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หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด 

เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อนุสาขาอายุรศาสตรโรคระบบทางเดินอาหาร 

ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 

1.  ช่ือหลักสูตร  

(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ 

 ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตรโรคระบบทางเดินอาหาร 

(ภาษาอังกฤษ) Fellowship Training in Gastroenterology 

 

 

 

2. ช่ือวุฒิบัตร 

ช่ือเต็ม 

(ภาษาไทย) วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

 อนุสาขาอายุรศาสตรโรคระบบทางเดินอาหาร 

(ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Subspecialty Board of Gastroenterology 

ช่ือยอ 

(ภาษาไทย) วว. อนุสาขาอายุรศาสตรโรคระบบทางเดินอาหาร 

(ภาษาอังกฤษ) Dip. Thai Subspecialty Board of Gastroenterology 

คําแสดงวุฒิการฝกอบรมทายช่ือ 

(ภาษาไทย) วว. อนุสาขาอายุรศาสตรโรคระบบทางเดินอาหาร 

(ภาษาอังกฤษ) Diploma, Thai Subspecialty Board of Gastroenterology 

 หรือ Dip., Thai Subspecialty Board of Gastroenterology 

 

 

 

3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย 
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4. พันธกิจของการฝกอบรม/หลักสูตร  

สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร (สาขาวิชาฯ) ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย ตระหนักถึงความตองการผูเชี่ยวชาญในอนุสาขา

อายุรศาสตรโรคระบบทางเดินอาหารของประเทศไทย เนื่องจากโรคระบบทางเดินอาหารเปนโรคท่ีพบไดบอย 

กอใหเกิดผลกระทบตอประชาชน และภาระทางเศรษฐสาธารณสุข รวมกับแนวโนมการเพ่ิมข้ึนของประชากร

สูงอายุซ่ึงมีความเสี่ยงสูงตอโรคระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะโรคมะเร็งทางเดินอาหารและตับ ซ่ึงการตรวจ

วินิจฉัยโรคระบบทางเดินอาหารนั้นจําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ท่ีมีความรูความชํานาญในการวินิจฉัยและ

รักษา รวมถึงการทําหัตถการท่ีอายุรแพทยท่ัวไปไมสามารถทําได อาทิ การสองกลองตรวจทางเดินอาหาร รวมถึง

ใหการดูแลรักษาแบบองครวม สามารถใหการพยากรณโรค และใหความรูแกประชาชนเพ่ือปองกันโรคระบบ

ทางเดินอาหารไดอยางเหมาะสม 

นอกจากทักษะทางการแพทย แพทยผูเชี่ยวชาญในอนุสาขาอายุรศาสตรโรคระบบทางเดินอาหารจะตอง มี 

ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีความสามารถในการทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม 

ตลอดจนถายทอดองคความรูไปสูสาธารณะท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ อันจะมีสวนชวยในการกําหนด

ทิศทางนโยบายสาธารณสุขระดับประเทศ มีความสามารถในการบริหารจัดการองคกรและวางระบบงานหองสอง

กลอง และระบบการดูแลผูปวยโรคระบบทางเดินอาหารไดอยางเหมาะสมตามศักยภาพของสถานพยาบาลท่ีไป

ปฏิบัติงาน รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและปฏิสัมพันธตอเพ่ือนรวมงานท้ังในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอ่ืนๆ 

รวมท้ังผูปวยและญาติ ตลอดจนมีความรับผิดชอบ จริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติท่ีดีตอผูปวย ผูรวมงาน องคกร

และสังคม เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศไทย 

สาขาวิชาฯ จึงกําหนดพันธกิจของหลักสูตรไวดังตอไปนี้  

“ผลิตอายุรแพทยผูเชี่ยวชาญในอนุสาขาอายุรศาสตรโรคระบบทางเดินอาหาร ท่ี 

1) มีความรูความชํานาญในโรคและหัตถการในแขนงวิชาอายุรศาสตรโรคระบบทางเดินอาหาร 

2) มีความใฝรู สามารถเรียนรูเพ่ิมเติมดวยตนเองตลอดชีวิต สามารถพัฒนาตนเองตอเนื่องหลังจบ

การศึกษา 

3) สามารถปฏิบัติงานเปนทีมแบบสหสาขาวิชาไดเปนอยางดี โดยยึดถือผูปวยเปนศูนยกลาง บนพ้ืนฐาน

ของการดูแลแบบองครวม และเอ้ืออาทรตอผูปวย รวมกับคํานึงถึงความตองการดานสุขภาพของ

ชุมชน สังคม และระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย 

4) มีทักษะการทํางานวิจัยไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ และหลักจริยธรรมการวิจัย เพ่ือสรางองค

ความรูใหมทางการแพทย และ มีความพรอมในการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 

ดวยแผนการฝกอบรมท่ีบูรณาการภาคปฏิบัติและงานบริการ เขากับการฝกอบรมภาคทฤษฎ ีควบคูไป

กับการทํางานวิจัย และมีนวัตกรรมการเรียนรูท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงสวัสดิภาพและสุขภาพของผูเขารับ

การฝกอบรม”  
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5.   ผลลัพธของการฝกอบรม/หลักสูตร 

ผูท่ีจบการฝกอบรมเปนแพทยเฉพาะทางสาขาอายุรศาสตรโรคระบบทางเดินอาหารตองมีคุณสมบัติ และ

ความรูความสามารถข้ันต่ําตามสมรรถนะหลักท้ัง 6 ดานดังนี้ 

 

5.1 การดูแลรักษาผูปวย (Patient Care) 

5.1.1 มีความรูทางคลินิกของโรคระบบทางเดินอาหารในแขนงวิชา gastroenterology, hepatology, 

motility, endoscopy, nutrition, radiology และ pathology  

5.1.2 มีความรูและทักษะการดูแลผูปวยโรคระบบทางเดินอาหาร ท้ังการดูแลรักษาแบบผูปวยนอก ผูปวยใน 

ผูปวยฉุกเฉิน และผูปวยเวชบําบัดวิกฤต 

5.1.3 มีความรูเก่ียวกับการปองกันโรคและสรางเสริมสุขภาพท่ีเก่ียวของกับโรคระบบทางเดินอาหาร 

5.1.4 มีทักษะในการทําหัตถการจําเพาะของโรคระบบทางเดินอาหาร 

5.1.5 มีความรูทางการแพทยสนับสนุน (complementary medicine) ท่ีเก่ียวของกับโรคระบบทางเดิน

อาหาร 

 

5.2 ความรู ความเช่ียวชาญและความสามารถในการนําไปใชแกปญหาของผูปวยและสังคมรอบดาน 

(Medical knowledge and Skills) 

5.2.1 เขาใจวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานของรางกายและจิตใจท่ีเก่ียวของกับโรคระบบทางเดินอาหาร 

5.2.2 มีความรูความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในโรคระบบทางเดินอาหาร 

 

5.3 การเรียนรูจากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง 

(Practice-based Learning and Personal Improvement) 

5.3.1 วิพากษบทความและงานวิจัยทางการแพทยได 

5.3.2 ดําเนินการวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุขได 

5.3.3 เรียนรูและเพ่ิมประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัติ 

 

5.4 ทักษะปฏิสัมพันธ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

5.4.1 นําเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาอยางมีประสิทธิภาพ 

5.4.2 ถายทอดความรูและทักษะใหแพทย นักศึกษาแพทย และบุคลากรทางการแพทย 

5.4.3 สื่อสารใหขอมูลแกผูปวยและญาติ ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพการ 

ตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  

5.4.4 มีมนุษยสัมพันธท่ีดี ทํางานกับผูรวมงานทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ  

5.4.5 เปนท่ีปรึกษาและใหคําแนะนําแกแพทยและบุคคลากรอ่ืน โดยเฉพาะดานอายุรศาสตรโรคระบบ

ทางเดินอาหาร 
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5.5 ความเปนมืออาชีพ (Professionalism) 

5.5.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดี ตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน เพ่ือนรวมวิชาชีพ และชุมชน  

5.5.2 มีทักษะดานท่ีไมใชเทคนิคทางการแพทย อาทิ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการประเมินสถานการณ และ

ทักษะการแกไขปญหาเฉพาะหนา มีความสามารถในการบริหารจัดการองคกรและวางระบบงานหอง

สองกลอง 

5.5.3 มีความสนใจใฝรูและสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต (Continuous 

Professional Development) 

5.5.4 มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย  

5.5.5 คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม 

 

5.6 การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based Practice) 

5.6.1 มีความรูเก่ียวกับระบบสุขภาพของประเทศและระบบยาของประเทศ โดยเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวของกับ

โรคระบบทางเดินอาหาร 

5.6.2 มีความรูและมีสวนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย  

5.6.3 มีความรูความเขาใจในเรื่องความปลอดภัยของผูปวย  

5.6.4 มีความรูความเขาใจในเรื่องสิทธิของผูปวย 

5.6.5 ใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูปวยใหเขากับบริบทของ

การบริการสาธารณสุขไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 

 

6.  แผนฝกอบรม/หลักสูตร 

สาขาวิชาฯ มีคณะกรรมการท่ีทําหนาท่ีในการกํากับดูแลการฝกอบรม ดูแล กํากับ และ ประเมินแผนการ

ฝกอบรม/หลักสูตรใหดําเนินไปตามเปาประสงคท่ีวางไว ภายใตสภาวะการทํางานท่ีเหมาะสม  

 

6.1 วิธีใหการฝกอบรม 

เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีหลักสูตรกําหนดไว สาขาวิชาฯ จึงจัดวิธีการใหการฝกอบรมและประเมินผล ให

สอดคลองกับเนื้อหาและผลลัพทของการฝกอบรมตามสมรรถนะหลักท้ัง 6 ดาน ดังนี้ 
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6.1.1 การดูแลรักษาผูปวย (Patient Care) 

ผลลัพทของการฝกอบรม วิธีการใหการฝกอบรม การประเมินผล 

1.1 มีความรูทางคลินิกของ

โรคระบบทางเดินอาหาร 

1.2 มีความรูและทักษะการ

ดูแลผูปวยโรคระบบ

ทางเดินอาหาร ท้ังการ

ดูแลรักษาแบบผูปวยนอก 

ผูปวยใน ผูปวยฉุกเฉิน 

และ ผูปวยเวชบําบัด

วิกฤต 

1.3 มีทักษะในการทํา

หัตถการจําเพาะของโรค

ระบบทางเดินอาหาร 

1.4 มีความรูทางการแพทย

สนับสนนุ 

(complementary 

medicine) ท่ีเก่ียวของกับ

โรคระบบทางเดินอาหาร 

- ผูเขารับการฝกอบรมทุกชั้นปปฏิบัติงาน

รับผิดชอบใหการประเมิน วางแผน และดูแล

รักษาผูปวยอายุรศาสตรโรคระบบทางเดิน

อาหาร ท้ังในและตางแผนกรวมกับสหสาขา

วิขาชีพ ท้ังผูปวยนอก ผูปวยใน ผูปวยฉุกเฉิน 

และผูปวยเวชบําบัดวิกฤต ท้ังในและนอก

เวลาราชการในความควบคุมของอาจารย

ตามความเหมาะสม* รวมกับมีการใหขอมูล

ปอนกลบัรายบุคคล (feedback) โดย

อาจารยผูใหการฝกอบรม 

- ผูเขารับการฝกอบรมทุกชั้นปฝกทําหัตถการ

จําเพาะในโรคระบบทางเดินอาหารในความ

ควบคุมของอาจารยตามความเหมาะสม* 

รวมกับมีการใหขอมูลปอนกลับรายบุคคล 

(feedback) โดยอาจารยผูใหการฝกอบรม 

- ผูเขารับการฝกอบรมทุกชั้น เรียนรูเก่ียวกับ

การแพทยสนับสนุน (complementary 

medicine) ท่ีเก่ียวของกับโรคระบบทางเดิน

อาหาร 

- กิจกรรม conferences อาทิ interesting 

case conference, case discussion, 

liver transplant meeting, morbidity & 

mortality conference ของสาขาวิชาฯ 

- การเรียนรูดวยตนเอง 

*ดูรายละเอียดในภาคผนวก 1 และ ตารางท่ี 1 

ประกอบ 

1. ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย 

ผานการประเมิน entrustable 

professional activities (EPA) 

ตามท่ีกําหนดในภาคผนวก 1 

2. ประเมินสมรรถนะโดย

ผูรวมงาน 

3. การสอบภาคปฏิบัติท่ีจัดโดย

สาขาวิชาฯ 

4. การสอบภาคปฏิบัติโดย

สมาคมแพทยระบบทางเดิน

อาหารไทย (สมาคมฯ) ภายใต

การควบคุมของราชวิทยาลัย

อายุรแพทย (รายวิทยาลัยฯ) 
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6.1.2 ความรูความเช่ียวชาญและความสามารถในการนําไปใชแกปญหาของผูปวยและสังคมรอบดาน  

(Medical knowledge and Skills) 

ผลลัพทของการฝกอบรม วิธีการใหการฝกอบรม การประเมินผล 

2.1 เขาใจวิทยาศาสตร

การแพทยพ้ืนฐานของ

รางกายและจิตใจท่ี

เก่ียวของกับโรคระบบ

ทางเดินอาหาร 

2.2 ความรูความสามารถใน

วิชาชีพ และเชี่ยวชาญใน

โรคระบบทางเดินอาหาร 

 

 

 

- ผูเขารับการฝกอบรมเรียนรูวิทยาศาสตร

การแพทยพ้ืนฐานประยุกตของโรคระบบ

ทางเดินอาหารท้ังดานรางกายและท่ี

เก่ียวของกับจิตใจ 

- ผูเขารับการฝกอบรมทุกชั้นปปฏิบัติงานและ

เขารวมในกิจกรรมทางวิชาการอยาง

สมํ่าเสมอ เชน การสอนขางเตียง (bedside 

teaching) การประชุมวิชาการ (medical 

conference) การทบทวนหัวขอทางการ

แพทย (topic review และ faculty 

lecture) การเสนอผูปวยนาสนใจ 

(interesting case/ case conference) 

การสอนแสดงระดับภาควิชา (grand 

round) วารสารสโมสร (journal club)  

เปนตน  

- ผูเขารับการฝกอบรมทุกชั้นปไดรับการ

ฝกอบรมหัตถการ การตรวจทาง

หองปฏิบัติการทางระบบทางเดินอาหาร และ

การแปลผลการตรวจและหัตถการทางรังสี

ระบบทางเดินอาหาร ผานการเรียนรูระหวาง

ปฏิบัติงานและกิจกรรม conferences อาทิ 

endoscopy conference, ERCP/EUS 

conference, pathological conference, 

liver biopsy meeting, motility 

conference, x-ray conference 

1. การสอบภาคทฤษฏีท่ีจัดโดย

สาขาวิชา 

2.การสอบภาคทฤษฏีท่ีจัดโดย

สมาคมฯ ภายใตการควบคุมของ

ราชวิทยาลัยฯ 

3. ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย 

ผานการประเมิน entrustable 

professional activities ( EPA) 

ตามท่ีกําหนดในภาคผนวก 1 
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6.1.3 การเรียนรูจากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง 

(Practice-based Learning and Personal Improvement) 

ผลลัพทของการฝกอบรม วิธีการใหการฝกอบรม การประเมินผล 

3.1 วิพากษบทความและ

งานวิจัยทางการแพทย 

3.2 ดําเนินการวิจัยทางการ

แพทยและสาธารณสุข 

3.3 เรียนรูและเพ่ิม

ประสบการณไดดวย

ตนเองจากการปฏิบัติ 

 

- ผูเขารับการฝกอบรมทุกชั้นปตองนําเสนอ

และวิพากยบทความและ/หรืองานวิจัยทาง

การแพทยท่ีเก่ียวของกับระบบทางเดิน

อาหารในการประชุมวารสารสโมสร (journal 

club) ท่ีมีการจัดสมํ่าเสมอตลอดท้ังป 

- ผูเขารับการฝกอบรมตองทํางานวิจัย โดยเปน

ผูวิจัยหลักและมีอาจารยท่ีปรึกษากํากับดูแล

ตลอด 2 ป ไดแก งานวิจัยแบบ 

retrospective หรือ prospective หรือ 

cross-sectional study หรือ systematic 

review หรือ meta-analysis อยางนอย 1 

เรื่อง และตองสอบโครงรางวิจัย และนําเสนอ

ผลวจิัยในชวงกอนจบการฝกอบรม 

- ผูเขารับการฝกอบรมทุกชั้นปตองมี

ประสบการณการเรียนรูในการดูแลผูปวย

แบบองครวมและสหวิชาชีพ  

- ผูเขารับการฝกอบรมทุกชั้นปตองบันทึก

ขอมูลในเวชระเบียนผูปวยไดอยางถูกตอง

สมบูรณ 

- ผูเขารับการฝกอบรมทุกชั้นปตองรักษาผูปวย

บนหลักการของการใชยาอยางสมเหตุผล 

- การเรียนรูดวยตนเอง และการใหขอมูล

ปอนกลบัรายบุคคล (feedback) โดย

อาจารยผูใหการฝกอบรม 

1. การประเมินสอบโครงรางวิจัย 

และการประเมินรายงาน

ผลการวิจัย ท่ีนําเสนอภายในและ

สาขาวิชาฯ และตอสมาคมฯ 

2. การประเมินผลการนําเสนอ

การอานงานวิจัยประเภทตางๆ 

critical appraisal articles 

3. ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย 

ผานการประเมิน entrustable 

professional activities (EPA) 

ตามท่ีกําหนดในภาคผนวก 1 
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6.1.4 ทักษะปฏิสัมพันธ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

ผลลัพทของการฝกอบรม วิธีการใหการฝกอบรม การประเมินผล 

4.1 นําเสนอขอมูลผูปวย และ

อภิปรายปญหาอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4.2 ถายทอดความรูและ

ทักษะใหแพทย นักศึกษา

แพทย และบุคลากร

ทางการแพทย 

4.3 สื่อสารใหขอมูลแกผูปวย

และญาติ ไดอยางถูกตอง

และมีประสิทธิภาพ โดยมี

เมตตา เคารพการ 

ตัดสินใจและศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษย  

4.4 มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

ทํางานกับผูรวมงานทุก

ระดับอยางมีประสิทธิภาพ  

4.5 เปนท่ีปรึกษาและให

คําแนะนําแกแพทยและ

บุคคลากรอ่ืน โดยเฉพาะ

อายุรศาสตรโรคระบบ

ทางเดินอาหาร 

- ผูเขารับการฝกอบรมฝกนําเสนอขอมูลผูปวย 

อภิปรายปญหา และการดูแลรักษาผูปวย ใน

กิจกรรมวิชาการตางๆ อาทิ interesting 

case conference และฝกปฏิบัติงานบนหอ

ผูปวยแบบสหสาชาวิชา รวมกับไดรับการ

ไดรับขอมูลปอนกลับรายบุคคล (feedback) 

โดยอาจารยผูใหการฝกอบรม 

- ผูเขารับการฝกอบรมตองติดตาม

ความกาวหนาทางวิชาการผานการประชุม

วิชาการตางๆ 

- ผูเขารับการฝกอบรมทุกชั้นปตองปฏิบัติงาน

สอนนิสิตนักศึกษาแพทย แพทยเพ่ิมพูน

ทักษะ และแพทยประจําบานรุนนอง 

- ผูเขารับการฝกอบรมทุกชั้นปใหคําแนะนําท่ี

ถูกตองและเหมาะสมแกผูปวยและญาติ 

- ผูเขารับการฝกอบรมทุกชั้นปมีมนุษยสัมพันธ

และการสื่อสารท่ีดีกับผูรวมงานทุกระดับ 

- ผูเขารับการฝกอบรมทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา

และใหคําแนะนําแกแพทยและบุคลากรอ่ืนท่ี

สงผูปวยมาปรึกษาดานอายุรศาสตรโรค

ระบบทางเดินอาหาร 

- ไดรับขอมูลปอนกลับรายบุคคล (feedback) 

โดยอาจารย, นิสิตแพทย, แพทยประจําบาน, 

บุคลากรทางการแพทยอ่ืนๆ และผูปวย 

- ฝกใชภาษาอังกฤษในชวงฝกอบรมใน

ตางประเทศ 

1. ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย 

ผานการประเมิน entrustable 

professional activities (EPA) 

ตามท่ีกําหนดในภาคผนวก 1 

2. ประเมินผล 360 องศา โดย

อาจารย, พยาบาล, นิสิตแพทย

แพทยประจําบาน, บุคลากรทาง

การแพทยอ่ืนๆ และผูปวย 
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6.1.5 ความเปนมืออาชีพ (Professionalism) 

ผลลัพทของการฝกอบรม วิธีการใหการฝกอบรม การประเมินผล 

5.1 มีคุณธรรม จริยธรรม 

และเจตคติอันดี ตอผูปวย 

ญาติ ผูรวมงาน เพ่ือนรวม

วิชาชีพ และชุมชน  

5.2 มีทักษะดานท่ีไมใช

เทคนิค ไดแก ทักษะการ

ตัดสินใจ ทักษะการ

ประเมินสถานการณ และ

ทักษะการแกไขปญหา

เฉพาะหนา 

5.3 มีความสนใจใฝรูและ

สามารถพัฒนาไปสูความ

เปนผูเรียนรูตอเนื่องตลอด

ชีวิต (Continuous 

Professional 

Development) 

5.4 มีความรับผิดชอบตองาน

ท่ีไดรับมอบหมาย  

5.5 คํานึงถึงผลประโยชน

สวนรวม  

 

- ผู เขา รับการฝกอบรมได รับการพัฒนาใหมี

คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดี ระหวางการ

ปฏิบัติงาน โดยมีอาจารยประพฤติตนเปน

แบบอย า ง  และมี ก า ร ให ข อมู ลป อนกลับ

รายบุคคล (feedback) 

- ผูเขารับการฝกอบรม ไดรับการพัฒนาทักษะ

ดานท่ีไมใช เทคนิคโดยระบบการใหขอมูล

ปอนกลบัรายบุคคล (feedback) ในระหวางการ

ปฏิบัติงานโดยอาจารยผูใหการฝกอบรม และ

ระหวางการนําเสนอทางวิชาการตอท่ีประชุม

สาขาวิชาฯ และการเขารวมการฝกอบรมเพื่อ

พัฒนาทักษะดานท่ีไมใชเทคนิค  

- ฝกวางแผนการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง ใน

ความดูแลของอาจารยที่ปรึกษา 

- ผูเขารับการฝกอบรม ตองทํางานวิจัย โดยเปน

ผูวิจัยหลัก อยางนอย 1 เร่ือง ไดแก งานวิจัย

แบบ retrospective หรือ prospective หรือ 

cross-sectional study หรือ systematic 

review หรือ meta-analysis  

- ผูเขารับการฝกอบรมทุกชั้นปเขารวมในกิจกรรม

ทางวชิาการอยางสม่ําเสมอ เชน การสอนขาง

เตียง (Bedside teaching) การประชุมวิชาการ 

(Medical conference) การทบทวนหัวขอ

ทางการแพทย (Topic review) การเสนอผูปวย

นาสนใจ (Interesting case) การสอนแสดง

ระดับภาควชิา  (Grand round) วารสารสโมสร 

(Journal club)  เปนตน  

- ผูเขารับการฝกอบรมนําเสนอผูปวยและ

อภิปรายในการประชุมวิชาการระหวางสถาบัน 

(Interhospital conference) หรือเขียน

บทความปริทัศน (Review article) 

1. ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย 

ผานการประเมิน entrustable 

professional activities ( EPA) 

ตามท่ีกําหนดในภาคผนวก 1 

2. ประเมินจากกิจกรรมท่ีจัด 
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- ผูเขารับการฝกอบรมปฏิบัตงิานทั้งในสวนที่

เก่ียวของกับการดูแลผูปวย การเรียนการสอน 

การวิจัย และอ่ืนๆ ตามที่กําหนดในหลักสูตร

และไดรับมอบหมายจากสถาบนัฝกอบรม 

- ผูเขารับการฝกอบรมมีสวนรวมในกิจกรรม

สวนรวมตางๆ ของหนวยงานและสถาบัน

ฝกอบรม 

6.1.6 การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based Practice) 

ผลลัพทของการฝกอบรม วิธีการใหการฝกอบรม การประเมินผล 

6.1 มีความรูเก่ียวกับระบบ

สุขภาพของประเทศและ

ระบบยาของประเทศ 

โดยเฉพาะในสวนท่ี

เก่ียวของกับโรคระบบ

ทางเดินอาหาร 

6.2 มีความรูและมีสวนรวมใน

ระบบพัฒนาคุณภาพการ

ดูแลรักษาผูปวย  

6.3 มีความรูความเขาใจใน

เรื่องความปลอดภัยของ

ผูปวย  

6.4 มีความรูความเขาใจใน

เรื่องสิทธิของผูปวย 

6.5 ใชทรัพยากรสุขภาพอยาง

เหมาะสม และสามารถ

ปรับเปลี่ยนการดูแลรักษา

ผูปวยใหเขากับบริบทของ

การบริการสาธารณสุขได

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

- ผูเขารับการฝกอบรมมีประสบการณการ

เรียนรูเก่ียวกับระบบสุขภาพและระบบยา

ของประเทศ และระบบคุณภาพของ

โรงพยาบาล ระบบความปลอดภัยและสิทธิ

ของผูปวย ผานการบรรยายทางวิชาการ

ทางการแพทยและระบบการทํางานใน

โรงพยาบาลกอนการข้ึนปฏิบัติงานจริง 

-  ผูเขารับการฝกอบรมมีสวนรวมในระบบ

คุณภาพของโรงพยาบาล 

- ผูเขารับการฝกอบรมปฏิบัติงานดูแลรักษา

ผูปวยภายใตหลักการของการใชทรัพยากร

อยางเหมาะสม เชน การใชแนวทางเวช

ปฏิบัติ (Practice guidelines) การอาศัย

ขอมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-

based practice) เปนตน และมีสวนรวมใน

การตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารเตียงในหอ

ผูปวยโรคระบบทางเดินอาหาร 

- มีการรับฟงความคิดเห็นปญหาอุปสรรค

ระหวางการฝกอบรมจากแพทยประจําบาน

สมํ่าเสมอ 

- กิจกรรม Morbid-mortality conference 

- การสอนบรรยายในหัวขอท่ีเก่ียวของ 

1. ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย 

ผานการประเมิน entrustable 

professional activities ( EPA) 

ตามท่ีกําหนดในภาคผนวก 1 

2. สรุปบันทึก ถึงจํานวนกรณี 

ปญหาอุปสรรค และแนวทางการ

แก ไขระหว างการฝกอบรมท่ี

ไดรับขอมูลจากแพทยประจํ า

บานตอยอด 



หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจําบา้นต่อยอด อนุสาขาอายรุศาสตรโ์รคระบบทางเดนิอาหาร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั |  12 
 

 
Version 2.0 | 21-12-2019 

 

6.2 เนื้อหาของการฝกอบรม  

เพ่ือใหบรรลุผลลัพธท่ีพึงประสงคดังกลาว ผูเขารับการฝกอบรมตองมีความรูความสามารถในเนื้อหา

ตอไปนี้ 

 

6.2.1 ความรูวิทยาศาสตรพ้ืนฐานของโรคระบบทางเดินอาหารและระบบท่ีเกี่ยวของ 

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 
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6.2.2 การดูแลรักษาโรคระบบทางเดินอาหารท่ีสําคัญ 

โรคท่ีสําคัญในระบบทางเดินอาหาร ซ่ึงผูเขารับการฝกอบรมตองวินิจฉัยและรักษาไดไมวาโรคจะอยู

ในระดับใดก็ตาม โดยแบงตามวิธีจัดการเรียนรูดังนี้ 

ระดับ 1  โรคหรือภาวะท่ีพบบอย และมีความสําคัญซ่ึงสามารถเรียนรูไดจากผูปวยโดยตรง 

ระดับ 2 โรคหรือภาวะท่ีพบนอยกวาระดับ 1 และมีความสําคัญซ่ึงสามารถเรียนรูจากผูปวยแตอาจ

ไมไดดูแลผูปวยโดยตรง เชน การรวมดูแลในหอผูปวยดวยกัน เปนตน 

ระดับ 3 โรคท่ีพบนอยแตมีความสําคัญ ซ่ึงสามารถเรียนรูโดยการศึกษาดวยตนเอง หรือฟงบรรยาย 

และสถาบันฝกอบรมควรจัดใหมีการเรียนรูโรคในกลุมนี้อยางพอเพียง 

 

โรคหรือภาวะ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

1. Symptomatology - Dysphagia (R13.-) 

- 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) 

- Localized edema (R60.0) 
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โรคหรือภาวะ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

2. Motility and 

functional GI 

disorders 

- Irritable bowel syndrome 

(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, 

stomach and 

duodenum 

- Hiatal hernia (K44.-) 

- Esophagitis (K20.-) 

- Ulcer of esophagus (K22.1) 

- Esophageal obstruction 

(K22.2) 

- Gastro-esophageal 

laceration-hemorrhage 

syndrome (K22.6) 

- Hemorrhage of esophagus 

(K22.8) 

- Gastro-esophageal reflux 

diseases (K21.-) 

- Esophageal varices (I85.-) 

- Gastric varices (I86.4) 

- Gastric ulcer (K25.-) 

- Duodenal ulcer (K26.-) 

- Other acute gastritis (K29.1) 

- Helicobacter pylori (B96.81) 

- Acute hemorrhagic gastritis 

(K29.0) 

- Alcoholic gastritis (K29.2) 

- Chronic gastritis (K29.5) 

- Portal hypertensive 

gastropathy (K29.6) 

- Duodenitis (K29.8) 

- Barrett’s esophagus 

(K22.7-) 

- Specified esophageal 

infection (K20.8) 

- Foreign body in 

alimentary tract (T18.-) 

- Burn and corrosion of 

gastrointestinal tract 

(T28.0-T28.2, T28.5-

T28.7) 

- Medication-induced 

esophageal injury (K20.8) 

- Pyloric stenosis (K31.1) 

- Obstruction of 

duodenum (K31.5) 

 

- Zollinger-Ellison 

syndrome (E16.4) 

- Volvulus  of the 

gastrointestinal 

system (K56.2) 

- Esophageal 

tear/perforation 

(K22.3) 

- Tracheo-esophageal 

fistula (Q39.1-2, 

J95.04) 

- Diverticulum of 

esophagus (K22.5) 

- Esophageal web 

(Q39.4) 

- Esophageal ring 

(K22.2) 

- Esophageal atresia 

(Q39.0-1) 

- Eosinophilic 

esophagitis (K20.0) 

- Malignant neoplasm 

of  duodenum 

(C17.0) 
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โรคหรือภาวะ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

- NSAIDs-related 

gastrointestinal diseases 

(T39.395S) 

- Benign neoplasm of 

esophagus, stomach and 

duodenum (D13.0-1) 

- Malignant neoplasm of 

esophagus (C15.-) 

- Malignant neoplasm of 

Stomach (C16.-) 

4. Disorders of 

intestine 

- Bacterial intestinal 

infections (A04.-)  

- Bacterial food borne 

intoxication (A05.-) 

- Paralytic ileus (K56.0) 

- Intestinal obstruction 

(K56.5) 

- Upper Gastrointestinal 

bleeding (K92.-) 

- Lower gastrointestinal 

bleeding (K62.0) 

- Diverticular disease of 

intestines (K57.-) 

- Angiodysplasia of colon 

(K55.2) 

- Radiation proctitis (K62.7) 

- Non-infective gastroenteritis 

and colitis (K52.9) 

- Internal hemorrhoids with 

bleeding (I84.1) 

- External hemorrhoids with 

bleeding (I84.4) 

- Bacterial overgrowth 

syndrome (K90.89) 

- Salmonella infections 

(A02.-) 

- Cholera (A00.-) 

- Shigellosis (A03.-) 

- Other specified intestinal 

infection (A07.-, A08.-) 

- Gastroenteritis due to 

radiation (K52.0) 

- Allergic and dietetic 

gastroenteritis and colitis 

(K52.2) 

- Crohn’s disease (K50.-) 

- Post-surgical disorders of 

digestive system K91.-) 

- Abscess of anal and 

rectal regions (K61.-) 

- Acute vascular disorders 

of intestines (K55.0) 

- Vascular disorders of 

intestine (K55.1) 

- Inguinal hernia (K40.-) 

- 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.-) 
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โรคหรือภาวะ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

- Malignant neoplasm of 

colon and rectum (C18.- to 

C20.-) 

- Ulcerative colitis (K51.-) 

- Ulcer of anus and rectum 

(K62.6) 

- Incisional hernia (K43.-) 

5. Liver  - Acute viral hepatitis (B15.-, 

B16.-, B17.-) 

- Chronic viral Hepatitis 

(B18.-) 

- Alcoholic hepatitis (K70.1) 

- Chronic hepatitis, 

unspecified (K73.) 

- Toxic liver disease (K71.-) 

- Fatty liver (K76.0)  

- Autoimmune hepatitis 

(K75.4) 

- Hepatitis, unspecified 

(K75.9) 

- Alcoholic cirrhosis (K70.3) 

- Cardiac cirrhosis (K76.1) 

- Cryptogenic cirrhosis of 

liver (K74.69) 

- Portal hypertension (K76.6) 

- Hepatic encephalopathy 

(K72.91) 

- Spontaneous bacterial 

peritonitis (K65.2) 

- Hepatorenal syndrome 

(K76.7) 

- Hypersplenism (D73.1) 

- Abscess of liver (K75.0) 

- Primary biliary cirrhosis 

(K74.3) 

- Hemochromatosis 

(E83.1) 

- Biliary cirrhosis (K74.5) 

- Liver disorders in 

pregnancy (O26.6) 

- Acute and subacute 

hepatic coma (K72.0) 

- Chronic passive 

congestion of liver 

(Cardiac cirrhosis) (K76.1) 

- Portal vein thrombosis 

(I81.-) 

- Budd-Chiari syndrome 

(I82.0) 

- Malignant neoplasia of 

liver primary, 

unspecified as to type 

(C22.8) 

 

- Wilson’s disease 

(E83.0) 

- Liver transplantation 

(Z76.82, Z94.4) 

- Complications of liver 

transplant (T86.4) 

- Congenital cystic 

disease of liver 

(Q44.6) 

- Porphyria (E80.0 - .2) 

- Gilbert’s, Crigler-

Najar,  Dubin - 

Johnson (E80.4-E80.6) 

- Glycogen storage 

disease (E74.0) 
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โรคหรือภาวะ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

- 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 without 

cholecystitis (K80.0-.2) 

- Calculus of bile duct with 

or without cholangitis 

(K80.3-.5) 

- Cholangitis (K83.0) 

- Obstruction of bile duct 

(K83.1) 

- Cholangiocarcinoma (C22.1, 

C24.-) 

- Acalculous cholecystitis 

(K81.0) 

- Chronic cholecystitis 

(K81.1) 

- Sclerosing cholangitis 

(K83.0) 

 

- Choledochal cyst 

(Q44.4) 

- Stenosis of sphincter 

of Oddi (K83.6) 

7. Pancreas - Acute pancreatitis (K85.-) 

- Chronic pancreatitis (K86.-) 

- Malignant neoplasm of 

pancreas (C25.-) 

- Pancreatic pseudocyst 

(K86.3) 

- Pancreatic cystic lesions 

- Pancreatic 

steatorrhea (K90.3) 

- Pancreatic 

neuroendocrine 

tumor (C7A.8) 

- Congenital 

malformations of 

pancreas and 

pancreatic duct 

(Q45.3) 
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โรคหรือภาวะ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

8. Disease of 

peritoneum and 

retroperitoneum 

- Acute peritonitis (K65.00) 

 

- 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) 

 

9. Nutrition - Obesity (E66.-) 

- Protein-energy malnutrition 

(E40.- – E46.-) 

- Iron deficiency anemia 

(D50.-) 

- Dietary counseling and 

surveillance (Z71.3) 

- Megaloblastic anemia  

(B12, folate Deficiency) 

(D51.- D53.-) 

- Malabsorption due to 

intolerance (K90.4) 

- Intestinal 

malabsorption, 

unspecified (K90.9) 

- Lactase deficiency 

(E73.-) 

- Vitamin A deficiency 

(E50.-) 

- Thiamine deficiency 

(E51.-) 

- Niacin deficiency 

(E52.-) 

- 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.-) 
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โรคหรือภาวะ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

10. Helminthiasis - Strongyloidiasis (B78.-) 

 

- Hook worm disease 

(B76.-) 

- Ascariasis (B77.-) 

- Opisthorchiasis (B66.0) 

- Other fluke infection 

(B66.-) 

- Other intestinal 

helminthiases (B81.-) 

 

- 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 organ 

- HIV disease resulting in 

infectious and parasitic 

disease of gastrointestinal 

system (B20.-) 

- Gastrointestinal and liver 

disorders in Systemic lupus 

erythematosus (M32.-) 

 

- Eosinophilic 

gastrointestinal 

disorders (K52.81) 

 

- Gastrointestinal and 

liver disorders in 

systemic disease etc. 

Behcet’s disease 

(M35.2), 

dermatomyosis 

(M33.1),  polymyositis 

(M33.2), systemic 

sclerosis (M34.-), 

Sjogren’s syndrome 

(M35.0), mixed 

connective tissue 

disease (M35.1), 

HenÖch-SchÖnlein 

purpura (D69.0), and 

amyloidosis (E85.-) 

12. Operative-

related 

complications  

- Hemorrhage and 

hematoma complicating a 

procedure (T81.0) (Y60.-) 

- Post-procedural 

complications and 

- Accidental puncture 

and laceration during a 

procedure (T81.2) 

(Y60.-) 

- Infections following 

infusion, transfusion 

and therapeutic 

injection (T80.2) 

(Y62.1) 
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โรคหรือภาวะ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

disorders of digestive 

system (K91.89) 

- Infection following a 

procedure (T81.4) 

(Y62.-) 

- Infection and 

inflammatory reaction 

due to other internal 

prosthetic device 

implants and grafts 

(e.g. intraperitoneal 

dialysis catheter) 

(T85.7)(Y73.1) 

- Mechanical 

complications of 

other specified 

internal prosthetic 

device, implant and 

graft (e.g. 

intraperitoneal 

dialysis catheter) 

(T85.6) (Y73.1) 

- Liver transplant 

failure and rejection 

(T86.4) (Y83.0) 

13. Persons with 

potential 

health hazards 

related to 

communicable 

diseases 

- Contact with and exposure 

to viral hepatitis (Z20.5) 

- Infection following a 

procedure (T81.4)(Y62.-) 

- Accidental puncture 

and laceration during a 

procedure (T81.2) 

(Y60.-) 

- Transplant organ and 

tissue status (Z94.-) 

14. Persons 

encountering 

health services 

for specific 

procedures and 

health care 

- Palliative care (Z51.5) - Radiotherapy session 

(Z51.0) 

- Chemotherapy session 

for neoplasm (Z51.1) 

 

 

15. Others  - Abscess of spleen 

(D73.3) 
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การประเมินหรือดูแลรักษาผูปวยท่ีผูเขารับการฝกอบรมควรปฏิบัตดิวยตนเอง 

- Assessment of nutritional status  

- Communication skill เชน patient / family counseling, breaking bad news  

- Enteral nutrition และ parenteral nutrition 

- Genetic counseling รวมท้ัง risk estimation วาสมาชิกครอบครัวคนใดเสี่ยงตอการเปนโรคหรือตอ

การถายทอดโรคมากนอยเพียงใด 

- Risk management skill เชน disclosure of medical error 

 

6.2.3 หัตถการและการแปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการทางระบบทางเดินอาหาร 

ผูเขารับการฝกอบรมตองรูขอบงชี้ ขอหาม และภาวะแทรกซอนของการทําหัตถการตาง ๆ 

หัตถการทางระบบทางเดินอาหารท่ีผูเขารับการฝกอบรมตองมีประสบการณการเรียนรู แบงเปน 3 

ระดับ ตามวิธีจัดการเรียนรู ดังนี้ 

ระดับท่ี 1 หัตถการท่ีผูเขารับการฝกอบรมตองทําไดดวยตนเอง 

ระดับท่ี 2 หัตถการท่ีผูเขารับการฝกอบรมควรทําได (ทําภายใตการดูแลของผูเชี่ยวชาญ) 

ระดับท่ี 3 หัตถการท่ีผูเขารับการฝกอบรมอาจทําได (ชวยทําหรือไดเห็น) 
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หัตถการทางระบบทางเดินอาหาร หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3 

Esophagogastroduodenoscopy                           

          Treatment of non-variceal hemorrhage            

          Treatment of variceal hemorrhage    

Colonoscopy    

          Polypectomy    

          Hemostasis    

Esophageal dilation     

Percutaneous endoscopic gastrostomy      

Device-assisted enteroscopy    

Endoscopic retrograde 

cholangiopancreatography 

   

Endoscopic ultrasonography     

Capsule endoscopy    

Percutaneous liver biopsy    

Liver elastography     

Liver aspiration     

Esophageal pH monitoring    

Standard esophageal motility studies    

Gastric and small bowel motility studies    

Measurement of gastric emptying    

Anorectal sphincter manometric studies    

Anal sphincter biofeedback training    

Colonic transit with radiopaque markers     

Balloon tamponade for variceal bleeding    

 

ความสามารถในการแปลผลการตรวจและหัตถการทางรังสีวิทยาระบบทางเดินอาหาร 

ระดับท่ี 1 การตรวจทางรังสีวินิจฉัยท่ีพบบอย และ/ หรือมีความสําคัญ ซ่ึงผูเขารับการฝกอบรมตองแปลผลได 

ระดับท่ี 2 การตรวจทางรังสีวินิจฉัยท่ีมีการใชนอยกวาระดับ 1 แตมีความสําคัญ ซ่ึงผูเขารับการฝกอบรมควร

แปลผลได 

ระดับท่ี 3 การตรวจทางรังสีวินิจฉัยท่ีซับซอนและการทําหัตถการทางรังสี ซ่ึงผูเขารับการฝกอบรมควรทราบ

ขอบงชี้ วิธีการตรวจ และเขาใจการแปลผล 
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ภาพรังสีวิทยาระบบทางเดินอาหาร ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

Plain abdominal film     

Barium study                                                    

          Esophagogram    

          Upper gastrointestinal series                                       

          Small bowel follow-through series                 

          Air contrast barium enema                          

          Defecography    

Transabdominal ultrasonography    

  Computed tomography (CT)    

          Abdominal CT                                                  

          CT angiogram                                                 

          CT colonography                                                     

          CT enterography                                                 

Magnetic resonance imaging (MRI)           

          Abdominal MRI                                              

          MR cholangiopancreatography        

          MR 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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6.2.4 ความรูทางดานบูรณาการ  

สถาบันฝกอบรมจะตองสงเสริมใหผูเขารับการฝกอบรมมีทักษะในดานตางๆ ดังตอไปนี้ 

Humanism 

- การสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางแพทยและผูปวย 

- การดูแลผูปวยและ/ญาติในวาระผูปวยใกลเสียชีวิต 

- การแจงขาวราย 

- การบริหารจัดการ difficult patient  

- การยอมรับพ้ืนฐานความเชื่อทางสุขภาพท่ีตางกัน 

 

Professionalism 

- การยึดถือประโยชนของผูปวยเปนหลัก 

- การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผูปวยใหดีท่ีสุด 

- การเคารพเพ่ือนรวมวิชาชีพ เพ่ือนรวมงาน ผูปวย และญาติ 

- การปรับตนเองใหเขากับสภาวะหรือเหตุการณท่ีไมคาดคิดไวกอน 

- การสื่อสารตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน 

- การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชนสวนตัว 

- การมีสวนรวมในองคกรทางการแพทยท่ีไมแสวงผลกําไร เชน ราชวิทยาลัย, แพทยสมาคม, แพทย

สภา, สมาคมวิชาชีพ เปนตน 

- การมีสวนรวมในการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ 

 

จริยธรรมทางการแพทย 

- จริยธรรมในการวิจัย 

- การนับถือใหเกียรติในสิทธิผูปวย 

- การปฏิบัติในกรณีผูปวยไมเห็นดวยและปฏิเสธการรักษา 

- การปฏิบัติในกรณีท่ีผูปวยตัดสินใจเองไมได 

- การปฏิบัติในกรณีท่ีผูปวยรองขอการรักษาท่ีไมมีประโยชนหรือมีอันตราย 
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การเรียนรูตลอดชีวิต 

- การวิเคราะห วิจารณ และประเมินความนาเชื่อถือ ของงานวิจัย 

- การประยุกตใชความรูใหม 

- การพัฒนาความสามารถในการคนควาความรูดวยตนเองใหทันสมัย 

- การถายทอดความรูแกแพทย บุคลากรทางการแพทย นิสิต นักศึกษา ผูปวย และญาติ 

 

กระบวนการทางคลินิก 

- การบันทึกเวชระเบียนท่ีครบถวนถูกตอง 

- ทักษะการสื่อสารกับ ผูปวย ญาติและบุคลากรทางการแพทย 

- การใหคําแนะนําผูปวยเก่ียวกับโรค หรือภาวะเวชปฏิบัติเชิงประจักษ (Evidence-based 

Medicine) 

 

การวิจัยทางคลินิก 

- ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology) 

- ประเมินงานวิจัยถึงความเชื่อถือไดและจุดออนของการศึกษาแบบตางๆ 

- สามารถใชหรือแปลขอมูลทางสถิติไดถูกตอง เชน p-value, number needed to treat, 

relative risk, odds ratio, 95% confidence interval เปนตน 

- การวิจัยดานเศรษฐศาสตรสาธารณสุข การประเมินความคุมคา 

 

เภสัชวิทยาคลินิก 

- ความรูทางดาน pharmacokinetics และ pharmacodynamics ของยา และนํามาประยุกตกับ

การติดตามระดับยาและการปรับยา 

- หลักการใชยา ไดแก จุดประสงค ทางเลือก การประเมินผล ประเมินผลขางเคียงจากการใชยา 

การแพยา และ drug interaction 

- ประเมินความแตกตางของ metabolism ของยาในผูปวยแตละประเภท เพ่ือปรับเปลี่ยนขนาดยา

ตามภาวะเสี่ยงตางๆ เชน โรคตับ โรคไต สูงอายุ ตั้งครรภ และใหนมบุตร 

- นโยบายการใชยาระดับชาติ เชน องคการอาหารและยา บัญชียาหลักแหงชาติ 

- กระบวนการพิจารณา และติดตามยาและอาหารใหม โดยองคการอาหารและยา 

- ยากําพรา 
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ความรูทางดานกฎหมาย 

- พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ 

- กฎหมายอาญาและแพงท่ีเก่ียวของกับการแพทย 

- พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลป 

- การเปดเผยขอมูลผูปวย 

- การขอความยินยอมจากผูปวยในการดูแลรักษาและทําหัตถการ 

- การรายงานโรคติดตอ 

- การเขียนใบสาเหตุการตาย 

- พ.ร.บ.ยาเสพติด 

- พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาท 

- พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ 

- พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

- ระเบียบการปฏิบัติของตํารวจหรือผูรักษากฎหมาย 

 

การประกันคุณภาพบริการสุขภาพ 

- กระบวนการ Hospital Accreditation 

- กระบวนการ Quality Assurance 

- บทบาทแพทยในการพัฒนาคุณภาพ 

- การทํางานเปนทีม 

- การประเมินความพึงพอใจของผูปวย 

- การสราง Clinical Practice Guidelines 

- การใชและแปลผลเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ เชน flow chart, control chart 

- การทําแผน Quality Improvement 

- การเสริมสรางและปองกันโรค 

- การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา 

- การสํารวจและปองกันโรค 

 

การดูแลผูปวยท่ีบาน 

- การวางแผนการดูแลรักษาท่ีเหมาะสมกับความตองการของผูปวยและครอบครัว ไดแก 

- การประเมินสภาพแวดลอม คาใชจาย เครื่องมือ และความพรอม 

- บริการการแพทยท่ีบาน เชน พยาบาลเยี่ยมบาน (Visitor Nurses), Home Health Care 
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การบริหารจัดการทางการแพทย 

- ระบบประกันสุขภาพ เชน ระบบประกันสุขภาพแหงชาติ, ระบบประกันสังคม, ระบบประกันชีวิต, 

ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ 

- การลงรหัส ICD-10 (International Classification of Diseases and Related Health 

Problem 10th Revision ) และรหัสหัตถการ 

- การลงสาเหตุการตาย 

- การจัดกลุมโรคและคาน้ําหนักสัมพัทธ กลุมวินิจฉัยโรครวม (Diagnosis-related Group; DRG) 

 

การดูแลตนเองของแพทย 

- การเสริมสรางและดูแลตนเองเพ่ือปองกันโรค 

- การประเมินสมรรถภาพรางกายและจิตใจของแพทยในการดูแลรักษาผูปวย 

 

6.3 การทําวิจัยโรคระบบทางเดินอาหาร 

ผูเขารับการฝกอบรมตองทํางานวิจัย ไดแก งานวิจัยแบบ retrospective, prospective หรือ cross 

sectional อยางนอย 1 เรื่อง หรือทํา systematic review หรือ meta-analysis 1 เรื่อง ในระหวางการ

ปฏิบัติงาน 2 ป โดยเปนผูวิจัยหลัก โดยงานวิจัยดังกลาวตองประกอบดวยหัวขอหลักดังนี้  

1. จุดประสงคของการวิจัย  

2. วิธีการวิจัย  

3. ผลการวิจัย  

4. การวิจารณผลการวิจัย  

5. บทคัดยอ  

ขอบเขตความรับผิดชอบ 

เนื่องจากความสามารถในการทําวิจัยดวยตนเอง เปนสมรรถนะหนึ่งท่ีผูเขารับการฝกอบรมตองบรรลุตาม

หลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 และการพิจารณาผลการประเมินจากผลงานวิจยัฉบับสมบูรณเปน

องคประกอบหนึ่งของผูท่ีจะไดรับวุฒิบัตรฯ เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรม ดังนั้นสถาบันฝกอบรมจะตองรับผิดชอบการ

เตรียมความพรอมใหกับผูเขารับการฝกอบรมของสถาบันตนเองตั้งแตการเตรียมโครงรางการวิจัย ไปจนสิ้นสุดการ

ทํางานวิจัยและจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณเพ่ือนําสงสมาคมแพทยระบบทางเดินอาหารแหงประเทศไทย ท้ังนี้

สถาบันฝกอบรมจะตองรายงานชื่องานวิจัย อาจารยท่ีปรึกษา และความคืบหนาของงานวิจัย ตามกรอบเวลาท่ี

กําหนดไปยังสมาคมฯ เพ่ือใหมีการกํากับดูแลอยางท่ัวถึง  
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คุณลักษณะของงานวิจัย  

1. เปนผลงานท่ีริเริ่มใหม หรือเปนงานวิจัยท่ีใชแนวคิดท่ีมีการศึกษามากอน (อาจเปนการศึกษาในประเทศ

หรือตางประเทศก็ได) แตนํามาดัดแปลงหรือทําซํ้าในบริบทของสถาบัน  

2. ผูเขารับการฝกอบรมและอาจารยผูดําเนินงานวิจัยทุกคน ควรผานการอบรมดานจริยธรรมการวิจัยในคน 

หรือ Good Clinical Practice (GCP)  

3. งานวิจัยทุกเรื่องตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน  

4. งานวิจัยทุกเรื่อง ตองดําเนินงานวิจัยภายใตขอกําหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยท่ีถูกตองและเหมาะสม

กับคําถามวิจัย  

5. ใชภาษาอังกฤษในการนําเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ  

 

กรอบการดําเนินงานวิจัยในเวลา 2 ป (24 เดือนของการฝกอบรม) 

ท้ังนี้ เดือนท่ีกําหนดข้ึนเปนระยะเวลาท่ีประมาณการ  อาจทําไดเร็วกวาหรือชากวานี้ได โดยใหแตละสถาบันไป

กําหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมเอง แตสถาบันตองสงโครงรางงานวิจัยของผูเขารับการฝกอบรมทุกคน ไปยงั

อนุกรรมการฝายวิจัยของสมาคมฯ ภายในเดือนท่ี 8  

เดือนท่ี ประเภทกิจกรรม 

2 จัดเตรียมคําถามวิจัยและติดตออาจารยท่ีปรึกษา 

3-4 จัดทําโครงรางงานวิจัย 

4-5 สอบโครงรางงานวิจัย 

6 ขออนุมัติจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัย 

ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหลงทุนท้ังภายในและนอกสถาบัน   (ถาตองการ) 

8 สงโครงรางงานวิจัยไปยังอนุกรรมการฝายวิจัยของสมาคมฯ 

 เริ่มเก็บขอมูล 

12 นําเสนอความคืบหนางานวิจัย  

18 วิเคราะหขอมูลและสรุปผลงานวิจัย 

19 จัดทํารายงานวิจัยฉบับรางใหอาจารยท่ีปรึกษาปรับแกไข 

20-22 สงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณตอสถาบัน เพ่ือสงตอไปยังอนุกรรมการฝายวิจัยของ สมาคม

ฯ ใหทําการประเมินผล  สําหรับประกอบคุณสมบัติการเขาสอบเพ่ือวุฒิบัตรภาคปฏิบัติ

ข้ันสุดทาย 

 

 

6.4 จํานวนปของการฝกอบรม 

หลักสูตรการฝกอบรมมีระยะเวลา 2 ป  
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6.5 การบริหารจัดการของสถาบันฝกอบรม 

สถาบันฝกอบรม มีการวางแผนการฝกอบรม โดยนําปจจัยภายนอก เชน ความคาดหวังของบัณฑิต ผูใช

บัณฑิต กฎระเบียบของแพทยสภา ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย กฎหมาย สภาวะเศรษฐกิจ สังคม 

และปจจัยภายใน เชน นโยบายของสถาบันฝกอบรม ทรัพยากรท่ีมี ยุทธศาสตรของหนวยงานตนสังกัดของสถาบัน

ฝกอบรม เปนตน มาเปนกรอบในการจัดทําและบริหารหลักสูตร รวมท้ังใหผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเหมาะสมมีสวนรวม

ในการวางแผนการฝกอบรม นอกจากนั้นสถาบันฝกอบรมยังมีการดําเนินการในการนําความเชี่ยวชาญทาง

แพทยศาสตรศึกษามาใชในการจัดทําแผนการฝกอบรม 

 

สถาบันฝกอบรมมีคณะกรรมการท่ีทําหนาท่ีในการกํากับดูแลการฝกอบรม (คณะกรรมการฯ) เพ่ือดูแล กํากับ 

ประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตรใหดําเนินไปตามเปาประสงคท่ีวางไว ภายใตสภาวะการทํางานท่ีเหมาะสม 

โดยองคประกอบของคณะกรรมการอยางนอย ดังนี้ 

1. ประธานคณะกรรมการ: ตองเปนแพทยท่ีไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเพ่ือแสดงความรูความ

ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตรโรคระบบทางเดินอาหาร และปฏิบัติงาน

ทางโรคระบบทางเดินอาหารมาแลวไมนอยกวา 5 ป 

2. กรรมการ: เปนแพทยท่ีไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตรโรคระบบทางเดินอาหาร และปฏิบัติงานทางโรคระบบทางเดิน

อาหารมาแลวไมนอยกวา 3 ป 

และจะจัดการประชุมคณะกรรมการฯ และการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการฯ กับแพทยประจําบานตอ

ยอดอยางสมํ่าเสมอ และผูเขารับการฝกอบรมในแตละชั้นป จะมีอาจารยท่ีปรึกษาดูแลในอัตราสวนผูเขารับการ

ฝกอบรมไมเกิน 6 คน ตออาจารย 1 ทาน 

 

สภาพการปฏิบัติงาน 

สถาบันฝกอบรมจัดใหผูเขารับการฝกอบรมทํางานและฝกทักษะในดานตางๆ ภายใตสภาวะการปฏิบัติงานท่ี

เหมาะสม ไมเปนอันตรายตอสุขภาพของผูเขารับการฝกอบรม ดังนี้ 

6.5.1 สถาบันฝกอบรมกําหนดใหมีการทํากิจกรรมวิชาการท่ีตองมีอยางสมํ่าเสมอ ไดแก 

- วารสารสโมสร (Journal club) 

- การเสนอผูปวยนาสนใจ (Interesting case / Case conference) 

- การทบทวนหัวขอทางการแพทย (Topic review)  

- การประชุมวิชาการรวมกับผูเชี่ยวชาญดานอ่ืนๆ (Interdepartmental conference / 

Multidisciplinary or Interdisciplinary meeting)  เชน ศัลยกรรม, รังสีวิทยา, และ พยาธิวิทยา 

เปนตน 

- การประชุมวิชาการระหวางสถาบัน (Interhospital conference) 
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6.5.2 การปฏิบัติงานดูแลผูปวย  

- สาขาวิชาฯ จัดใหมีการดูแลผูปวยท่ีครอบคลุมท้ังผูปวยนอก ผูปวยใน ผูปวยฉุกเฉิน ผูปวยภาวะ

วิกฤต ผูปวยรับปรึกษาจากตางสาขาวิชาและตางแผนกท่ีมีปญหาโรคระบบทางเดินอาหาร ท้ังใน

และนอกเวลาราชการ โดยคํานึงถึงความจําเปนของผูปวยท่ีจะไดรับการดูแลรักษาอยางตอเนื่อง 

และความจําเปนดานวิชาการของผูเขารับการฝกอบรม เพ่ือใหมีชั่วโมงการทํางานท่ีเหมาะสม 

- สาขาวิชาฯ จัดใหมีคาตอบแทนผูเขารับการฝกอบรมอยางเหมาะสมกับตําแหนง และงานท่ีไดรับ

มอบหมาย  

 

6.5.3 การทําหัตถการในระบบทางเดินอาหาร โดยมีเกณฑข้ันต่ําดังนี้ 

สถาบันฝกอบรมกําหนดใหมีการทําหัตถการท่ีผูเขารับการฝกอบรมตองทําไดดวยตนเองเปนจํานวนข้ัน

ต่ําในชวงเวลา 2 ป ดังนี้ 

- การสองกลองทางเดินอาหารสวนบน (upper endoscopy)  100 ครั้ง 

- หัตถการหามเลือดท่ีออกจากสาเหตุท่ีไมใชหลอดเลือดขอด (varices)  15 ครั้ง 

- หัตถการหามเลือดท่ีออกจากหลอดเลือดขอด (varices)    15 ครั้ง 

- Percutaneous endoscopic gastrostomy      5 ครั้ง 

- การสองกลองลําไสใหญ (colonoscopy)    100 ครั้ง 

- การตัดติ่งเนื้อลําไสใหญ (polypectomy)     20 ครั้ง 

- หัตถการหามเลือดในลําไสใหญ (hemostasis)      5 ครั้ง 

- การเจาะชิ้นเนื้อตับ (liver biopsy)      10 ครั้ง 

 
6.5.4 การอยูเวรรับปรึกษา  

- สาขาวิชาฯ จัดใหผูเขารับการฝกอบรมทุกคนไดอยูเวรรับปรึกษาปญหาทางอายุรศาสตรระบบ

ทางเดินอาหารอยางตอเนื่องตลอดปการฝกอบรม โดยผูเขารับการฝกอบรมอยูเวรนอกเวลา

ราชการไมเกิน 40 ชั่วโมงตอสัปดาห และไดรับคาตอบแทนการอยูเวรนอกเวลาราชการแบบ

เหมาจายรายเดือน นอกเหนือไปจากเงินเดือนปกติ 
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6.5.5 การทํางานวิจัย และเขียนบทความปริทัศน (Review article) หรือ นําเสนอผูปวยในการประชุม

วิชาการระหวางสถาบัน (Interhospital conference) 

สาขาวิชาฯ สนับสนุนใหผูเขารับการฝกอบรมทําผลงานตามท่ีกําหนด ดังนี้ 

- เขียนบทความปริทัศน (Review article) อยางนอย  1 เรื่อง หรือนําเสนอรายงานผูปวยในการ

ประชุมวิชาการระหวางสถาบัน (Interhospital conference) อยางนอย 1 ครั้ง และ 

- มีการเรียนรูเรื่องพ้ืนฐานระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย และ 

- ดําเนินงานวิจัย 1 เรื่อง โดยผูเขารับการฝกอบรมเปนผูวิจัยหลัก ทําวิจัยดวยตนเอง มีอาจารย

ประจําสถาบันเปนท่ีปรึกษา และตองรายงานผลงานวิจัยตออนุกรรมการฝายวิจัยของสมาคมฯ 

ตามระยะเวลาท่ีสมาคมฯ กําหนด 

 

6.5.6 การฝกอบรมทดแทน 

- ผูเขารับการฝกอบรมสามารถลาพักในระหวางการฝกอบรมได เชน การลาคลอดบุตร การลาปวย 

การเกณฑทหาร การถูกเรียกฝกกําลังสํารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝกอบรม/หลักสูตร

ตามประกาศของตนสังกัดสถาบันฝกอบรม การไปปฏิบัติงานพิเศษนอกสถาบันตามท่ีไดรับ

มอบหมายจากสถาบันฝกอบรม หรือสถาบันตนสังกัด โดยกรณีลาคลอดอนุญาตใหลาคลอดได

ตามท่ีกฎหมายกําหนด ท้ังนี้ในการสงสอบเพ่ือขอวุฒิบัตร ผูมีสิทธิเขาสอบเพ่ือวุฒิบัตร ตองผาน

การฝกอบรมในหลักสูตรไมนอยกวารอยละ 80 ของการฝกอบรม 

- ในกรณีท่ีลาเกินรอยละ 20 ของระยะเวลาในการฝกอบรมแตละป จําเปนตองปฏิบัติงานเพ่ิมเติม

จนครบ จึงจะสามารถสงชื่อขอสอบเพ่ือวุฒิบัตรได 

- ในกรณีท่ีลาไมถึงรอยละ 20 ของระยะเวลาในการฝกอบรมแตละป การฝกอบรมทดแทนให

ข้ึนกับดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ และหัวหนาสาขาวิชาฯ 

 

6.6. การวัดและประเมินผล 

สาขาวิชาฯ กําหนดใหมีกระบวนการวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนระดับของผู

เขาฝกอบรม หากผูเขารับการฝกอบรมมีขอสงสัยในผลการประเมิน สามารถตรวจสอบและอุทธรณไดเม่ือ

ตองการโดยทําเรื่องถึงหัวหนาสาขาวิชาฯ 

 

6.6.1 การวัดและประเมินผลระหวางการฝกอบรม 

6.6.1.1 สาขาวิชาฯ จะจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูเขารับการฝกอบรมระหวางการ

ฝกอบรม ครอบคลุมท้ังดานความรู ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย ในมิติตางๆ ดังนี้ 
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มิติท่ี 1 ประเมินสมรรถนะตาม entrustable professional activities (EPAs) ในแตละชั้น

ป (ภาคผนวก 1) 

มิติท่ี 2   การสอบท่ีจัดโดยสาขาวิชาฯ และสวนกลางโดยสมาคมฯ 

มิติท่ี 3   การรวมกิจกรรมวิชาการสวนกลาง 

มิติท่ี 4   การประเมินสมรรถนะโดยผูรวมงาน และการประเมินผล 360 องศา โดยอาจารย, 

พยาบาล, นิสิตแพทยแพทยประจําบาน, บุคลากรทางการแพทยอ่ืนๆ และผูปวย 

6.6.1.2 สาขาวิชาฯ จะจัดใหมีการประเมินผูเขารับการฝกอบรม ในดานการทํางานวิจัย ใหเปนไป

ตามท่ีเสนอตออนุกรรมการฝายวิจัยของสมาคมฯ ตามระยะเวลาท่ีสมาคมฯ กําหนด 

 ผลการประเมินนาํไปใชในกรณีตอไปนี้ 

6.6.1.2.1 เพ่ือเลื่อนระดับชั้นป โดยเกณฑผานตามท่ีคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ

ของสมาคมฯ ประกาศกําหนดกอนการเขาฝกอบรม 

6.6.1.2.2 เพ่ือใชพิจารณาประกอบการตัดสินผลสอบภาคปฏิบัติ (การสอบเม่ือจบการ

ฝกอบรมปท่ี 2) ท้ังนี้ สาขาวิชาฯ จะทําการประเมินระหวางการฝกอบรมอยางสมํ่าเสมอ 

และมีการปอนขอมูลยอนกลับ (Feedback) ใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับทราบ จะชวย

ใหเกิดการพัฒนาสมรรถนะหลักดานตางๆ ของผูเขารับการฝกอบรมไดสมบูรณข้ึน 

 

6.6.2 เกณฑการเล่ือนช้ันป ตองจัดใหมีการประเมินดังนี้ 

6.6.2.1 ปฏิบัติงานไดไมต่ํากวารอยละ 80 ของระยะเวลาท่ีกําหนด 

6.6.2.2 ผานการประเมินตาม entrustable professional activities (EPAs) ของสถาบันฝกอบรมท่ีได

ประกาศไว 

6.6.2.3 ผานการประเมินการทํางานวิจัย ตามท่ีเสนอตออนุกรรมการฝายวิจัยของสมาคมฯ 

6.6.2.4 ปฏิบัติงานไดสอดคลองตามขอกําหนดของสถาบันฝกอบรมไมกอใหเกิดความเสื่อมเสียแก

สถาบันฝกอบรม 

 6.6.3 แนวทางการดําเนินการกรณีไมผานการประเมินเพ่ือเล่ือนช้ันป 

6.6.3.1 ตองปฏิบัติงานเพ่ิมเติมในสวนท่ีสถาบันกําหนด แลวทําการประเมินซํ้า ในเวลา 3 เดือน ถา

ผาน การประเมินจึงสามารถเลื่อนชั้นปได 

6.6.32 ไมผานการประเมินเพ่ือเลื่อนชั้นปซํ้าตามขอท่ี 1 หรือไมผานการประเมินเพ่ือรับการเสนอชื่อ

เขาสอบวุฒิบัตรฯ ตองปฏิบัติงานในชั้นปเดิมอีก 1 ป 

6.6.3.3 หลังจากปฏิบัติงานซํ้า ในชั้นปเดิมอีก 1 ปแลวยังไมผานการประเมินเพ่ือเลื่อนชั้นป ใหยุติการ

ฝกอบรม 

6.6.3.4 มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ใหสถาบันฝกอบรมสงผลการประเมินแพทยท่ีเขา

รับการฝกอบรมมายังคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบของสมาคมฯ ภายในวันท่ี 31 

กรกฎาคมของทุกป 
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6.6.4 การดําเนินการสําหรับผูท่ีไมผานการประเมิน 

6.6.4.1 แจงผลการประเมินใหแพทยท่ีเขารับการฝกอบรมรับทราบเปนลายลักษณอักษร พรอม

แนวทางการพัฒนา รายละเอียดการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม การกํากับดูแล และการประเมินผลซํ้า 

6.6.4.2 เม่ือแพทยท่ีเขารับการฝกอบรมลงชื่อรับทราบ ใหสงสําเนาผลการประเมินชุดหนึ่งให

อนุกรรมการฝกอบรมและสอบของสมาคมฯ  

 

 6.6.5 การดําเนินการเพ่ือยุติการฝกอบรม 

  6.6.5.1 การลาออกจากการฝกอบรม 

 ผูเขารับการฝกอบรมตองทําเรื่องชี้แจงเหตุผลกอนพักการปฏิบัติงานลวงหนาอยางนอย 2 

สัปดาหเม่ือสาขาวิชาฯ อนุมัติใหพักการปฏิบัติงาน แลวจึงแจงตอคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ

ของสมาคมฯ เพ่ือเห็นชอบและแจงตอราชวิทยาลัยฯ และแพทยสภาพรอมความเห็นประกอบวา

สมควรใหพักสิทธิ์การสมัครเปนแพทยประจําบานตอยอดเปนเวลา 1 ป ในปการศึกษาถัดไปหรือไม 

โดยพิจารณาจากเหตุผลประกอบการลาออกและคําชี้แจงจากสถาบันฝกอบรม การลาออกจะถือวา

สมบูรณเม่ือไดรับอนุมัติจากแพทยสภา 

  6.6.5.2 การใหออกจากการฝกอบรม 

6.6.5.2.1 ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสียรายแรงจนกอใหเกิด

ผลเสียตอผูปวยหรือตอชื่อเสียงของสาขาวิชาฯ, ภาควิชาฯ, คณะ หรือมหาวิทยาลัย 

6.6.5.2.2 ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสียไมมีการปรับปรุง

พฤติกรรมหลังการตักเตือน และกระทําซํ้าภายหลังการภาคทัณฑ 

เม่ือสาขาวิชาฯ เห็นสมควรใหออก จะทําการแจงแพทยรับทราบพรอมใหพักการปฏิบัติงาน 

แลวทําเรื่องแจงตอคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบของสมาคมฯ ซ่ึงจะตองตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาจํานวน 5 คน โดยมีกรรมการภายในสถาบันนั้นจํานวน 2 คน เพ่ือดําเนินการใหเสร็จสิ้น

ภายใน 4 สัปดาหภายหลังจากไดรับเรื่อง ผลการพิจารณาจะถูกนําเสนอตอท่ีประชุมสมาคมฯ เพ่ือให

ความเห็นชอบ ถาสมควรใหออกจึงแจงตอราชวิทยาลัยฯ และแพทยสภา จนเม่ือไดรับการอนุมัติจึงถือ

วาการใหออกสมบูรณ ถาเห็นวายังไมสมควรใหออกจึงสงเรื่องคืนใหสถาบันฝกอบรมพรอมคําแนะนํา 

 

6.6.6 การประเมินเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา

อายุรศาสตรโรคระบบทางเดินอาหาร การประเมินมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

6.6.6.1 คุณสมบัติของผูสมัครเขาขอรับการประเมินฯ มีดังตอไปนี้ 

6.6.6.1.1 ผูสมัครสอบเพ่ือวุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตรโรคระบบทางเดินอาหาร ตองผานการ

อบรมแพทยประจําบานตอยอดอนุสาขาอายุรศาสตรโรคระบบทางเดินอาหารครบตาม

หลักสูตรของสมาคมฯ ท่ีผานการรับรองโดยราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย

และแพทยสภา และสถาบันฝกอบรมเห็นสมควรใหเขาสอบได 



หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจําบา้นต่อยอด อนุสาขาอายรุศาสตรโ์รคระบบทางเดนิอาหาร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั |  34 
 

 
Version 2.0 | 21-12-2019 

 

6.6.6.1.2 ไดทําหัตถการผานเกณฑข้ันต่ําครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

6.6.6.1.3 สงรายงานฉบับสมบูรณของผลงานวิจัยตออนุกรรมการฝายวิจัยสมาคมฯ และผาน

การรับรองโดยอนุกรรมการฝายวิจัยสมาคมฯ ตามเกณฑท่ีประกาศไว 

6.6.6.1.4 แสดงหลักฐานการสงบทความปริทัศน 1 เรื่อง หรือนําเสนอรายงานผูปวยใน 

Interhospital conference 1 ครั้ง 

6.6.6.2 วิธีการสอบประกอบดวยการสอบ 3 ภาค 

6.6.6.2.1 ภาคขอเขียน ประกอบดวยขอสอบ multiple choices question (MCQ) และ 

modified essay question (MEQ) หรืออ่ืนๆ ตามท่ีคณะอนุกรรมการฝกอบรมและ

สอบฯ เห็นเหมาะสม 

6.6.6.2.2 ภาครายยาว (long case) ท้ังนี้ชนิดและจํานวนครั้งของการสอบภาคนี้ อาจมีการ

เปลี่ยนแปลงตามท่ีคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ เห็นเหมาะสม ซ่ึงจะประกาศ

ลวงหนาอยางนอย 6 เดือนกอนการสอบ 

6.6.6.2.3 ภาค Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ไดแก การแปล

ผลการสองกลองทางเดินอาหาร ภาพรังสีวินิจฉัย พยาธิวิทยา การสืบคนในระบบ

ทางเดินอาหาร และทักษะอ่ืนๆ  

6.6.6.3 การตัดสินผลการสอบ  

การผานการประเมินเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช

กรรมทางอายุรศาสตรอนุสาขาโรคระบบทางเดินอาหาร ตองผานเกณฑท้ัง 3 ภาค ไดแก ภาค

ขอเขียน ภาครายยาว และภาค OSCE ถาสอบไมผานภาคในภาคหนึ่งถือวาสอบตกเฉพาะภาค

นั้น เกณฑการตัดสินท้ัง 3 ภาค ใชหลักอิงเกณฑตามท่ีคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ

ประกาศกําหนดกอนวันสอบอยางนอย 6 เดือน 

6.6.6.4 ผลการสอบผานแตละภาค สามารถใชไดอีก 2 ป นับจากการสอบผาน ถาสอบผานไมครบ

ตามกําหนดในอีก 2 ป ตองสอบใหมท้ังหมด 

 

6.6.7 การสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติ อนุสาขาอายุรศาสตรโรคระบบทางเดินอาหาร 

6.6.7.1 ผูสมัครสอบจะตองเปนผูท่ีไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม

สาขาอายุรศาสตรของแพทยสภาและไดทํางานเก่ียวกับอายุรศาสตรโรคระบบทางเดินอาหารมา

ไมนอยกวา 5 ป ในโรงพยาบาลท่ีมีการแยกสาขาวิชาเฉพาะทางโรคระบบทางเดินอาหารท่ีมี

คุณสมบัติเทียบเทาเกณฑข้ันต่ําในการขอเปดเปนสถาบันฝกอบรม ไดแก มีแพทยท่ีไดรับ

วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติฯ อนุสาขาอายุรศาสตรโรคระบบทางเดินอาหารจํานวน  2 คน โดย

ไมรวมผูสมัครสอบ มีจํานวนผูปวยและหัตถการตามท่ีระบุในหลักสูตร 
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6.6.7.2 การสอบจะใชขอสอบและเกณฑการตัดสินเชนเดียวกับการสอบเพ่ือวุฒิบัตร 

6.6.7.3 สําหรับแพทยท่ีไดรับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตรโรคระบบทางเดินอาหาร จากสถาบัน

ตางประเทศท่ีสมาคมแพทยระบบทางเดินอาหารแหงประเทศไทย และแพทยสภารับรอง (ท่ียัง

ไมหมดอายุ) จะทําการสอบเพียงการสัมภาษณอยางเดียว 

7. การรับและคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม 

7.1 คุณสมบัติของผูสมัครเขารับการฝกอบรม 

ผูสมัครเขารับการฝกอบรมจะตองเปนผูท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลวและตองมีคุณสมบัติ

อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

7.1.1 เปนผูไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ ในสาขาอายุรศาสตร 

7.1.2 เปนแพทยประจําบานปสุดทายในการฝกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร 

7.1.3 เปนผูมีสิทธิสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตรในปการศึกษานั้น 

7.2 นโยบายการรับและการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม 

สาขาวิชาฯ จะแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมและกําหนดเกณฑการคัดเลือกผูเขารับการ

ฝกอบรมโดยยึดหลักความเสมอภาค โปรงใส เทาเทียมยุติธรรม และตรวจสอบได โดยจะประกาศรายชื่อคณะ

กรรมการฯ และเกณฑการคัดเลือกใหผูสมัครทราบโดยท่ัวกัน ใหสอดคลองกับศักยภาพของสถาบันในการฝกอบรม

ท่ีไดรับอนุมัติไวตามเกณฑแพทยสภา 

7.3 จํานวนผูเขารับการฝกอบรม 

สาขาวิชาฯ สามารถรับผูเขารับการฝกอบรมไดในสัดสวนชั้นปละ 1 คน ตอผูใหการฝกอบรม 2 คน รวมท้ังตอง

มีงานบริการในสถาบันตามท่ีกําหนดในตารางตอไปนี้ ตามเกณฑแพทยสภา 

จํานวนผูเขารับการฝกอบรมในแตละช้ัน ปละ 1 2 3 4 5 6 

จํานวนแพทยผูใหการฝกอบรม 2 4 6 8 10 12 

จํานวนผูปวยนอกคลินิกเฉพาะโรคอายุรศาสตรโรค

ระบบทางเดินอาหาร (ครั้ง/ป) 

500 1000 1500 2000 2500 3000 

จํานวนผูปวยในโรคระบบทางเดินอาหารท้ังใน

แผนกและปรึกษานอกแผนก (ราย/ป) 

150 300 450 600 750 900 

จํานวนหัตถการ        

การสองกลองทางเดินอาหารสวนบน (ครั้ง/ป) 200 400 600 800 1000 1200 

หัตถการหามเลือดชนิด non-variceal (ครั้ง/ป) 20 40 60 80 100 120 

หัตถการหามเลือดชนิด variceal (ครั้ง/ป) 20 40 60 80 100 120 

การสองกลองลําไสใหญ (ครั้ง/ป) 150 300 450 600 750 900 

หัตถการรักษาโดยการสองกลองลําไสใหญ 

(ครั้ง/ป) 

30 60 90 120 150 180 

การเจาะชิ้นเนื้อตับ (ครั้ง/ป) 15 30 45 60 75 90 
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8. อาจารยผูใหการฝกอบรม และสถาบันฝกอบรม 

สถาบันฝกอบรม คือ สถาบันท่ีไดรับการรับรองใหเปนสถานท่ีฝกอบรมแพทยอนุสาขาโรคระบบทางเดินอาหาร

จากแพทยสภา โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑของแพทยสภา และราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย 

 เกณฑมาตรฐานเฉพาะของสถาบันฝกอบรมอนุสาขาโรคระบบทางเดินอาหาร มีดังนี้ 

- เปนสถาบันฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาอายุรศาสตรท่ีไดรับการรับรองโดยแพทยสภา   

- เปนสถาบันท่ีผานการรับรองจากสมาคมแพทยระบบทางเดินอาหารแหงประเทศไทย 

 

8.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการกํากับดูแลการฝกอบรม 

สาขาวิชาฯ ไดจัดใหมีคณะกรรมการท่ีทําหนาท่ีในการกํากับดูแลการฝกอบรม (คณะกรรมการฯ) เพ่ือดูแล 

กํากับ ประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตรใหดําเนินไปตามเปาประสงคท่ีวางไว ภายใตสภาวะการทํางานท่ี

เหมาะสม ดังแสดงใน ภาคผนวก 2 โดยประกอบดวย ประธานคณะกรรมการ ซ่ึงตองเปนแพทยท่ีไดรับวุฒิบัตรหรือ

หนังสืออนุมัติเพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตรโรคระบบทางเดิน

อาหาร และปฏิบัติงานทางโรคระบบทางเดินอาหารมาแลวไมนอยกวา 5 ป และกรรมการ ซ่ึงตองเปนแพทยท่ีไดรับ

วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตรโรค

ระบบทางเดินอาหาร และปฏิบัติงานทางโรคระบบทางเดินอาหารมาแลวไมนอยกวา 3 ป และจะจัดการประชุม

คณะกรรมการฯ และการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการฯ กับแพทยประจําบานตอยอดอยางสมํ่าเสมอ และผู

เขารับการฝกอบรมในแตละชั้นป จะมีอาจารยท่ีปรึกษาดูแลในอัตราสวนผูเขารับการฝกอบรมไมเกิน 6 คน ตอ

อาจารย 1 ทาน 

 

 

8.2 คุณสมบัติและจํานวนของอาจารยผูใหการฝกอบรม 

ผูใหการฝกอบรมตองเปนผูท่ีไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตรโรคระบบทางเดิน

อาหารจากแพทยสภา และตองเปนสมาชิกของราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย และสมาชิกของ

สมาคมแพทยระบบทางเดินอาหารแหงประเทศไทย 

 

จํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรมในสาขาวิชาฯ 

ปจจุบันสาขาวิชาฯ มีอายุรแพทยท่ีไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตรโรคระบบ

ทางเดินอาหารจากแพทยสภา และเปนสมาชิกของราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย และสมาชิกของ

สมาคมแพทยระบบทางเดินอาหารแหงประเทศไทย ปฏิบัติงานเปนผูฝกอบรมเต็มเวลา โดยมีจํานวนผูเขารับ

การฝกอบรมหนึ่งคนตอจํานวนผูใหการฝกอบรมไมนอยกวาสองคน ดังแสดงใน ภาคผนวก 3 และมีผูใหการ

ฝกอบรมเต็มเวลาไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนผูใหการฝกอบรมท้ังหมด 
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ผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลา หมายถึง ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา ท่ี

ปฏิบัติงานเต็มเวลาของสถาบันฝกอบรม 

 

ผูใหการฝกอบรมแบบไมเต็มเวลา หมายถึง ผูใหการฝกอบรมท่ีไมเขาเกณฑของผูฝกอบรมแบบเต็ม

เวลา ท่ีสถาบันฝกอบรมนั้นๆ ขออนุมัติจากสมาคมฯ โดยใหนําเวลาทํางานเฉพาะท่ีเปนการปฏิบัติงาน

สําหรับการเรียนการสอนของสาขาอายุรศาสตรโรคระบบทางเดินอาหารเทานั้นมาใชเปนเวลาสอน

ทดแทนจํานวนผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลา โดยใหคิดเปนสัดสวนหรือรอยละของการทํางานแบบ

เต็มเวลา โดยแบงเปน 2 ประเภท 

ก.  พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางประเภทบางเวลาอยางนอยครึ่งเวลา และไดรับเงินเดือนตาม

สัดสวนงาน ใหนับเวลาปฏิบัตงิานตามสัญญาจาง 

ข. ผูท่ีปฏิบัติงานอยูท่ีสถาบันอ่ืน แผนกอ่ืน หรืออาจารยเกษียณอายุมาชวยสอนบางเวลา โดยไมไดมี

สัญญาจางจากหนวยงาน หรือปฏิบัติงานนอยกวาครึ่งเวลา ใหคิดเวลาปฏิบัติงานเฉพาะท่ีมา

ปฏิบัติงานสําหรับการเรียนการสอนแพทยประจําบานตอยอดอนุสาขาอายุรศาสตรโรคระบบ

ทางเดินอาหาร ไมนับเวลาท่ีมาทํางานวิจัยหรืองานบริการ เชน ตรวจผูปวย หรือทําหัตถการ 

โดยไมเก่ียวของกับแพทยประจําบานตอยอดอนุสาขาอายุรศาสตรโรคระบบทางเดินอาหาร 

รวมท้ังไมนับเวลาท่ีมาสอนนักศึกษา/นิสิตแพทย และแพทยประจําบานอายุรศาสตร  

ผูใหการฝกอบรมวุฒิบัตรฯในระดับเดียวกันใชศักยภาพได 35 ชั่วโมงตอสัปดาหใน 1 สาขาวิชา  แตถา

ใหการฝกอบรมมากกวา 2 สาขาวิชา ตองแบงศักยภาพเปน 2 สาขาวิชา โดยคิดสาขาวิชาหลักไมนอยกวา

ครึ่งหนึ่ง 

 สาขาวิชาฯ มีวิธีการคัดเลือกและสรรหาอาจารยท่ีมีคุณวุฒิ มีความรูความสามารถ มีประสบการณท้ัง

ทางดานวิชาการ งานสอน ความเปนครู ความชํานาญทางคลินิก งานวิจัย และดานคุณธรรม จริยธรรมตามท่ี

คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดวางไว และ สอดคลองกับพันธกิจของแผนการฝกอบรม/

หลักสูตรของสาขาวิชาฯ การรับอาจารยใหมจะตองมีการเสนอชื่อเขาท่ีประชุมสาขาวิชาฯ เพ่ือพิจารณา

คุณสมบัติของอาจารยใหมและความตองการอาจารยใหมในตําแหนงนั้นๆ เพ่ือลงชื่อรับรองตัวบุคคล และ

เสนอชื่อตอไปยังภาควิชาอายุรศาสตร เพ่ือผานมติความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ และ

สมาชิกของภาควิชาฯ ตอไป 

สาขาวิชาฯ มีการระบุหนาท่ีความรับผิดชอบ ภาระงานของผูใหการฝกอบรม และสมดุลระหวางงาน

ดานการศึกษา การวิจัย สัดสวนของผูใหการฝกอบรมตอผูเขารับการฝกอบรมใหเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไว  

ผูใหการฝกอบรมจะตองมีเวลาเพียงพอสําหรับการใหการฝกอบรม ใหคําปรึกษา และกํากับดูแลการฝกอบรม 

นอกจากนั้นผูใหการฝกอบรมยังตองมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง สถาบันฝกอบรมตองจัดใหมีการพัฒนา

ผูใหการฝกอบรมอยางเปนระบบ และมีการประเมินเปนระยะ 
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8.3 การพัฒนาอาจารยผูใหการฝกอบรม 

สาขาวิชาฯ สงเสริมอาจารยผูใหการฝกอบรมใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณ เพ่ือ

สงเสริมการสอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง มีการสนับสนุนดานการศึกษาตอ การฝกอบรมท้ังดานการแพทย

และแพทยศาสตรศึกษา การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ การประชุมวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศ 

การเพ่ิมพูนประสบการณ 

ฝายวิจัยคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และภาควิชาอายุรศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย มีทุนสนับสนุนการวิจัย และมีทุนสนับสนุนใหลาศึกษาตอหรือดูงานตางประเทศ และทุน

สนับสนุนเพ่ือไปเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศ มีการประเมินผลโดยดูจากจํานวนและคุณภาพผลงานทาง

วิชาการของอาจารยท่ีไดตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติสรุปเปนรายงานทุกๆ 6 เดือน และเพ่ือวางแผน

พัฒนาระบบเอ้ือหนุนการวิจัยของอาจารยในอนาคต 

 

9. ทรัพยากรทางการศึกษา 

สาขาวิชาฯไดกําหนดและดําเนินนโยบายเก่ียวกับทรัพยากรทางการศึกษาใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- สถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวกทางคลินิกและเครื่องมืออุปกรณท่ีเพียงพอตอการเรียนภาคปฏิบัติ 

โดยเฉพาะการทําหัตถการท่ีจําเพาะในโรคระบบทางเดินอาหารตางๆ 

- มีจํานวนผูปวยเพียงพอและชนิดของผูปวยหลากหลายสอดคลองกับผลลัพธของการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

ท้ังผูปวยนอกและผูปวยใน ผูปวยนอกเวลาราชการและผูปวยวิกฤต ผานการพิจารณารับรองโดยราช

วิทยาลัยฯ ทุกป 

- มีระบบการทํางานในลักษณะสหสาขาวิชาชีพทําใหไดประสบการณในการปฏิบัติงานเปนทีมรวมกับ

ผูรวมงานและบุคลากรวิชาชีพอ่ืน 

- หอผูปวย มีอุปกรณทางการแพทยทันสมัย มีระบบรักษาความปลอดภัยและสภาพแวดลอมการทํางาน

ท่ีถูกหลักอาชีวอนามัย สามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางสะดวกรวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพและถูกหลักจริยธรรม เปดโอกาสในการเรียนรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  

- มีหองพักแพทยและหองนอนของผูท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
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- สามารถเขาถึงแหลงขอมูลทางวิชาการท่ีทันสมัย ผานหอสมุดของคณะแพทยศาสตร จุฬาฯ ซ่ึงมี

หนังสือและวารสารวิชาการและฐานขอมูลใหสืบคน ท้ังในรูปแบบเปนเลมจริงและรูปแบบออนไลน

ผานเครือขายอินเตอรเน็ต 

- มีศูนยฝกทักษะทางคลินิกของคณะแพทยศาสตร จุฬาฯ ซ่ึงมีอุปกรณสําหรับฝกอบรมภาคปฏิบัติใหผู

เขารับการฝกอบรมเขาถึงไดอยางพอเพียง  

- มีวีดีโอบันทึกกิจกรรมทางวิชาการของภาควิชาฯสําหรับการเรียนรูท่ีผูเขารับการฝกอบรมสามารถ

เขาถึงได รูปแบบออนไลนผานเครือขายอินเตอรเน็ต และใชเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน

สมัยใหม Blackboard สําหรับการฝกอบรม 

- มีการบูรณาการความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและการทําวิจัยเขากับการอบรม และมีระบบสนับสนุน

และติดตามการทํางานวิจัย 

- เปดโอกาสใหไปการฝกอบรมในสถาบันอ่ืน ในตางประเทศตามท่ีระบุไวในหลักสูตร 

- การจัดสภาพแวดลอมทางการศึกษาท่ีปลอดภัย 

- มีการนําความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใชในการจัดทําแผนการฝกอบรม 
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10. การประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตร 

สาขาวิชาฯ กํากับดูแลการฝกอบรมใหเปนไปตามแผนการฝกอบรม/หลักสูตร โดยจัดการประชุมเปนประจํา

โดยมีตัวแทนอาจารยผูใหการฝกอบรม และผูเขารับการฝกอบรมเขารวมประชุมดวย เพ่ือประเมินแผนการ

ฝกอบรม/หลักสูตรในดานตางๆ ดังนี้ 

- พันธกิจของการฝกอบรม/หลักสูตร 

- ผลลัพธการเรียนรูท่ีพึงประสงค 

- แผนการฝกอบรม 

- ข้ันตอนการดําเนินงานของแผนการฝกอบรม 

- การวัดและประเมินผล 

- พัฒนาการของผูเขารับการฝกอบรม 

- ทรัพยากรทางการศึกษา 

- คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม 

- ความสัมพันธระหวางนโยบายการรับสมัครผูรับการฝกอบรมและความตองการของระบบสุขภาพ  

- สถาบันฯ รวม (ไมมี) 

- ขอควรปรับปรุง 

(กลไกในการประเมินหลักสูตรอยูใน ภาคผนวก 4) 

ในการประเมินดังกลาว สาขาวิชาฯ จะใชขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ ไดแก ผูเขารับการ

ฝกอบรม ผูใหการฝกอบรม ผูใชบัณฑิต และผูมีสวนไดสวนเสียหลักอ่ืนๆ 

สาขาวิชาฯ แสวงหาขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการฝกอบรม/หลักสูตรจากผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ ไดแก ผู

เขารับการฝกอบรม ผูใหการฝกอบรม ผูใชบัณฑิต และผูมีสวนไดสวนเสียหลักอ่ืนๆ โดยใชแบบสอบถามอยางนอย

ปละครั้ง แลวนําขอมูลปอนกลับดังกลาวมาใชประกอบในการประเมินการฝกอบรม/หลักสูตร 

 

11. การทบทวนและพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม 

สาขาวิชาฯจะจัดใหมีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรการฝกอบรมเปนระยะๆ หรืออยางนอยทุก 

5 ป เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ โครงสราง เนื้อหา ผลลัพธ และสมรรถนะของผูสําเร็จการฝกอบรม รวมถึงการวัด

และการประเมินผล และสภาพแวดลอมในการฝกอบรม ใหทันสมัยอยูเสมอ ปรับปรุงแกขอบกพรองท่ีตรวจพบ มี

ขอมูลอางอิง และแจงผลการทบทวน และพัฒนาใหสมาคมแพทยระบบทางเดินอาหารแหงประเทศไทย และราช

วิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทยรับทราบ ท้ังนี้ราชวิทยาลัยฯ จะแจงผลการทบทวนและพัฒนาใหแพทยสภา

รับทราบตอไป 
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12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 

- สาขาวิชาฯ ดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรใหสอดคลองกับกฎระเบียบท่ีกําหนดไวในดานตางๆ

ไดแก การรับสมัครผูเขารับการฝกอบรม (เกณฑการคัดเลือกและจํานวนท่ีรับ) กระบวนการฝกอบรม 

การวัดและประเมินผล และผลลัพธของการฝกอบรมท่ีพึงประสงค รวมถึงการออกเอกสารรับรองการ

สําเร็จการฝกอบรม 

- สาขาวิชาฯ กําหนดใหคณะกรรมการกํากับดูแลการฝกอบรม มีหนาท่ีรับผิดชอบและมีอํานาจในการ

บริหารจัดการงบประมาณของแผนการฝกอบรมใหสอดคลองกับความจําเปนดานการฝกอบรม 

- สาขาวิชาสนับสนุนใหมีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญท่ีเหมาะสมพอเพียง เพ่ือสนับสนุน

การดําเนินการของการฝกอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ การบริหารจัดการท่ีดีและการใช

ทรัพยากรไดอยางเหมาะสม 

- สาขาวิชาฯ รับผิดชอบในการจัดใหมีจํานวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทยและหนวยงาน

สนับสนุนดานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของครบถวน สอดคลองกับขอบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปด

การฝกอบรม 

 

13. การประกันคุณภาพการฝกอบรม  

ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย กําหนดใหสถาบันฝกอบรมท่ีจะไดรับอนุมัติใหจัดการฝกอบรม 

จะตองผานการประเมินความพรอมในการเปนสถาบันฝกอบรมตามเกณฑแพทยสภา และสถาบันฝกอบรมจะตอง

จัดใหมีการประกันคุณภาพการฝกอบรมอยางตอเนื่องดังนี้ 

13.1 การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายใน 

สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการฝกอบรมภายใน อยางนอยทุก 2 ป 

13.2 การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายนอก 

สถาบันฝกอบรมจะตองไดรับการประเมินคุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ อนุสาขา

อายุรศาสตรโรคระบบทางเดินอาหาร ตามขอกําหนดของแพทยสภา อยางนอยทุก 5 ป 
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ภาคผนวก 1  

Entrustable Professional activities (EPA) สําหรับการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด 

เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อนุสาขาอายุรศาสตรโรคระบบทางเดินอาหาร 

 

Entrustable professional activities (EPA) 

เปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญมาก (critical activities) ท่ีชวยใหม่ันใจวากระบวนการฝกอบรมจะทําใหผูเขารับ

การฝกอบรมมีผลลัพธตามท่ีพึงประสงค สามารถไปปฏิบัติงานเปนแพทยผูเชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตรโรคระบบ

ทางเดินอาหารอยางมืออาชีพ โดยกิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรมท่ีผูเขารับการฝกอบรมอนุสาขาอายุรศาสตรโรคระบบ

ทางเดินอาหารทุกคนตองทําไดดวยตนเองในระหวางการฝกอบรมอยางถูกตองและมีความปลอดภัยตอผูปวย สมาคม

แพทยระบบทางเดินอาหารแหงประเทศไทย กําหนดเกณฑข้ันต่ําของ 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 

สถาบันฝกอบรมสามารถกําหนดใหมี EPA เพ่ิมข้ึนจากท่ีกําหนดขางตนได ตามความเหมาะสมของสภาวะการ

ฝกอบรมในสถาบันนั้นๆ 

แนวทางการเรียนรูและการประเมิน EPA 

Level of EPA 

Level 1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

Level 2 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการชี้แนะของอาจารย  

Level 3 = สามารถปฏิบัติงานไดโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ  

Level 4 = สามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเอง 

Level 5 = สามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเอง และควบคุมผูท่ีมีประสบการณนอยกวา  
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เนื้อหาการเรียนรูและการประเมิน 

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, 

attitude and behavior 

and required experience 

for entrustment 

Knowledge:  

1. Anatomic and physiological basis of brain and gut interactions. 

2. Anatomy and physiology of gastrointestinal contractile apparatus, 

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-
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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 pseudo-obstruction, colonic inertia, pelvic floor dyssynergia 

and fecal incontinence. 

5. 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. non-

cardiac chest pain and GERD, IBD and IBS)  

6. Clinical indications, cost-effectiveness, and complications of 

common diagnostic tests including manometry study, pH monitoring, 

gastric emptying study, defecography, colonic transit time. 

7. 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. 

8. 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 
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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  

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 

source to assess 

progress and ground for 

a summative 

entrustment decision 

- Direct observation 

- Chart audits 

- Information from colleagues (multisource feedback) 

- Bed-side discussion 

- In-training examination 

- Portfolios 

Entrustment for which 

level of supervision is 

to be reached at which 

stage of training? 

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of first year 

– level 3 (10 cases in at least 2 diseases/problems) 

- Unsupervised at the end of second year – level 5 (15 cases in different 

diseases/problems) 
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Milestone EPA 1: Manage common functional GI and motility disorders 
 

Yr 1 Yr 2 

การดูแลรักษาผูปวย (Patient care) 
  

ก. มีความรูทางคลนิิกของโรคระบบทางเดนิอาหาร √ √ 

ข. มีความรูและทักษะการดูแลผูปวยโรคระบบทางเดนิอาหารแบบผูปวยนอก  √ √ 

ค. มีความรูเก่ียวกับการปองกันโรคและสรางเสริมสุขภาพที่เก่ียวของกับโรคระบบทางเดินอาหาร √ √ 

ง. มีทักษะในการทาํหัตถการจําเพาะของโรคระบบทางเดนิอาหาร  √ 

จ. มีความรูทางการแพทยสนบัสนนุที่เก่ียวของกับโรคระบบทางเดนิอาหาร √ √ 

ความรู ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใชแกปญหาและสงัคมรอบดาน (Medical 
knowledge and skills) 

  

ก. เขาใจวทิยาศาสตรการแพทยพืน้ฐานของรางกายและจิตใจที่เก่ียวของกับโรคระบบทางเดินอาหาร √ √ 
ข.    ความรูความสามารถในวิชาชพี และเชี่ยวชาญในโรคระบบทางเดินอาหาร  √ 
การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-based learning)   
ก. วิพากยบทความและงานวิจัยทางการแพทย √ √ 
ข. ดําเนินการวิจยัทางการแพทยและสาธารณสุข √ √ 
ค. เรียนรูและเพิ่มประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบตั ิ √ √ 
ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)   
ก. นําเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาอยางมีประสิทธิภาพ √ √ 
ข. ถายทอดความรูและทักษะใหแกแพทย นักศึกษาแพทย และบคุลากรทางการแพทย  √ 
ค. สื่อสารใหขอมูลแกญาติและผูปวยไดอยางถูกตองและมปีระสทิธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพการตดัสินใจ

และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
√ √ 

ง. มีมนุษยสัมพนัธดี ทาํงานกับผูรวมงานทุกระดับอยางมีประสิทธภิาพ √ √ 
จ. เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนาํแกแพทยและบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะอายุรศาสตรโรคระบบทางเดิน

อาหาร 
 √ 

ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)   
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน เพื่อนรวมวิชาชีพ และชุมชน √ √ 
ข. มีทักษะดานที่ไมใชเทคนิค ไดแก ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการประเมินสถานการณ และทักษะการ

แกไขปญหาเฉพาะหนา 
 √ 

ค. มีความสนใจใฝรู และสามารถพฒันาไปสูความเปนผูเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต  √ √ 
ง. มีความรับผิดชอบตองานทีไ่ดรับมอบหมาย √ √ 
จ. คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม √ √ 
การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based practice)   
ก. มีความรูเก่ียวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ โดยเฉพาะในสวนที่เก่ียวของกับโรคระบบ

ทางเดินอาหาร 
√ √ 

ข. มีความรู และมีสวนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย  √ 
ค. มีความรูความเขาใจเร่ืองความปลอดภัยของผูปวย √ √ 
ง. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับสิทธิของผูปวย √ √ 
จ. ใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม และสามารถปรับเปลีย่นการดูแลรักษาผูปวยใหเขากับบริบทของ

การบริการสาธารณสุขไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 √ 
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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, 

attitude and behavior 

and required experience 

for entrustment 

Knowledge:  

1. Recognize anatomy and physiology of the esophagus, stomach and 

duodenum 

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 

8. Recognize the role of surgical management in acid-related disorders 
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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 acid-

related 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 acid-related 

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 

source to assess progress 

and ground for a 

summative entrustment 

decision 

- Direct observation 

- Chart audits 

- Information from colleagues (multisource feedback) 

- Bed-side discussion 

- In-training examination 

- Portfolios 

Entrustment for which 

level of supervision is to 

be reached at which 

stage of training? 

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of first year – 

level 3 (10 cases in at least 2 diseases/problems) 

- Unsupervised at the end of second year – level 5 (15 cases in different 

diseases/problems) 
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Milestone EPA 2: Manage common acid-related disorders 
 

Yr 1 Yr 2 

การดูแลรักษาผูปวย (Patient care) 
  

ก. มีความรูทางคลินิกของโรคระบบทางเดินอาหาร √ √ 

ข. มีความรูและทกัษะการดูแลผูปวยโรคระบบทางเดินอาหารแบบผูปวยนอก และผูปวยใน  √ √ 

ค. มีความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคและสรางเสริมสุขภาพที่เกี่ยวของกับโรคระบบทางเดินอาหาร √ √ 

ง. มีทักษะในการทําหัตถการจําเพาะของโรคระบบทางเดินอาหาร  √ 

จ. มีความรูทางการแพทยสนับสนุนที่เกี่ยวของกับโรคระบบทางเดินอาหาร √ √ 

ความรู ความเชีย่วชาญ และความสามารถในการนําไปใชแกปญหาและสังคมรอบดาน (Medical knowledge and 

skills) 

  

ก. เขาใจวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานของรางกายและจิตใจที่เกี่ยวของกับโรคระบบทางเดินอาหาร √ √ 
ข. ความรูความสามารถในวิชาชพี และเชี่ยวชาญในโรคระบบทางเดินอาหาร  √ 

การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-based learning)   

ก. วิพากยบทความและงานวิจัยทางการแพทย √ √ 
ข. ดําเนินการวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุข √ √ 
ค. เรียนรูและเพิ่มประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัติ √ √ 

ทักษะปฏิสัมพันธ และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)   

ก. นําเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาอยางมีประสิทธิภาพ √ √ 
ข. ถายทอดความรูและทกัษะใหแกแพทย นักศึกษาแพทย และบุคลากรทางการแพทย √ √ 
ค. ส่ือสารใหขอมูลแกญาติและผูปวยไดอยางถกูตองและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพการตัดสินใจและศักด์ิศรีของ

ความเปนมนุษย √ √ 

ง. มีมนุษยสัมพันธดี ทํางานกับผูรวมงานทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ √ √ 
จ. เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําแกแพทยและบุคลากรอื่น โดยเฉพาะอายุรศาสตรโรคระบบทางเดินอาหาร  √ 

ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)   

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน เพื่อนรวมวิชาชพี และชุมชน √ √ 
ข. มีทักษะดานที่ไมใชเทคนิค ไดแก ทกัษะการตัดสินใจ ทักษะการประเมินสถานการณ และทกัษะการแกไขปญหา

เฉพาะหนา 
 √ 

ค. มีความสนใจใฝรู และสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรียนรูตอเน่ืองตลอดชีวิต √ √ 
ง. มีความรับผิดชอบตองานทีไ่ดรับมอบหมาย √ √ 
จ. คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม √ √ 

การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based practice)   

ก. มีความรูเกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับโรคระบบทางเดินอาหาร √ √ 
ข. มีความรู และมีสวนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย  √ 
ค. มีความรูความเขาใจเร่ืองความปลอดภัยของผูปวย √ √ 
ง. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิของผูปวย √ √ 
จ. ใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม และสามารถปรับเปล่ียนการดูแลรักษาผูปวยใหเขากับบริบทของการบริการ

สาธารณสุขไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 √ 
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EPA 3: Manage common intestinal diseases 

Title of the EPA Manage common intestinal diseases 

Specifications 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. 
 

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, 

attitude and behavior 

and required experience 

for entrustment 

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 
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to initiating treatment, monitoring of these agents, and recognize 

complications of these agents 

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 

source to assess 

progress and ground for 

a summative 

entrustment decision 

- Direct observation 

- Chart audits 

- Information from colleagues (multisource feedback) 

- Bed-side discussion 

- In-training examination 

- Portfolios 

Entrustment for which 

level of supervision is to 

be reached at which 

stage of training? 

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of first year – 

level 3 (10 cases in at least 2 diseases/problems) 

- Unsupervised at the end of second year – level 5 (15 cases in different 

diseases/problems) 
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Milestone EPA 3: Manage common intestinal diseases 
 

Yr 1 Yr 2 

การดูแลรักษาผูปวย (Patient care) 
  

ก. มีความรูทางคลินิกของโรคระบบทางเดินอาหาร √ √ 

ข. มีความรูและทักษะการดูแลผูปวยโรคระบบทางเดินอาหารแบบผูปวยนอก และผูปวยใน √ √ 

ค. มีความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคและสรางเสริมสุขภาพท่ีเกี่ยวของกับโรคระบบทางเดินอาหาร √ √ 

ง. มีทักษะในการทําหัตถการจําเพาะของโรคระบบทางเดินอาหาร  √ 

จ. มีความรูทางการแพทยสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับโรคระบบทางเดินอาหาร √ √ 

ความรู ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใชแกปญหาและสังคมรอบดาน (Medical knowledge and 

skills) 

  

ก. เขาใจวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานของรางกายและจิตใจท่ีเกี่ยวของกับโรคระบบทางเดินอาหาร √ √ 
ข. ความรูความสามารถในวิชาชีพ และเช่ียวชาญในโรคระบบทางเดินอาหาร  √ 

การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-based learning)   

ก. วิพากยบทความและงานวิจัยทางการแพทย √ √ 
ข. ดําเนินการวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุข √ √ 
ค. เรียนรูและเพ่ิมประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัติ √ √ 

ทักษะปฏิสัมพันธ และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)   

ก. นําเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาอยางมีประสิทธิภาพ √ √ 
ข. ถายทอดความรูและทักษะใหแกแพทย นักศึกษาแพทย และบุคลากรทางการแพทย  √ 
ค. ส่ือสารใหขอมูลแกญาติและผูปวยไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพการตัดสินใจและศักด์ิศรี

ของความเปนมนุษย √ √ 

ง. มีมนุษยสัมพันธดี ทํางานกับผูรวมงานทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ √ √ 
จ. เปนท่ีปรึกษาและใหคําแนะนําแกแพทยและบุคลากรอื่น โดยเฉพาะอายุรศาสตรโรคระบบทางเดินอาหาร  √ 

ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)   

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน เพ่ือนรวมวิชาชีพ และชุมชน √ √ 
ข. มีทักษะดานท่ีไมใชเทคนิค ไดแก ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการประเมินสถานการณ และทักษะการแกไขปญหา

เฉพาะหนา 
 √ 

ค. มีความสนใจใฝรู และสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรียนรูตอเน่ืองตลอดชีวิต √ √ 
ง. มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย √ √ 
จ. คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม √ √ 

การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based practice)   

ก. มีความรูเกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ โดยเฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวของกับโรคระบบทางเดินอาหาร √ √ 
ข. มีความรู และมีสวนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย  √ 
ค. มีความรูความเขาใจเรื่องความปลอดภัยของผูปวย √ √ 
ง. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิของผูปวย √ √ 
จ. ใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม และสามารถปรับเปล่ียนการดูแลรักษาผูปวยใหเขากับบริบทของการบริการ

สาธารณสุขไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 √ 
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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, 

attitude and behavior 

and required experience 

for entrustment 

Knowledge:  

1. Embryologic and anatomic basis of biliary tree and congenital structural 

anomalies. 

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. 

5. Clinical indications, findings, utility, limitations, cost-effectiveness, and 

complications of common diagnostic tests including ultrasonography, 

CT, MRI, MRCP, EUS, and ERCP 



หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจําบา้นต่อยอด อนุสาขาอายรุศาสตรโ์รคระบบทางเดนิอาหาร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั |  54 
 

 
Version 2.0 | 21-12-2019 

 

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 

source to assess progress 

and ground for a 

summative entrustment 

decision 

- Direct observation 

- Chart audits 

- Information from colleagues (multisource feedback) 

- Bed-side discussion 

- In-training examination 

- Portfolios 

Entrustment for which 

level of supervision is to 

be reached at which 

stage of training? 

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of first year – 

level 3 (6 cases in at least 2 diseases/problems) 

- Unsupervised at the end of second year – level 5 (8 cases in different 

diseases/problems) 

 

  



หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจําบา้นต่อยอด อนุสาขาอายรุศาสตรโ์รคระบบทางเดนิอาหาร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั |  55 
 

 
Version 2.0 | 21-12-2019 

 

Milestone EPA 4: Manage biliary tract disorders 
 

Yr 1 Yr 2 

การดูแลรักษาผูปวย (Patient care) 
  

ก. มีความรูทางคลินิกของโรคระบบทางเดินอาหาร √ √ 

ข. มีความรูและทักษะการดูแลผูปวยโรคระบบทางเดินอาหารแบบผูปวยนอก และผูปวยใน √ √ 

ค. มีความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคและสรางเสริมสุขภาพท่ีเกี่ยวของกับโรคระบบทางเดินอาหาร √ √ 

ง. มีทักษะในการทําหัตถการจําเพาะของโรคระบบทางเดินอาหาร  √ 

จ. มีความรูทางการแพทยสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับโรคระบบทางเดินอาหาร √ √ 

ความรู ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใชแกปญหาและสังคมรอบดาน (Medical knowledge and 

skills) 

  

ก. เขาใจวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานของรางกายและจิตใจท่ีเกี่ยวของกับโรคระบบทางเดินอาหาร √ √ 
ข. ความรูความสามารถในวิชาชีพ และเช่ียวชาญในโรคระบบทางเดินอาหาร  √ 

การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-based learning)   

ก. วิพากยบทความและงานวิจัยทางการแพทย √ √ 
ข. ดําเนินการวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุข √ √ 
ค. เรียนรูและเพ่ิมประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัติ √ √ 

ทักษะปฏิสัมพันธ และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)   

ก. นําเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาอยางมีประสิทธิภาพ √ √ 
ข. ถายทอดความรูและทักษะใหแกแพทย นักศึกษาแพทย และบุคลากรทางการแพทย  √ 
ค. ส่ือสารใหขอมูลแกญาติและผูปวยไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพการตัดสินใจและศักด์ิศรี

ของความเปนมนุษย √ √ 

ง. มีมนุษยสัมพันธดี ทํางานกับผูรวมงานทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ √ √ 
จ. เปนท่ีปรึกษาและใหคําแนะนําแกแพทยและบุคลากรอื่น โดยเฉพาะอายุรศาสตรโรคระบบทางเดินอาหาร  √ 

ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)   

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน เพ่ือนรวมวิชาชีพ และชุมชน √ √ 
ข. มีทักษะดานท่ีไมใชเทคนิค ไดแก ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการประเมินสถานการณ และทักษะการแกไขปญหา

เฉพาะหนา 
 √ 

ค. มีความสนใจใฝรู และสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรียนรูตอเน่ืองตลอดชีวิต √ √ 
ง. มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย √ √ 
จ. คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม √ √ 

การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based practice)   

ก. มีความรูเกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ โดยเฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวของกับโรคระบบทางเดินอาหาร √ √ 
ข. มีความรู และมีสวนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย  √ 
ค. มีความรูความเขาใจเรื่องความปลอดภัยของผูปวย √ √ 
ง. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิของผูปวย √ √ 
จ. ใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม และสามารถปรับเปล่ียนการดูแลรักษาผูปวยใหเขากับบริบทของการบริการ

สาธารณสุขไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 √ 
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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, 

attitude and behavior 

and required experience 

for entrustment 

Knowledge:  

1. Biologic and pathophysiologic basis of liver diseases 

2. Natural history, epidemiology, etiology, clinical manifestations and 

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 
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encephalopathy, hepatic hydrothorax, hepatopulmonary 

syndrome, portopulmonary hypertension 

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  
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Attitude and behavior:  

- Demonstrate a professional, empathic practice towards patients with 

variety of liver diseases. 

Experience: 

- 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 

source to assess 

progress and ground for 

a summative 

entrustment decision 

- Direct observation 

- Chart audits 

- Information from colleagues (multisource feedback) 

- Bed-side discussion 

- In-training examination 

- Portfolios 

Entrustment for which 

level of supervision is 

to be reached at which 

stage of training? 

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of first year 

– level 3 (6 cases in at least 2 diseases/problems) 

- Unsupervised at the end of second year – level 5 (6 cases in different 

diseases/problems) 
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Milestone EPA 5: Manage liver diseases 
 

Yr 1 Yr 2 

การดูแลรักษาผูปวย (Patient care) 
  

ก. มีความรูทางคลินิกของโรคระบบทางเดินอาหาร √ √ 

ข. มีความรูและทักษะการดูแลผูปวยโรคระบบทางเดินอาหารแบบผูปวยนอก  √ √ 

ค. มีความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคและสรางเสริมสุขภาพท่ีเกี่ยวของกับโรคระบบทางเดินอาหาร √ √ 

ง. มีทักษะในการทําหัตถการจําเพาะของโรคระบบทางเดินอาหาร  √ 

จ. มีความรูทางการแพทยสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับโรคระบบทางเดินอาหาร √ √ 

ความรู ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใชแกปญหาและสังคมรอบดาน (Medical knowledge and 

skills) 

  

ก. เขาใจวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานของรางกายและจิตใจท่ีเกี่ยวของกับโรคระบบทางเดินอาหาร √ √ 
ข. ความรูความสามารถในวิชาชีพ และเช่ียวชาญในโรคระบบทางเดินอาหาร  √ 

การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-based learning)   

ก. วิพากยบทความและงานวิจัยทางการแพทย √ √ 
ข. ดําเนินการวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุข √ √ 
ค. เรียนรูและเพ่ิมประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัติ √ √ 

ทักษะปฏิสัมพันธ และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)   

ก. นําเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาอยางมีประสิทธิภาพ √ √ 
ข. ถายทอดความรูและทักษะใหแกแพทย นักศึกษาแพทย และบุคลากรทางการแพทย  √ 
ค. ส่ือสารใหขอมูลแกญาติและผูปวยไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพการตัดสินใจและศักด์ิศรี

ของความเปนมนุษย √ √ 

ง. มีมนุษยสัมพันธดี ทํางานกับผูรวมงานทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ √ √ 
จ. เปนท่ีปรึกษาและใหคําแนะนําแกแพทยและบุคลากรอื่น โดยเฉพาะอายุรศาสตรโรคระบบทางเดินอาหาร  √ 

ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)   

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน เพ่ือนรวมวิชาชีพ และชุมชน √ √ 
ข. มีทักษะดานท่ีไมใชเทคนิค ไดแก ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการประเมินสถานการณ และทักษะการแกไขปญหา

เฉพาะหนา 
 √ 

ค. มีความสนใจใฝรู และสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรียนรูตอเน่ืองตลอดชีวิต √ √ 
ง. มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย √ √ 
จ. คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม √ √ 

การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based practice)   

ก. มีความรูเกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ โดยเฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวของกับโรคระบบทางเดินอาหาร √ √ 
ข. มีความรู และมีสวนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย  √ 
ค. มีความรูความเขาใจเรื่องความปลอดภัยของผูปวย √ √ 
ง. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิของผูปวย √ √ 
จ. ใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม และสามารถปรับเปล่ียนการดูแลรักษาผูปวยใหเขากับบริบทของการบริการ

สาธารณสุขไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 √ 
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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, 

attitude and behavior 

and required experience 

for entrustment 

Knowledge:  

1. Embryological, anatomic and physiological basis of pancreas. 

2. Natural history, presentation, epidemiology, pathophysiology, and 

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:  
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1. Obtain a comprehensive history of pancreatic diseases. 

2. Perform a physical examination that assesses for manifestations and 

complications of pancreatic diseases. 

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 

source to assess 

progress and ground for 

a summative 

entrustment decision 

- Direct observation 

- Chart audits 

- Information from colleagues (multisource feedback) 

- Bed-side discussion 

- In-training examination 

- Portfolios 

Entrustment for which 

level of supervision is 

to be reached at which 

stage of training? 

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of first year 

– level 3 (4 cases for acute pancreatitis and pancreatic cancer) 

- Unsupervised at the end of second year – level 5 (8 cases for acute 

pancreatitis and pancreatic cancer) 

 

  



หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจําบา้นต่อยอด อนุสาขาอายรุศาสตรโ์รคระบบทางเดนิอาหาร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั |  62 
 

 
Version 2.0 | 21-12-2019 

 

Milestone EPA 6: Manage pancreatic diseases 
 

Yr 1 Yr 2 

การดูแลรักษาผูปวย (Patient care) 
  

ก. มีความรูทางคลินิกของโรคระบบทางเดินอาหาร √ √ 

ข. มีความรูและทักษะการดูแลผูปวยโรคระบบทางเดินอาหารแบบผูปวยนอก ผูปวยใน และผูปวยเวชบําบัดวิกฤต √ √ 

ค. มีความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคและสรางเสริมสุขภาพท่ีเกี่ยวของกับโรคระบบทางเดินอาหาร √ √ 

ง. มีทักษะในการทําหัตถการจําเพาะของโรคระบบทางเดินอาหาร  √ 

จ. มีความรูทางการแพทยสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับโรคระบบทางเดินอาหาร √ √ 

ความรู ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใชแกปญหาและสังคมรอบดาน (Medical knowledge and 

skills) 

  

ก. เขาใจวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานของรางกายและจิตใจท่ีเกี่ยวของกับโรคระบบทางเดินอาหาร √ √ 
ข. ความรูความสามารถในวิชาชีพ และเช่ียวชาญในโรคระบบทางเดินอาหาร  √ 

การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-based learning)   

ก. วิพากยบทความและงานวิจัยทางการแพทย √ √ 
ข. ดําเนินการวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุข √ √ 
ค. เรียนรูและเพ่ิมประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัติ √ √ 

ทักษะปฏิสัมพันธ และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)   

ก. นําเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาอยางมีประสิทธิภาพ √ √ 
ข. ถายทอดความรูและทักษะใหแกแพทย นักศึกษาแพทย และบุคลากรทางการแพทย  √ 
ค. ส่ือสารใหขอมูลแกญาติและผูปวยไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพการตัดสินใจและศักด์ิศรี

ของความเปนมนุษย √ √ 

ง. มีมนุษยสัมพันธดี ทํางานกับผูรวมงานทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ √ √ 
จ. เปนท่ีปรึกษาและใหคําแนะนําแกแพทยและบุคลากรอื่น โดยเฉพาะอายุรศาสตรโรคระบบทางเดินอาหาร  √ 

ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)   

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน เพ่ือนรวมวิชาชีพ และชุมชน √ √ 
ข. มีทักษะดานท่ีไมใชเทคนิค ไดแก ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการประเมินสถานการณ และทักษะการแกไขปญหา

เฉพาะหนา 
 √ 

ค. มีความสนใจใฝรู และสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรียนรูตอเน่ืองตลอดชีวิต √ √ 
ง. มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย √ √ 
จ. คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม √ √ 

การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based practice)   

ก. มีความรูเกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ โดยเฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวของกับโรคระบบทางเดินอาหาร √ √ 
ข. มีความรู และมีสวนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย  √ 
ค. มีความรูความเขาใจเรื่องความปลอดภัยของผูปวย √ √ 
ง. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิของผูปวย √ √ 
จ. ใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม และสามารถปรับเปล่ียนการดูแลรักษาผูปวยใหเขากับบริบทของการบริการ

สาธารณสุขไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 √ 
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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 

competence 

Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning / 

Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based 

practice 

Knowledge, skills, 

attitude and 

behavior and 

required experience 

for entrustment 

Knowledge:  

1. Indications, contraindications, step of performance, and diagnostic/ 

therapeutic alternatives of upper GI endoscopy. 

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, 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. 
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Attitude and behavior:  

- Demonstrate a comprehensive approach towards patients who are 

going to underwent upper GI endoscopy. 

- Willing to seek help when needed. 

Experience: 

1. Demonstrate experience performing basic EGD of at least 100 cases 

within 2 years of training 

2. Demonstrate experience performing endoscopic treatment of non-

variceal 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 

information source 

to assess progress 

and ground for a 

summative 

entrustment 

decision 

- Direct observation 

- Chart audits 

- Information from colleagues (multisource feedback) 

- Bed-side discussion 

- In-training examination 

- Portfolios  

Entrustment for 

which level of 

supervision is to be 

reached at which 

stage of training? 

1. Demonstrate experience performing basic EGD (successful esophageal 

and pyloric intubation) of at least 50 cases (level 4 >30 cases) in year 

1 and a total of at least 100 cases (level 5 >20 cases) within 2 years 

2. Demonstrate experience performing endoscopic treatment of non-

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 

การดูแลรักษาผูปวย (Patient care)   

ก. มีความรูทางคลินิกของโรคระบบทางเดินอาหาร √ √ 
ข. มีความรูและทักษะการดูแลผูปวยโรคระบบทางเดินอาหารแบบผูปวยนอก ผูปวยใน และผูปวยฉุกเฉิน √ √ 
ค. มีความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคและสรางเสริมสุขภาพท่ีเกี่ยวของกับโรคระบบทางเดินอาหาร √ √ 
ง. มีทักษะในการทําหัตถการจําเพาะของโรคระบบทางเดินอาหาร  √ 
จ. มีความรูทางการแพทยสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับโรคระบบทางเดินอาหาร √ √ 
ความรู ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใชแกปญหาและสังคมรอบดาน (Medical knowledge and 

skills) 
  

ก. เขาใจวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานของรางกายและจิตใจ √ √ 
ข. มีความรูความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในโรคระบบทางเดินอาหาร  √ 

การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-based learning)   

ก. มีความคิดสรางสรรคตามหลักวิทยาศาสตรในการสรางองคความรูใหม และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  √ 
ข. ดําเนินการวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุขได √ √ 
ค. รูจักการใชยาและการสงตรวจเพ่ิมเติมทางหองปฏิบัติการอยางสมเหตุผล   

ง. เรียนรูและเพ่ิมประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัติและจากขอมูลปอนกลับ √ √ 
ทักษะปฏิสัมพันธ และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)   

ก. นําเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาอยางมีประสิทธิภาพ √ √ 
ข. ถายทอดความรูและทักษะใหแกแพทย นักศึกษาแพทย และบุคลากรทางการแพทย  √ 
ค. ส่ือสารใหขอมูลแกญาติและผูปวยไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการตัดสินใจและศักด์ิศรี

ของความเปนมนุษย √ √ 

ง. มีมนุษยสัมพันธดี ทํางานกับผูรวมงานทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ √ √ 
จ. เปนท่ีปรึกษาและใหคําแนะนําแกแพทยและบุคลากรอื่น ทางโรคระบบทางเดินอาหาร  √ 

ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)   

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน เพ่ือนรวมวิชาชีพ และชุมชน √ √ 
ข. มีทักษะดานท่ีไมใชเทคนิค ไดแก ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการประเมินสถานการณ และทักษะการแกไขปญหา

เฉพาะหนา 
 √ 

ค. มีความสนใจใฝรู และสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรียนรูตอเน่ืองตลอดชีวิต √ √ 
ง. มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย √ √ 
จ. คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม √ √ 

การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based practice)   

ก. มีความรูเกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ   

ข. มีความรู และมีสวนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย  √ 
ค. มีความรูความเขาใจเรื่องความปลอดภัยของผูปวย √ √ 
ง. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิของผูปวย √ √ 
จ. ใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม และสามารถปรับเปล่ียนการดูแลรักษาผูปวยใหเขากับบริบทของการบริการ

สาธารณสุขไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 √ 
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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 
competence 

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

practice 

Knowledge, skills, 
attitude and 

behavior and 
required experience 
for entrustment 

Knowledge:  
1. Indications, contraindications, how patients should prepare 

themselves for colonoscopy, step of performance, and diagnostic/ 
therapeutic alternatives of lower GI endoscopy. 

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:  
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- Demonstrate a comprehensive approach towards patients who are 
going to undergo colonoscopy. 

- Willing to seek help when needed. 

 
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 

information source 

to assess progress 

and ground for a 

summative 

entrustment 

decision 

- Direct observation 

- Chart audits 

- Information from colleagues (multisource feedback) 

- Bed-side discussion 

- In-training examination 

- Portfolios  

Entrustment for 

which level of 

supervision is to be 

reached at which 

stage of training? 

1. Demonstrate experience performing complete colonoscopy 

(intubation of caecum) of at least 10 cases (level 3 >5 cases) in year 1 

and a total of at least 100 cases (level 4 >60 cases and 20 cases of 

them with intubation of terminal ileum) within 2 years 

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 

การดูแลรักษาผูปวย (Patient care)   

ก. มีความรูทางคลินิกของโรคระบบทางเดินอาหาร √ √ 
ข. มีความรูและทักษะการดูแลผูปวยโรคระบบทางเดินอาหารแบบผูปวยนอก ผูปวยใน และผูปวยฉุกเฉิน √ √ 
ค. มีความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคและสรางเสริมสุขภาพท่ีเกี่ยวของกับโรคระบบทางเดินอาหาร √ √ 
ง. มีทักษะในการทําหัตถการจําเพาะของโรคระบบทางเดินอาหาร  √ 
จ. มีความรูทางการแพทยสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับโรคระบบทางเดินอาหาร √ √ 
ความรู ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใชแกปญหาและสังคมรอบดาน (Medical knowledge and 

skills) 
  

ก. เขาใจวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานของรางกายและจิตใจ √ √ 
ข. มีความรูความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในโรคระบบทางเดินอาหาร  √ 

การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-based learning)   

ก. มีความคิดสรางสรรคตามหลักวิทยาศาสตรในการสรางองคความรูใหม และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  √ 
ข. ดําเนินการวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุขได √ √ 
ค. รูจักการใชยาและการสงตรวจเพ่ิมเติมทางหองปฏิบัติการอยางสมเหตุผล   

ง. เรียนรูและเพ่ิมประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัติและจากขอมูลปอนกลับ √ √ 
ทักษะปฏิสัมพันธ และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)   

ก. นําเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาอยางมีประสิทธิภาพ √ √ 
ข. ถายทอดความรูและทักษะใหแกแพทย นักศึกษาแพทย และบุคลากรทางการแพทย  √ 
ค. ส่ือสารใหขอมูลแกญาติและผูปวยไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการตัดสินใจและศักด์ิศรี

ของความเปนมนุษย √ √ 

ง. มีมนุษยสัมพันธดี ทํางานกับผูรวมงานทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ √ √ 
จ. เปนท่ีปรึกษาและใหคําแนะนําแกแพทยและบุคลากรอื่น ทางโรคระบบทางเดินอาหาร  √ 

ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)   

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน เพ่ือนรวมวิชาชีพ และชุมชน √ √ 
ข. มีทักษะดานท่ีไมใชเทคนิค ไดแก ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการประเมินสถานการณ และทักษะการแกไขปญหา

เฉพาะหนา 
 √ 

ค. มีความสนใจใฝรู และสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรียนรูตอเน่ืองตลอดชีวิต √ √ 
ง. มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย √ √ 
จ. คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม √ √ 

การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based practice)   

ก. มีความรูเกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ   

ข. มีความรู และมีสวนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย  √ 
ค. มีความรูความเขาใจเรื่องความปลอดภัยของผูปวย √ √ 
ง. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิของผูปวย √ √ 
จ. ใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม และสามารถปรับเปล่ียนการดูแลรักษาผูปวยใหเขากับบริบทของการบริการ

สาธารณสุขไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 √ 
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EPA-competencies matrix 

 EPA 
1 

EPA 
2 

EPA 
3 

EPA 
4 

EPA 
5 

EPA 
6 

EPA 
7 

EPA 
8 

Patient care • • • • • • • • 

Medical knowledge and skills • • • • • • • • 

Practice-based learning • • • • • • • • 
Interpersonal and communication 
skills 

• • • • • • • • 

Professionalism • • • • • • • • 

System-based practice • • • • • • • • 
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ตารางท่ี 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 
and motility disorders  

- Dysphagia (R13.-), Odynophagia (R13.10), Non-cardiac 
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 
disorders 

- Dyspepsia (K30), Heartburn (R12) 
- 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 
diseases 

- Gastrointestinal hemorrhage (K92.2), Lower 
gastrointestinal 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) 
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- Strongyloidiasis (B78.-), HIV disease resulting in infectious 
and parasitic disease of gastrointestinal system (B20.-), 
Gastrointestinal disorders in Systemic lupus 

erythematosus (M32.-) 

4. Manage biliary tract disorders - 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) 

5. Manage liver diseases - 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) 

6. Manage pancreatic disease - Acute pancreatitis (K85.-), Chronic pancreatitis (K86.-), 
Malignant neoplasm of pancreas (C25.-) 
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ภาคผนวก 2 

รายช่ือคณะกรรมการกํากับดูแลการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด 

เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อนุสาขาอายุรศาสตรโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร 

คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

1 ผศ(พิเศษ).นพ. ปยะพันธ พฤกษพานิช ประธาน 

2 ศ.นพ. สุเทพ  กลชาญวิทย กรรมการ 

3 รศ.ดร.นพ.ปยะวัฒน โกมลมิศร กรรมการ 

4 ศ.นพ. รังสรรค  ฤกษนิมิตร กรรมการ 

5 ศ.ดร.นพ.สมบัติ  ตรีประเสริฐสุข กรรมการ 

6 อ.ดร.พญ.รุงฤดี  ชัยธีรกิจ กรรมการ 

7 รศ.พญ. วิริยาพร  ฤทธิทิศ กรรมการ 

8 ผศ(พิเศษ). พญ. ฐนิสา พัชรตระกูล กรรมการ 

9 รศ.พญ. รภัส  พิทยานนท กรรมการ 

10 รศ(พิเศษ). พญ. สติมัย อนิวรรณน กรรมการ 

11 อ.พญ. เกศรินทร ถานะภิรมย กรรมการ 

12 ผศ.นพ. ภาฤทธิ์   เมฆอรุณกมล กรรมการและเลขานุการ 
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ภาคผนวก 3 

รายช่ือแพทยผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลา 

มีจํานวน 12 ทาน ดังตอไปนี้ 

 

ลําดับ ช่ือ วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติอนุสาขา 

1 ศ.นพ. สุเทพ  กลชาญวิทย วุฒิบัตรสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร 

2 รศ.ดร.นพ.ปยะวัฒน โกมลมิศร วุฒิบัตรสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร 

3 ศ.นพ. รังสรรค  ฤกษนิมิตร อนุมัตบิัตรสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร 

4 ศ.ดร.นพ.สมบัติ  ตรีประเสริฐสุข วุฒิบัตรสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร 

5 อ.ดร.พญ.รุงฤดี  ชัยธีรกิจ วุฒิบัตรสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร 

6 รศ.พญ. วิริยาพร  ฤทธิทิศ วุฒิบัตรสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร 

7 ผศ(พิเศษ). พญ. ฐนิสา พัชรตระกูล วุฒิบัตรสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร 

8 รศ.พญ. รภัส  พิทยานนท วุฒิบัตรสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร 

9 รศ(พิเศษ). พญ. สติมัย อนิวรรณน วุฒิบัตรสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร 

10 ผศ(พิเศษ). นพ.ปยะพันธ พฤกษพานิช วุฒิบัตรสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร 

11 อ.พญ. เกศรินทร ถานะภิรมย วุฒิบัตรสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร 

12 ผศ.นพ. ภาฤทธิ์   เมฆอรุณกมล อนุมัตบิัตรสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร 
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แผนการดําเนนิงานในการประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตร 

เปาประสงคการประเมิน วิธีการประเมิน แหลงขอมูล ชวงเวลาท่ีประเมิน 

พันธกิจของแผนการฝกอบรม และผลลัพธ

การเรยีนรูท่ีพึงประสงค 

ประชุม ผูมีสวนไดสวนเสียหลัก ไดแก 

- คณาจารย 

- แพทยประจําบานตอยอด 

ทุก 1 ป 

สํารวจความเห็น อาจารย 

แพทยประจําบานตอยอด 

หลักสตูรการฝกอบรม สํารวจความเห็น 

ประชุม 

อาจารย 

แพทยประจําบานตอยอด 

ผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน 

ทุก 5 ป 

การประเมินสถาบันฝกอบรม สํารวจความเห็น อาจารย 

แพทยประจําบานตอยอด 

ราชวิทยาลัยฯ 

ทุก 1 ป 

ทรัพยากรทางการศึกษา สํารวจความเห็น 

ประชุม 

อาจารย 

แพทยประจําบานตอยอด 

ทุก 1 ป 

ความสัมพันธระหวางนโยบายการรับสมคัร

ผูรับการฝกอบรมและความตองการของ

ระบบสุขภาพ 

ประชุม ผูมีสวนไดสวนเสียหลัก ไดแก 

- คณาจารย 

- แพทยประจําบานตอยอด 

ทุก 1 ป 

แผนการฝกอบรมและข้ันตอนการ

ดําเนินงานของการฝกอบรม 

ประชุม 

สํารวจความเห็น 

ผูมีสวนไดสวนเสียหลัก ไดแก 

- คณาจารย 

- แพทยประจําบานตอยอด 

ทุก 1 ป 

วิธีการวัดและประเมินผล ประชุม 

 

คณาจารย 

แพทยประจําบานตอยอด 

ทุก 1 ป 

พัฒนาการของผูเขารับการฝกอบรม ประชุม 

สํารวจความเห็น 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- คณาจารย 

- แพทยประจําบานตอยอด 

ทุก  6 เดือน 

คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม สํารวจความเห็น หัวหนาสาขาวิชาฯ 

แพทยประจําบานตอยอด 

ทุก 1 ป 

คุณสมบัติของแพทยผูจบการฝกอบรม สํารวจความเห็น นายจาง/ผูบังคับบัญชา 

แพทยผูจบการฝกอบรม 

ทุก 1 ป 

ขอควรปรับปรุง ประชุม 

สํารวจความเห็น 

มีสวนไดสวนเสียหลัก ไดแก 

- คณาจารย 

- แพทยประจําบาน 

ทุก 1 ป 
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รายนามคณะกรรมการจัดทําเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด  

เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อนุสาขาอายุรศาสตรโรคระบบทางเดินอาหาร 

ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

1 ศ.นพ. สุเทพ  กลชาญวิทย ท่ีปรึกษา 

2 รศ.ดร.นพ.ปยะวัฒน โกมลมิศร ท่ีปรึกษา 

3 ศ.นพ. รังสรรค  ฤกษนิมิตร ท่ีปรึกษา 

4 ศ.ดร.นพ.สมบัติ  ตรีประเสริฐสุข ท่ีปรึกษา 

5 ผศ(พิเศษ).นพ. ปยะพันธ พฤกษพานิช ประธาน 

6 อ.ดร.พญ.รุงฤดี  ชัยธีรกิจ กรรมการ 

7 รศ.พญ. วิริยาพร  ฤทธิทิศ กรรมการ 

8 ผศ(พิเศษ). พญ. ฐนิสา พัชรตระกูล กรรมการ 

9 รศ.พญ. รภัส  พิทยานนท กรรมการ 

10 รศ(พิเศษ). พญ. สติมัย อนิวรรณน กรรมการ 

11 อ.พญ. เกศรินทร ถานะภิรมย กรรมการ 

12 ผศ.นพ. ภาฤทธิ์   เมฆอรุณกมล กรรมการและเลขานุการ 

 


	หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
	อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
	(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

	หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
	อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

	Entrustable Professional activities (EPA) สำหรับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
	อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร


