม รวมทั้งการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค แกแพทย
นิสิตนักศึกษา บุคลากรทางสาธารณสุข และประชาชนไดเปนอยางดี
ประสานงานและสื่อสารกับบุคลากรทุกระดับ ทางดานวิชาการและดานบริหารอยางมี
ประสิทธิภาพ
เขาใจหลักการและวิธีการวิจัย และสามารถดําเนินการวิจัยไดอยางถูกตอง
วิเคราะหผลงานวิจัยและนําผลมาประยุกตใชในการปองกันและรักษาโรคได
มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีตอผูปวย ญาติผูปวย ผูรวมงาน เพื่อนรวม วิชาชีพ
และชุมชน

1.11 เนื้อหาสังเขปของการฝกอบรม
หลักสูตรการฝกอบรม จะครอบคลุมเนื้อหา ตอไปนี้
1.11.1 ความรูพื้นฐานของระบบตอมไรทอและโครงสรางที่เกี่ยวของ
1. กายวิภาคศาสตรของระบบตอมไรทอ
2. สรีรวิทยาของตอมไรทอ ชีวเคมีของระบบเมตะบอลิสมในคนปกติ พยาธิสรีรวิทยาของ
ตอมไรทอ และการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของผูปวยที่เปนโรคทางตอมไรทอและเมตะ
บอลิสม
3. การสราง การหลั่ง กลไกการออกฤทธิ์ของฮอรโมนจากตอมไรทอ การควบคุมและความ
เชื่อมสัมพันธระหวางกัน
4. เภสัชวิทยาของยาที่ใชในระบบตอมไรทอและเมตะบอลิสม
1.11.2 โรคที่สําคัญและพบไดบอย
ผูเขาฝกอบรมตองมีประสบการณดูแลผูปวยโดยตรง หรือมีโอกาสรวมดูแล หรือรวมฟงการ
อภิปรายผูปวย หรือบรรยายเกีย่ วกับโรคและความผิดปกติของระบบตอมไรทอและเมตะบอลิสม ตาม
รายละเอียด ดังนี้
(1) Endocrine pancreas
Diabetes mellitus
Hypoglycemia
Tumor of endocrine pancreas
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(2) Dyslipidemia and atherosclerosis
(3) Thyroid disorders
Thyrotoxicosis
Hypothyroidism
Thyroid nodule & tumor
Euthyroid diffuse and multinodular goiter
Graves’ ophthalmopathy
Thyroiditis
Iodine deficiency disorders
Non-thyroidal illness/euthyroid sick syndrome
(4) Adrenal disorders
Cushing’s syndrome
Adrenal insufficiency
Pheochromocytoma
Aldosteronism
Congenital adrenal hyperplasia
Hypoaldosteronism
Adrenal mass
Glucocorticoid therapy
(5) Pituitary disorders
Hypopituitarism
Functioning pituitary tumor
Non-Functioning pituitary tumor
Galactorrhea
Diabetes insipidus
Syndrome of inappropriate ADH secretion
(6) Disorders of reproductive system
Hypogonadism
Hirsutism
Gynecomastia
Intersexual disorders

239

240

gเกณฑหลักสูตรและมาตรฐานการฝกอบรมฯ สาขาอายุรศาสตรโรคตอมไรทอและเมตะบอลิสม h

Delayed puberty
Infertility
Short stature
Polycystic ovarian syndrome
(7) Bone and mineral metabolism
Hyperparathyroidsm
Hypoparathyroidsm
Hypocalcemia
Hypercalcemia
Hypomagnesemia
Osteoporosis & metabolic bone diseases
(8) Endocrine emergencies
Hypoglycemia
Diabetic ketoacidosis and hyperglycemic hyperosmolar non-ketotic state
Thyroid crisis
Myxedema coma
Hypercalcemic crisis
Hypocalcemic crisis
Acute adrenal insufficiency
Pituitary apoplexy
(9) Others
Endocrine disorders in pregnancy
Obesity and metabolic syndrome
Paraneoplastic syndromes
Carcinoid syndrome
Polyglandular autoimmune syndrome
Multiple endocrine neoplasia
1.11.3 หัตถการ การตรวจพิเศษ และ/แปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคตอมไร
ทอและเมตะบอลิสม
(1) Fine needle aspiration of thyroid
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(2) Oral glucose tolerance test
(3) Stimulation และ suppression test ของฮอรโมนตางๆ เชน Insulin tolerance test,
dexamethasone suppression test
(4) ประสบการณอานผล thyroid cytology
(5) Endocrine imaging เชน ultrasound, CT, MRI, bone mineral density, radionuclide
studies
1.11.4

ความรูทางดานบูรณาการ
1.11.4.1 Humanism
การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางแพทยกับผูปวยและครอบครัว
ปจจัยที่สงเสริมความสัมพันธที่ดีระหวางแพทยกับผูปวยและครอบครัว
1.11.4.2 Professionalism
การยึดถือประโยชนของผูปวยเปนหลัก
การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผูปวยใหดีที่สุด
การดูแลผูปวยใหไดรับการดูแลรักษาที่ดีที่สุดเทาที่จะเปนได
1.11.4.3 จริยธรรมทางการแพทย
การนับถือใหเกียรติและสิทธิ รวมทั้งความเห็นของผูปวย
จริยธรรมในการวิจยั
การปฏิบัติเมื่อผูปวยปฏิเสธการรักษา
1.11.4.4 การเรียนรูตลอดชีวิต
การพัฒนาความสามารถในการคนควาความรูดวยตนเองใหทนั สมัย
เขารวมกิจกรรมการฝกอบรมสม่ําเสมอ
การวิเคราะหและวิจารณงานวารสาร
การถายทอดความรูแกแพทย,บุคลากรทางการแพทย, นิสิต นักศึกษา, ผูปวยและญาติ
1.11.4.5 กระบวนการทางคลินิก
การบันทึกเวชระเบียนครบถวนถูกตอง
ทักษะการสื่อสารกับผูปวย ญาติ และบุคลากรทางการแพทย
Evidence- based medicine
1.11.4.6 ระบาดวิทยาคลินิก
การประเมินงานวิจัย
วิเคราะหขอมูลและความเชื่อถือไดของขอมูลที่ไดมาจากการรวบรวม

242

gเกณฑหลักสูตรและมาตรฐานการฝกอบรมฯ สาขาอายุรศาสตรโรคตอมไรทอและเมตะบอลิสม h

การประเมิน cost effectiveness
research methodology
1.11.4.7 เภสัชวิทยาคลินิก
ความรูทางดาน pharmacokinetic ของยา
หลักการใชยา
ประเมินผลขางเคียงจากการใชยา, การแพยา, drug interaction
1.11.4.8 ความรูทางดานกฎหมาย
พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ
การเปดเผยขอมูลผูปวย
การขอความยินยอมจากผูปวยในการดูแลรักษาและหัตถการ
1.11.4.9 การประกันคุณภาพบริการสุขภาพ
กระบวนการ hospital accreditation
กระบวนการ quality assurance
1.11.4.10 เวชศาสตรปองกัน
ประเมินปจจัยเสี่ยงของโรคและแกไข
การวางแผนและดําเนินการปองกันโรคหรือภาวะแทรกซอน
1.11.4.11 การดูแลผูปวยที่บาน
วางแผนการดูแลรักษาที่เหมาะสมกับความตองการของผูปวยและครอบครัว ไดแก การ
ประเมินสภาพแวดลอม คาใชจาย เครื่องมือ และความพรอม
1.11.4.12 การบริหารจัดการทางการแพทย
ระบบประกันสุขภาพ เชน ระบบประกันสุขภาพและระบบประกันสังคม, ระบบประกัน
ชีวิต
1.11.4.13 เวชสารสนเทศ
ความสามารถในการประเมินและใชอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อแสวงหาความรู
ทางการแพทย เชน internet, software
1.11.5 ความรูพื้นฐานของกระบวนการวิจัยทางคลินกิ และการอานบทความวิชาการอยางมี
วิจารณญาณ (critical appraisal) โดยศึกษาหรือเขารวมการอบรมกระบวนการวิจัยทางคลินิก
ทํางานวิจัย แสดงความเห็นในที่ประชุมวารสารสโมสร ทําวิจัยวารสาร และเขียนบทความทาง
วิชาการ

g ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2550 h

243

1.12 วิธีการฝกอบรม
ในการฝกอบรมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูนั้น ตองมีการฝกอบรมปฏิบัติงานในหนวย
ตอมไรทอและเมตะบอลิสมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร โดย
1. กิจกรรมวิชาการ โดยรวมไมนอ ยกวา 1 ครั้ง ตอ สัปดาห ไดแก
1.1 วารสารสโมสร (journal club) ไมนอยกวา 1 ครั้ง ตอเดือน และ
1.2 การประชุมรวมระหวางภาควิชา/สาขาวิชา (Interdepartmental/interdivision conference) ไม
นอยกวา 1 ครัง้ ตอเดือน
1.3 การประชุมปรึกษาผูปวยที่นาสนใจ (interesting case conference) หรือ morbiditymortality conference หรือ การบรรยายพิเศษ หรือกิจกรรมวิชาการอื่นๆ รวม 2 ครั้งตอเดือน
2. อบรมปฏิบัติงานทางคลินิก
2.1 ดูแลผูปวยในของสาขาอายุรศาสตรโรคตอมไรทอและเมตะบอลิสม
2.2 ดูแลผูปวยนอกของสาขาอายุรศาสตรโรคตอมไรทอและเมตะบอลิสม
2.3 ปฏิบัติงานในแผนกกุมารเวชศาสตรโรคตอมไรทอและเมตะบอลิสม และแผนกสูตินรีเวช
(reproductive endocrinology) ในสถาบันที่แพทยสภารับรอง เปนเวลาแผนกละ 1 เดือน ใน
ปที่ 2 ของการปฏิบัติงาน
2.4 ฝกอบรมในหองปฏิบัติการตอมไรทอฯและ/หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวของ เชน เวชศาสตร
นิวเคลียร เอ็กซเรย พยาธิวิทยา เปนเวลา 2 เดือน
2.5 ฝกปฏิบัติการทําหัตถการและการตรวจ special dynamic endocrine function test โดยมี
หัตถการขั้นต่ํา ดังนี้
ก. หัตถการที่เปนผูทําเอง
Fine needle aspiration of thyroid 30 ราย
อานผล Thyroid cytology ที่พยาธิสภาพแตกตางกัน รวมกับพยาธิแพทย 10 ราย
ข. หัตถการที่เปนผูสั่งทําโดยมีขอบงชี้ เตรียมผูปวยและวางแผนการทํา
Oral glucose tolerance test 10 ราย
Stimulation และ suppression test 20 ราย
Endocrine imaging 20 ราย
3. งานวิชาการและการวิจัย
3.1 ใหผูเขาฝกอบรมเขียนบทความวิชาการ ไดแก รายงานผูปวย และบทความฟนวิชา หรือ
วิจัยวารสาร ในรูปแบบพรอมสงเพื่อตีพิมพในวารสารทางการแพทยรวม 2 เรื่อง
3.2 ดําเนินการวิจัย 1 เรื่อง
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1.13 การประเมินผูเ ขารับการฝกอบรม
สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูเขาฝกอบรม ดังนี้
1.13.1 การประเมินระหวางการฝกอบรม สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีการประเมินผลผูเขารับ
การฝกอบรมเมือ่ สิ้นสุดการฝกอบรมในปที่ 1 เพื่อสามารถใหขอมูลกับผูเขารับการฝกอบรม
ประกอบการพัฒนาหรือ เพื่อการเลื่อนระดับ
1.13.2 การประเมินเมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูค วามชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตรโรคตอมไรทอและเมตะบอลิสม โดยการสอบ
การสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ อนุสาขาอายุรศาสตรโรคตอมไรทอและเมตะบอลิสม
คุณสมบัติผูเขาสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ
(1) ผูสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตรโรคตอมไรทอและเมตะบอลิสม จะตองเปนผูที่
ไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูค วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาอายุรศาสตรของแพทยสภา
(2) ไดผานการอบรมหลักสูตรแพทยประจําบานตอยอดอนุสาขาอายุรศาสตรโรคตอมไรทอและ
เมตะบอลิสม ครบตามหลักสูตรของแพทยสภา
(3) มีผลงานวิชาการและงานวิจัยสงครบตามเกณฑ คือ
- บทความฟนวิชาหรือวิจัยวารสาร และรายงานผูปวยในรูปแบบพรอมสงเพื่อตีพิมพ
หรือ ตีพิมพแลวในวารสารทางการแพทย (รวม 2 เรื่อง)
- รายงานการวิจยั ในรูปแบบพรอมสงเพื่อตีพิมพ 1 เรื่อง
(4) สถาบันที่ใหการฝกอบรมเห็นสมควรใหเขาสอบได โดยมีหนังสือรับรองจากหัวหนาสถาบัน
ฝกอบรมโดยสงผลงานวิชาการ, งานวิจัย และสมุดบันทึกหัตถการและประสบการณในวันสมัคร
สอบ
วิธีการสอบ
การสอบประกอบดวย การสอบขอเขียน (MCQ, อัตนัย) และการสอบปฏิบัติ (สอบปากเปลา, long case)
เกณฑตัดสิน
คะแนนรวมของการสอบทั้งหมดเทากับ 300 คะแนน โดยแยกเปน 3 สวน ดังนี้
MCQ
100 คะแนน
อัตนัย
100 คะแนน
ปฏิบัติ (สอบปากเปลา และ long case)
100 คะแนน
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การสอบผานตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 55 โดยแตละสวนมีเกณฑดังนี้
MCQ
ไมต่ํากวารอยละ 50
อัตนัย
ไมต่ํากวารอยละ 55
ปฏิบัติ (สอบปากเปลา และ long case)
ไมต่ํากวารอยละ 60
หากไมผานเกณฑสวนใดสวนหนึ่ง สามารถสอบแกตัวเฉพาะสวนนั้น ได 2 ครั้ง ภายใน 3 ป โดย
ใหสอบพรอมกับการสอบประจําปแตละป เมื่อผานทั้งหมด จึงจะไดรับวุฒบิ ัตรฯ
การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ อนุสาขาอายุรศาสตรโรคตอมไรทอและเมตะบอลิสม
คุณสมบัติผูเขาสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ
ผูเขาสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ จะตองมีคุณสมบัติตอไปนี้ครบทุกขอ พรอมหลักฐานประกอบ
(1) ผูสมัครสอบจะตองเปนผูที่ไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตรของแพทยสภา และไดทํางานเกี่ยวกับอายุรศาสตร
โรคตอมไรทอและเมตะบอลิสม เปนเวลาไมนอยกวา 5 ป ในโรงพยาบาลที่มีการแยกหนวย
โรคตอมไรทอและเมตะบอลิสมที่มีคุณสมบัติเทียบเทาเกณฑขั้นต่ําในการขอเปดเปนสถาบัน
ฝกอบรม ไดแก มีแพทยที่ไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติฯ อนุสาขาอายุรศาสตรโรคตอมไร
ทอและเมตะบอลิสม 2 คน (ไมรวมผูสมัครสอบ) มีจํานวนผูปวยและหัตถการตามที่ระบุใน
หลักสูตร
(2) ตองมีประสบการณดานโรคตอมไรทอและเมตะบอลิสมอยางใดอยางหนึ่ง ตอไปนี้
2.1 เปนอาจารยสอน/ควบคุมวิชาอายุรศาสตรโรคตอมไรทอและเมตะบอลิสม ในสถาบันหรือ
สถาบันรวมที่มีการฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาอายุรศาสตรโดยแพทยสภารับรอง
เปนเวลาอยางนอย 3 ป
2.2 เปนแพทยฝกปฏิบัติงานและดูแลรักษาผูปวยในสาขาวิชาอายุรศาสตรโรคตอมไรทอและเม
ตะบอลิสม ในสถาบันที่มีการฝกอบรมอนุสาขาอายุรศาสตรโรคตอมไรทอและเมตะบอลิ
สมเปนเวลาอยางนอย 3 เดือน
(3) เปนสมาชิกสมาคมตอมไรทอแหงประเทศไทยเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป
(4) เขารวมประชุมวิชาการโรคตอมไรทอและเมตะบอลิสมที่จัดโดยสมาคมหรือองคกรวิชาการ
โรคตอมไรทอและเมตะบอลิสม ทั้งในและตางประเทศ ไมนอยกวา 50 ชั่วโมง ในเวลา 5 ป
(5) เขารวมอบรมวิชาการโรคตอมไรทอและเมตะบอลิสมที่จัดโดยสมาคมหรือองคกรวิชาการโรค
ตอมไรทอและเมตะบอลิสม ทั้งในและตางประเทศ ไมนอยกวา 50 ชั่วโมงในเวลา 5 ป
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(6) ตองมีผลงานวิจยั และบทความวิชาการดานอายุรศาสตรโรคตอมไรทอและเมตะบอลิสม ที่ตีพิมพ
แลวอยางละ 1 เรื่อง เปนอยางนอย โดยผลงานไดรับการรับรองจากคณะอนุกรรมการฝกอบรม
และสอบฯ อนุสาขาอายุรศาสตรโรคตอมไรทอและเมตะบอลิสม
(7) ผูที่ได Diploma, Subspecialty Board of Endocrinology and Metabolism จากสถาบันที่ราช
วิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทยรับรอง ไมตองมีคุณสมบัติตามขอ (1) – (6)
(8) ไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ อนุสาขาอายุรศาสตรโรคตอม
ไรทอและเมตะบอลิสม
วิธีการสอบและเกณฑตัดสิน
การสอบและเกณฑตัดสินเชนเดียวกับการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ อนุสาขาอายุรศาสตรโรคตอมไรทอ
และเมตะบอลิสม ในกรณีทีไดรับ Diploma, Subspecialty Board of Endocrinology and Metabolism
จากสถาบันที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทยฯ รับรอง ใหสอบสัมภาษณอยางเดียว โดยใชขอสอบและเกณฑ
ตัดสินเชนเดียวกับการสอบวุฒิบัตรฯ
1.14 การประกันคุณภาพการฝกอบรม
ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทยฯ
กําหนดใหสถาบันฝกอบรมที่ไดรับอนุมัติใหจัดการ
ฝกอบรม จะตองผานการประเมินความพรอมในการเปนสถาบันฝกอบรม และสถาบันฝกอบรมจะตอง
จัดใหมีการประกันคุณภาพการฝกอบรมอยางตอเนื่อง ดังนี้
1.14.1 การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายใน สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายใน
1.14.2 การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายนอก
สถาบันฝกอบรมจะตองไดรับการประเมิน
คุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ อนุสาขาอายุรศาสตรโรคตอมไรทอและ
เมตะบอลิสมตามขอกําหนด
1.15 การทบทวน/พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
ราชวิทยาลัยอายุรแพทยฯ จะไดทําการทบทวน/พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเปนระยะๆหรืออยางนอยทุก 5 ป
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2. เกณฑสถาบันฝกอบรม
สถาบันฝกอบรม หมายถึง คณะแพทยศาสตร/วิทยาลัยแพทยศาสตร/โรงพยาบาลที่จัดการฝกอบรม
แพทยประจําบาน ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทยที่แพทยสภามอบหมายใหดูแลการฝกอบรมอนุ
สาขาอายุรศาสตรโรคตอมไรทอและเมตะบอลิสม เพื่อจะพิจารณาอนุมัติใหโรงพยาบาลใดเปดเปนสถาบัน
ฝกอบรม โดยคณะแพทยศาสตร/วิทยาลัยแพทยศาสตร/โรงพยาบาลนั้น จะตองมีคุณสมบัติตามเกณฑทั่วไป
และเกณฑเฉพาะ และจะตองระบุสถานะของสถาบันฝกอบรม นั้น ดังนี้
2.1 เกณฑทั่วไปสําหรับสถาบันฝกอบรม
(1) คุณสมบัติทั่วไป
(ก) ไดรับการรับรองคุณภาพ หรือกําลังดําเนินการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ
(ข) มีบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะสังคมนักวิชาการ เพื่อเสริมสรางคุณสมบัติในการ
ใฝรูใหแกผูเขารับการฝกอบรม
(ค) มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ และจํานวนผูปวยทั้งประเภท
ผูปวยในและผูปวยนอกพอเหมาะแกการฝกอบรม และผูเขารับการฝกอบรมไดมีสวน
ดําเนินการดูแลรักษาและใหบริการกับผูปวยโดยตรง
(ง) มีหนวยงานเทียบเทาภาควิชาในคณะแพทยศาสตร / วิทยาลัยแพทยศาสตร หรือแผนกใน
โรงพยาบาล เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ โดยผูบริหารของคณะแพทยศาสตร / วิทยาลัย
แพทยศาสตร / โรงพยาบาลที่รับผิดชอบดําเนินการตองไมมีผลประโยชนสวนตัวที่อาจ
ขัดขวางการบริหารงานและการพัฒนางานการฝกอบรมแพทยประจําบาน
(จ) มีปณิธานและพันธกิจระบุไวชัดเจนวามุงผลิตแพทยประจําบานที่มีความรู
ความสามารถและคุณสมบัติสอดคลองกับหลักสูตร และมีความสามารถในการเปน
นักวิชาการและที่จะศึกษาตอเนื่องได และมีวัตถุประสงคของหลักสูตรที่สอดคลองกับ
พันธกิจ
(ฉ) มีระบบบริหารงานที่ชัดเจนเพือ่ สนับสนุนการจัดการฝกอบรมใหบรรลุตามปณิธาน
ไดแก การบริหารงานทั่วไป การบริหารการศึกษา เปนตน ระบบบริหารงานดังกลาวให
ทําเปนระเบียบของคณะแพทยศาสตร / วิทยาลัยแพทยศาสตร / โรงพยาบาล และ
ประกาศใหผูเกี่ยวของทราบทั่วกัน
(ช) มีแพทยผูทรงคุณวุฒิจํานวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาที่ฝกอบรมและในสาขาที่
เกี่ยวของ และมีความมุงมั่น ความเต็มใจในการเปนอาจารยประจําหลักสูตรฝกอบรม
(ซ) ในระยะเริ่มแรก (ประมาณ 5 ป) คณะแพทยศาสตร / วิทยาลัยแพทยศาสตร /
โรงพยาบาลที่ขอเปดดําเนินการฝกอบรม
อาจพิจารณาทําความตกลงกับคณะ
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แพทยศาสตร / วิทยาลัยแพทยศาสตร / โรงพยาบาลที่มีประสบการณดําเนินการเปด
หลักสูตรฝกอบรมมาแลวไมต่ํากวา 10 ป ใหชวยทําหนาที่เปนที่ปรึกษา / ชวยเหลือ
หรือเปนสถาบันสมทบ / สถาบันรวมในการดําเนินการฝกอบรม
(ฌ) กอนเปดดําเนินการฝกอบรม คณะแพทยศาสตร / วิทยาลัยแพทยศาสตร / โรงพยาบาล
จะตองดําเนินการใหแพทยสภารับรองหลักสูตรของสถาบันฝกอบรมเพื่อใหผูสําเร็จ
การฝกอบรมมีสิทธิ์เขาสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ
และจะตองมีความพรอมในการจัดการ
ฝกอบรม และทรัพยากรตางๆ โดยเฉพาะอาจารย สื่อการศึกษาและอุปกรณการ
ฝกอบรม ครบถวนตามเกณฑที่กําหนด ทั้งนี้จะตองมีแผนดําเนินงานระยะ 5 ปที่มีความ
ชัดเจนและเปนไปได โดยแผนปฏิบัติการจะตองแสดงใหเห็นวามีความพรอมดังกลาว
กอนเริ่มการฝกอบรมแตละชั้นปอยางนอย 1 ปการศึกษา
(ญ) ในกรณีที่เปนสถาบันฝกอบรมภาคเอกชน นอกจากจะตองมีคุณสมบัติตามขอ (ก) ถึง
(ฌ) แลว จะตองไมแสวงหากําไรจากการฝกอบรม โดยใหจัดตั้งมูลนิธิหรือกองทุนที่มี
ทุนสํารองเพียงพอในการดําเนินการระยะยาว และใหมีผูแทนราชวิทยาลัยอายุรแพทย
แหงประเทศไทย ที่รับผิดชอบดูแลการฝกอบรม เปนกรรมการของมูลนิธิหรือกองทุน
โดยตําแหนง
(2) หนวยงานกลางพื้นฐาน สถาบันฝกอบรมนั้นจะตองมีหนวยงานกลางใหบริการดังตอไปนี้
(ก) หองปฏิบัติการสําหรับการชันสูตร สถาบันฝกอบรมจะตองมีการใหบริการตรวจทาง
หองปฏิบัติ การ หรือติดตอขอรับบริการตรวจทางหองปฏิบัติการใหครอบคลุมการ
ชันสูตรประเภทพื้นฐานและประเภทจําเพาะที่จําเปนสําหรับการฝกอบรม
ซึ่ง
หองปฏิบัติการตองมีพยาธิแพทยหรือแพทยหรือบุคลากรอืน่ ที่มีความรูความชํานาญ
เปนผูควบคุม
•
หองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถที่จะทําการตรวจศพ ตรวจชิ้น
เนื้อ และสิ่งสงตรวจทางเซลลวิทยาที่ไดจากการผาตัดหรือการทําหัตถการ สามารถ
เตรียมสไลดชนิ้ เนื้อเยื่อ และสิ่งสงตรวจเพือ่ ตรวจดวยกลองจุลทรรศนไดเอง พยาธิ
แพทยตองมีเวลา มีความสามารถ และเต็มใจใหคําปรึกษาหารือหรือสอนแพทยประจํา
บานทุกสาขาได อัตราการตรวจศพซึ่งเปรียบ เสมือนดัชนีชี้บงความสนใจทางวิชาการ
และความใสใจในการคนหาสาเหตุ การดําเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของ
แพทยในโรงพยาบาลนั้นจะตองไมนอยกวารอยละ ๑๐ ของจํานวนผูปวยทีถ่ ึงแกกรรม
(ไมรวมการตรวจศพทางดานนิติเวชศาสตร) การตรวจศพ การตรวจชิ้นเนื้อ และการ
ตรวจทางเซลลวิทยาตองกระทําโดยครบถวนจนสามารถใหการวินิจฉัยขั้นสุดทาย และ
ตองมีรายงานการตรวจเก็บไวเปนหลักฐานทุกราย
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ในกรณีที่อัตราการตรวจศพของสถาบันฝกอบรมไมถึงเกณฑที่กําหนด สถาบัน
จะตองแสดงหลักฐานที่บงชี้ถึงความสนใจทางวิชาการและความใสใจในการคนหา
สาเหตุ การดําเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของแพทยในโรงพยาบาล ดวยการ
ตรวจทางพยาธิวิทยาหรือการตรวจอื่นๆ
•
หองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตรชันสูตร สามารถใหบริการ
ตรวจดานโลหิตวิทยา เคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุมกันไดเปน
ประจํา
รวมทั้งจะตองมีการใหบริการทางดานธนาคารเลือดที่จําเปนสําหรับการ
ฝกอบรม
(ข) หนวยรังสีวิทยา สถาบันฝกอบรมจะตองมีรงั สีแพทยผูทรงคุณวุฒิ สามารถตรวจทาง
รังสีที่จําเปนสําหรับการฝกอบรมได
(ค) หองสมุดทางแพทย
สถาบันฝกอบรมจะตองมีหองสมุดซึ่งมีตํารามาตรฐานทาง
การแพทย วารสารการแพทยที่ใชบอย และหนังสือดรรชนีสําหรับชวยคนรายงานที่
ตีพิมพในวารสารสําหรับใหแพทยประจําบานใชไดสะดวก
(ง) หนวยเวชระเบียนและสถิติ สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหผปู วยทุกคนมีแฟมประจําตัว
ซึ่งบันทึกประวัติ ผลการตรวจรางกาย การสั่งการรักษาที่เปนมาตรฐาน และมีระบบการ
จัดเก็บ คนหา และการประมวลสถิติที่มีประสิทธิภาพ
(3) หนวยงานทางดานคลินิกทีเ่ กีย่ วกับการดูแลรักษาผูปวยสาขาที่ฝกอบรม
สถาบันฝกอบรม
จะตองมีหนวยงานทางคลินิกที่สําคัญ ไดแก อายุรศาสตร ศัลยศาสตร กุมารเวชศาสตร สูติ
ศาสตร-นรีเวชวิทยา เพื่อใหการดูแลรักษาผูปวยในสาขาที่ฝกอบรมหากจําเปน
(4) กิจกรรมวิชาการ สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีกิจกรรมวิชาการสม่ําเสมอ ทั้งในหนวยงานที่
รับผิดชอบในการสาขาที่ฝกอบรม เชน กิจกรรม journal club หรือกิจกรรมวิชาการระหวาง
หนวยงานหรือระดับโรงพยาบาล เชน tissue conference, tumour conference, morbidity
mortality conference, clinicopathological conference
นอกจากนี้สถาบันฝกอบรมจะตองจัดหรืออนุญาตใหผูเขารับการฝกอบรมไปเรียน
วิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานประยุกต หรือวิทยาศาสตรคลินิกสัมพันธ และควรสนับสนุนให
ผูเขารับการฝกอบรมไดรว มประชุมวิชาการนอกสถาบันฝกอบรมตามโอกาสสมควร
2.2 เกณฑเฉพาะสําหรับสถาบันฝกอบรม
สถาบันฝกอบรมอนุสาขาอายุรศาสตรโรคตอมไรทอและเมตะบอลิสม จะตองจัดใหมีหนวยงานใหการ
ดูแลรักษาผูปวยในสาขาที่ฝกอบรมตลอดเวลามีงานบริการที่มีคุณภาพและปริมาณ เปนไปตามที่ราชวิทยาลัย
อายุรแพทยแหงประเทศไทยที่แพทยสภามอบหมายใหดูแลการฝกอบรมเปนผูกําหนด ดังนี้
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(1) มีจํานวนและคุณวุฒิของแพทยผูใหการฝกอบรมที่เหมาะสม คือ
สถาบันฝกอบรมจะตองมีแพทยซึ่งไดรับวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯ อนุสาขาอายุรศาสตรโรค
ตอมไรทอและเมตะบอลิสมจากแพทยสภาอยางนอย 2 คน ซึ่งเปนสมาชิกของราชวิทยาลัย
อายุรแพทยแหงประเทศไทยและสมาคมตอมไรทอแหงประเทศไทย และอาจารยผูทําหนาที่
หัวหนาสถาบันฝกอบรมหรือประธานการฝกอบรมจะตองปฏิบัติงานทางดานอายุรศาสตรโรค
ตอมไรทอและเมตะบอลิสมมาแลวไมนอยกวา 5 ป
(2) มีงานบริการอายุรศาสตรโรคตอมไรทอและเมตะบอลิสมทีม่ ีคุณภาพและจํานวนเพียงพอสําหรับ
การฝกอบรม และมีปริมาณงานบริการดังนี้
(1) ผูปวยนอกที่ไดรับการรักษาทางอายุรศาสตรโรคตอมไรทอและเมตะบอลิสมเฉพาะใน
คลินิกของ สาขา ไมนอยกวา 2,000 ครั้งตอป
(2) ผูปวยในที่ไดรับการรักษาทางอายุรศาสตรโรคตอมไรทอและเมตะบอลิสมไมนอยกวา
200 ครั้งตอป
(3) มีการตรวจระดับฮอรโมนและสารคัดหลั่งในเลือดหรือปสสาวะ ไมนอยกวา 1000 ครั้ง/ป
(4) มีการทํา special dynamic endocrinologic test ที่มีการตรวจระดับฮอรโมนหรือสารคัด
หลั่งไมนอยกวา 60 ครั้ง/ป
(5) มีการตรวจพิเศษทางรังสี, อุลตราซาวน, cytology ไมนอยกวา 100 ครั้ง/ป
(3) หองปฏิบัติการ/หนวยงานสนับสนุน สถาบันฝกอบรมมีหอ งปฏิบัติการภายในหรือภายนอก ซึ่ง
ไดรับการรับรองคุณภาพ ที่สามารถใหการสนับสนุนและรองรับการตรวจวินิจฉัย และงานวิจัย
(4) มีกิจกรรมวิชาการ
สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีกิจกรรมวิชาการ โดยรวมไมนอยกวา 1 ครั้ง ตอ สัปดาห ไดแก
(1) วารสารสโมสร (journal club) ไมนอยกวา 1 ครั้ง ตอเดือน และ
(2) การประชุมรวมระหวางภาควิชา/สาขาวิชา (Interdepartmental/interdivision conference)
ไมนอยกวา 1 ครั้งตอเดือน
(3) การประชุมปรึกษาผูปวยที่นาสนใจ (interesting case conference) หรือ morbiditymortality conference หรือการบรรยายพิเศษ หรือกิจกรรมวิชาการอื่นๆ รวม 2 ครั้ง ตอ
เดือน
(4) สนับสนุนใหแพทยผูเขาฝกอบรมไปรวมประชุมวิชาการนอกสถานที่ตามโอกาสอันควร
สถาบันฝกอบรมใดขาดหนวยงานหรือคุณสมบัติขอใด อาจใชสถาบันสมทบอื่นรวมดวย โดยความ
เห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ อนุสาขาอายุรศาสตรโรคตอมไรทอและเมตะบอลิสม
ที่แตงตั้งโดยแพทยสภา
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2.3 สถานภาพของสถาบันฝกอบรม
สถาบันฝกอบรมมีสถานภาพหลายอยาง ตามบทบาทหนาที่ในการฝกอบรม ดังนี้
สถาบันฝกอบรมหลัก ไดแก สถาบันฝกอบรมที่ดําเนินการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจํา
บาน และไดรับอนุมัติจากแพทยสภาใหเปดเปนสถาบันฝกอบรม โดยจัดใหผู
เขารับการฝกอบรมไดรับประสบการณจากสถาบันฝกอบรมตลอดหลักสูตร
หรือเปนเวลาไมต่ํากวาระยะเวลา 2 ใน 3 ของหลักสูตร
สถาบันฝกอบรมสมทบ ไดแก สถาบันฝกอบรมที่ไดรับอนุมัติจากแพทยสภาใหเปนสถาบันฝกอบรม
สมทบกับสถาบันหลักเพื่อจัดการฝกอบรมแพทยประจําบานในสวนที่สถาบัน
หลักไมสามารถจัดประสบการณได โดยกิจกรรมดังกลาวเมื่อรวมกันแลวตอง
มีระยะเวลารวมกันไมต่ํากวา 3 เดือน และไมเกิน 1 ใน 3 ของระยะเวลาของ
หลักสูตร
ตัวอยาง คณะแพทยศาสตร ......... จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมฯ สาขา
.......... และขออนุมัติเปดเปนสถาบันฝกอบรม แตขอใหคณะ
แพทยศาสตร / โรงพยาบาล ............. เปนสถาบันฝกอบรม
สมทบ จัดกิจกรรม .......... ใหผูเขารับการฝกอบรมเปนเวลา 6
เดือน เปนตน
สถาบันรวมฝกอบรม ไดแก สถาบันฝกอบรมตั้งแต 2 แหงขึ้นไปที่ดําเนินการจัดทําหลักสูตรการ
ฝกอบรมแพทยประจําบาน และไดรับอนุมัติจากแพทยสภาใหเปดเปนสถาบัน
ฝกอบรมรวมกัน โดยจัดใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับประสบการณจากทุก
สถาบัน โดยแตละแหงมีเวลาไมต่ํากวา 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร
ตัวอยาง
คณะแพทยศาสตร .............. รวมกับ โรงพยาบาล ..............
จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมฯ สาขา ................ และขออนุมัติ
เปดเปนสถาบันรวมฝกอบรม โดยผูเขารับการฝกอบรมไดรับ
ประสบการณจากคณะแพทยศาสตร ............ เปนเวลา 16
เดือน และจากโรงพยาบาล ............. เปนเวลา 8 เดือน เปนตน
สถาบันฝกอบรมกิจกรรมเลือก ไดแก สถาบันฝกอบรมที่ไดรับความเห็นชอบจากราชวิทยาลัยอายุร
แพทยแหงประเทศไทยโดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝกอบรมและ
สอบฯสาขานั้นใหเปนสถาบันฝกอบรมที่จัดประสบการณเพิ่มเติมใหกับผูเขา
รับการฝกอบรมที่สนใจไดในลักษณะของกิจกรรมเลือก (Elective) โดยมี
ระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน
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หลักสูตรอาจจัดใหผูเขารับการฝกอบรมไดรบั ประสบการณ
เพิ่มเติมจากสถาบันฝกอบรมกิจกรรมเลือกไดโดยจะตองมีระยะเวลา
รวมกันตลอดหลักสูตรไมเกินระยะเวลาที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย
แหงประเทศไทยกําหนด
3. การขออนุมัติเปนสถาบันฝกอบรม
คณะแพทยศาสตร / วิทยาลัยแพทยศาสตร / โรงพยาบาลใดที่มีความประสงคจะเปดเปนสถาบัน
ฝกอบรมในสาขาที่มีเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมที่ไดรับการอนุมัติจากแพทยสภาแลว ถาเปนการจัดการ
ฝกอบรมที่มีหรือไมมีสถาบันฝกอบรมสมทบ ใหสถาบันฝกอบรมหลักเปนผูดําเนินการจัดทําขอมูล หาก
เปนการจัดการฝกอบรมในลักษณะที่มีสถาบันรวมฝกอบรม ใหทุกสถาบันฝกอบรมรวมรับผิดชอบเปน
ผูดําเนินการจัดทําขอมูล ตามเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมทีไ่ ดรับอนุมัตินั้น เสนอแพทยสภาเพื่อสงให
ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทยที่แพทยสภามอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรม
ประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ อนุสาขาอายุรศาสตรโรคตอมไรทอและเมตะบอลิ
สม ตรวจรับรองการเปดเปนสถาบันฝกอบรมและกําหนดศักยภาพของสถาบันฝกอบรมหลักและสถาบัน
สมทบ (ถามี) หรือสถาบันรวมฝกอบรม ตามเกณฑหลักสูตรและจํานวนความตองการของแพทยเฉพาะ
ทางสาขานั้น แลวใหนําเสนอราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทยที่แพทยสภามอบหมายใหดูแลการ
ฝกอบรมพิจารณาเสนอใหแพทยสภาอนุมัติตอไป
4. การติดตามกํากับดูแลสถาบันฝกอบรม
ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย
ที่แพทยสภามอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบดูแลการ
ฝกอบรม จะตองจัดใหมีการติดตามกํากับดูแลสถาบันฝกอบรมหลัก สถาบันฝกอบรมสมทบ สถาบันรวม
ฝกอบรม ที่ไดรับอนุมัติใหเปดการฝกอบรมเปนระยะๆ โดยการมอบหมายใหคณะอนุกรรมการฝกอบรม
และสอบฯ เปนผูดําเนินการตามแนวทางที่แพทยสภากําหนด และเสนอรายงานผานราชวิทยาลัยอายุร
แพทยแหงประเทศไทยเพื่อเสนอใหแพทยสภารับทราบเปนระยะๆ
หากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ พบวาสถาบันฝกอบรมหลักหรือสถาบันรวมฝกอบรมใด
ไมมีผูสมัครเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรใดติดตอกันเกิน 5 ป ให “พัก” การประกาศรับสมัครแพทย
ประจําบานสําหรับหลักสูตรนั้นของสถาบันฝกอบรมหลักหรือสถาบันรวมฝกอบรมนั้นไวกอน จนกวา
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ
จะไดประเมินสถาบันฝกอบรมนั้นวายังมีความพรอมในการ
ฝกอบรมตามเกณฑที่กําหนด
หากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ พบวาสถาบันฝกอบรมหลักหรือสถาบันรวมฝกอบรมใด
ไมมีผูสมัครเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรใดติดตอกันเกิน 10 ป ให “ยกเลิก” การเปนสถาบันฝกอบรม
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ของสถาบันฝกอบรมหลักหรือของสถาบันรวมฝกอบรมกลุมนั้น และใหทําเรื่องแจงราชวิทยาลัยอายุร
แพทยแหงประเทศไทยเสนอแพทยสภาเพื่ออนุมัติ
หากสถาบันฝกอบรมมีความประสงคจะขอเปน
สถาบันฝกอบรมอีก ใหดําเนินการตามขอ 3
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รายนาม คณะอนุกรรมการจัดทําเกณฑหลักสูตรอบรมแพทยประจําบานตอยอด
อนุสาขาอายุรศาสตรโรคตอมไรทอและเมตะบอลิสม
หลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม พ.ศ.2550
1. แพทยหญิงวรรณี นิธิยานันท
2. นายแพทยกอบชัย พัววิไล
3. นายแพทยสมพงษ สุวรรณวลัยกร
4. นายแพทยชัยชาญ ดีโรจนวงศ
5. แพทยหญิงอัมพิกา มังคละพฤกษ
6. แพทยหญิงยุพิน เบ็ญจสุรัตนวงศ
7. นายแพทยธวัชชัย พีรพัฒนดิษฐ
8. นายแพทยสมชาย พัฒนอางกุล
9. นายแพทยเพชร รอดอารีย
10. นายแพทยสุทิน ศรีอัษฎาพร

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมกร
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

