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(ภาษาไทย) วฒิุบตัรเพืDอแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนสุาขาอายรุศาสตร์โรค
ติดเชื Rอ  

(ภาษาองักฤษ) Diploma of the Thai Subspecialty Board of Infectious Diseases  
  ข. ชื>อย่อ  

(ภาษาไทย) วว. อนสุาขาอายรุศาสตร์โรคติดเชื Rอ  
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(ภาษาไทย) วว. อนสุาขาอายรุศาสตร์โรคติดเชื Rอ  
(ภาษาองักฤษ) Diplomate, Thai Subspecialty Board of Infectious Diseases  หรือ Dip., Thai 

Subspecialty Board of Infectious Diseases  
 
3.  หน่วยงานที>รับผิดชอบ  
 สาขาวิชาโรคติดเชื Rอ ภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 
4.  พันธกจิของการฝึกอบรม/หลักสูตร  
 สาขาวิชาโรคติดเชื Rอภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มีการกําหนดพนัธกิจใน
การฝึกอบรมในการผลติอายรุแพทย์โรคติดเชื RอทีDทีDพร้อมด้วยคณุภาพ คณุธรรม และจริยธรรม โดยมีคณุสมบติั  

- มีความรู้ความสามารถและทกัษะทางด้านเวชปฏิบติัทีDครอบคลมุและเหมาะสมกบับริบทของสาขาวิชาโรค
ติดเชื Rออยา่งถกูต้องได้มาตรฐานตามหลกัมาตรฐานวิชาการในระดบัสากล 

- สามารถดแูลรักษาผู้ ป่วยได้อยา่งเหมาะสม มีประสทิธิภาพ มีความเอื Rออาทรและใสใ่จในความปลอดภยั
เพืDอการแก้ไขปัญหาและการสง่เสริมสขุภาพ โดยยดึถือผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลางบนพื Rนฐานของการดแูลแบบ
องค์รวม 

- มีความสามารถในการทํางานแบบมืออาชีพสามารถปฏิบติังานได้ด้วยตนเองอยา่งเตม็ตวัโดยไมต้่องมีการ
กํากบัดแูลและสามารถปฏิบติังานแบบสหสาขาวิชาชีพหรือเป็นทีมได้ 

- มีทกัษะในการสืDอสารถ่ายทอดความรู้ทางด้านอายรุศาสตร์โรคติดเชื Rอแก่นิสติแพทย์ แพทย์ทกุสาขา 
บคุลากรทางการแพทย์ทกุระดบัและประชาชนทัDวไป 

- มีเจตนารมณ์และเตรียมพร้อมทีDจะเรียนรู้ตลอดชีวิต เข้าร่วมในกิจกรรมการศกึษาตอ่เนืDอง (CME) หรือการ
พฒันาวิชาชีพอยา่งตอ่เนืDอง (CPD) 

- สร้างผลงานวิจยัและองค์ความรู้ทางวิชาการทีDมีคณุคา่และมีคณุภาพในระดบัสากลทีDสามารถนํามา
ประยกุต์ใช้ในการพฒันาเวชบริการ เป็นประโยชน์แก่ผู้ ป่วยและสงัคม 
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- สามารถวางแผนการทํางานได้อยา่งเหมาะสมและสามารถรักษาสขุภาพของของตนเองได้อยา่งสมดลุ ??? 
 
5.   ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม/หลักสูตร (Intended learning outcomes/ milestones)  
 เมืDอสิ RนสดุการฝึกอบรมเพืDอให้เป็นแพทย์ผู้ มีความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนสุาขาอายรุ
แพทย์โรคติดเชื Rอแล้ว ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมหรือแพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดจะสามารถปฏิบติังานด้านอายรุศาสตร์โรคติด
เชื Rอ ได้ด้วยตนเองอยา่งมีประสทิธิภาพ โดยต้องมีคณุสมบติั และความรู้ความสามารถขั RนตํDา ตามสมรรถนะหลกั 6 ด้าน 
ดงันี R 
 5.1 การบริบาลผู้ป่วย (Patient care)  

5.1.1 มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจร่างกายผู้ ป่วย ทําหตัถการ และการรวบรวมข้อมลู สามารถ 
วิเคราะห์อยา่งเป็นเหตเุป็นผล เพืDอนําไปสูก่ารตดัสนิใจให้การดแูลรักษาผู้ ป่วยอยา่งเหมาะสมตามมาตรฐาน ถกูต้อง
ตามหลกัวิชาการ บนพื Rนฐานการบริบาลผู้ ป่วยแบบองค์รวม และยดึถือผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลาง ใสใ่จในความปลอดภยัของ
ผู้ ป่วย และผู้ ร่วมปฏิบติังาน  

 5.1.2  สามารถให้การวินิจฉยั การบําบดัรักษาและคําแนะนําทางอายรุศาสตร์โรคติดเชื Rอตา่ง ๆ ทีDพบได้ใน
ประเทศไทย รวมถงึโรคติดเชื RอทีDวินิจฉยัได้ยากหรือภาวะแทรกซ้อนอืDน ๆ ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และถกูต้องเหมาะสม 
โดยอาศยัข้อมลูทางคลนิิกและการทดสอบทางห้องปฏิบติัการทีDเหมาะสม  
 5.1.3  วางแผนการปอ้งกนัโรคติดตอ่และสร้างเสริมสขุภาพ  

 5.1.4  บนัทกึรายงานผู้ ป่วยได้อยา่งสมบรูณ์ และสมํDาเสมอ   
 5.2 ความรอบรู้และทกัษะหตัถการทางเวชกรรม ความเชี>ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้
แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน (Medical knowledge and procedural skills) 

5.2.1 เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื Rนฐานของร่างกายและจิตใจ ทีDเป็นผลกระทบจากการมีปฏิสมัพนัธ์ 
ระหวา่งจลุชีพ สิDงแวดล้อม และมนษุย์  
 5.2.2  มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเชีDยวชาญในสาขาอายรุศาสตร์โรคติดเชื Rอตามมาตรฐานใน
ระดบัสากล  
 5.3 การเรียนรู้จากการปฏบัิตแิละการพัฒนาตนเอง (Practice-based learning and improvement)  
  5.3.1 สามารถวางแผน และดําเนินการวิจยัทางการแพทย์และสาธารณสขุ ทีDเกีDยวข้องกบัโรคติดเชื Rอ ทั Rงด้าน
คลนิิก ห้องปฏิบติัการ และระบาดวิทยา รวมถงึภาคสนามได้อยา่งถกูต้องตามหลกัวิธีการวิจยั และถกูต้องตาม
จริยธรรมการวิจยั  
 5.3.2  สามารถใช้ยาและทรัพยากรได้อยา่งสมเหตสุมผล  

5.3.3  สามารถเรียนรู้และเพิDมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบติังาน และฐานข้อมลูทาง 
การแพทย์ เพืDอพฒันาวิชาชีพอยา่งตอ่เนืDอง (continuous professional development)  
 5.4 ทกัษะปฏสัิมพันธ์และการสื>อสาร (Interpersonal and communication skills) แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอด
จะต้องสามารถในการแสดงให้เห็นวา่มีความสามารถในการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบคุลากรทางการแพทย์ และทกัษะการ
สืDอสาร ซึDงเป็นผลให้เกิดการแลกเปลีDยนข้อมลู วางแผนและทํางานเป็นทีมร่วมกบัผู้ ป่วย ญาติผู้ ป่วย และบคุลากร
ทางการแพทย์อยา่งมีประสทิธิภาพ  

 5.4.1  นําเสนอข้อมลูผู้ ป่วย และอภิปรายปัญหาได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  
5.4.2  สามารถถ่ายทอดความรู้ และทกัษะในการดแูลผู้ ป่วยทีDมีปัญหาโรคติดเชื Rอ รวมทั Rงการให้ 

ภมิูคุ้มกนั การปอ้งกนัและระบาดวิทยาแก่นิสติแพทย์และแพทย์ประจําบ้าน และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางการแพทย์
ได้อยา่งตอ่เนืDอง (continuous medical education)  

 5.4.3  ให้ความรู้ คําปรึกษา และคําแนะนําเกีDยวกบัปัญหาโรคติดเชื Rอ รวมทั Rงการให้ภมิูคุ้มกนั การ 
ปอ้งกนัและระบาดวิทยา แก่แพทย์ทกุสาขา บคุลากรสหสาขาวิชาชีพ และประชาชนทัDวไปได้เป็นอยา่งดี  

5.4.4  สืDอสารให้ข้อมลูแก่ญาติและผู้ ป่วยได้อยา่งถกูต้อง มีประสทิธิภาพ มีเมตตา เคารพการตดัสนิใจ 
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และศกัดิ�ศรีความเป็นมนษุย์  

5.4.5  มีมนษุยสมัพนัธ์ทีDดี สามารถประสานงานด้านวิชาการและด้านบริหารกบัผู้ อืDน อีกทั Rงยงัสามารถ 
ทํางานร่วมกบัผู้ ร่วมงานทกุระดบัอยา่งมีประสทิธิภาพ   
 5.5 ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

 5.5.1  ให้การดแูลผู้ ป่วยและการปฏิบติังานอืDน ๆ ทีDเกีDยวข้องกบัวิชาโรคติดเชื Rอ (เช่น infection prevention 
and control เป็นต้น) ตามหลกัวิชาการและหลกัฐานเชิงประจกัษ์  

 5.5.2  แสดงออกซึDงคณุธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีตอ่ผู้ ป่วย ญาติ ผู้ ร่วมงาน เพืDอนร่วมวิชาชีพ และ
ชมุชน  

 5.5.3  มีความสนใจใฝ่รู้และสามารถพฒันาไปสูค่วามเป็นผู้ เรียนรู้อยา่งตอ่เนืDองตลอดชีวิต (Continuous 
professional development)  

 5.5.4  มีความรับผิดชอบตอ่งานทีDได้รับมอบหมาย  
5.5.5  คํานงึถงึผลประโยชน์สว่นรวม  

 5.6 การปฏบัิตงิานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)  
 5.6.1 มีความรู้เกีDยวกบัระบบสขุภาพและระบบยาของประเทศ  
 5.6.2 มีความรู้และมีสว่นร่วมในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลรักษาผู้ ป่วย  
 5.6.3  มีความรู้ความเข้าใจในด้านความปลอดภยัของผู้ ป่วยและบคุลากรทางการแพทย์  
 5.6.4   มีความรู้ความเข้าใจในเรืDองสทิธิผู้ ป่วย  
 5.6.5  สามารถใช้ทรัพยากรสขุภาพอยา่งเหมาะสม (Cost consciousness medicine) สอดคล้องกบั 

หลกับริหารจดัการระบบสขุภาพ และระบบยาของประเทศ โดยสามารถปรับเปลีDยนการดแูลรักษาผู้ ป่วยให้เข้ากบับริบท
ของการบริการสาธารณสขุได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 
6. แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร  
 6.1  วธีิการฝึกอบรม  
  เพืDอให้ได้ผลลพัธ์ทีDหลกัสตูรกําหนดไว้จงึจดัวิธีการให้การฝึกอบรมและประเมินผล ให้สอดคล้องกบัผลลพัธ์
ของการฝึกอบรมตามสมรรถนะหลกัทั Rง 6 ด้าน ดงันี R 
 6.1.1  สมรรถนะการดแูลรักษาผู้ ป่วย (Patient care) เพืDอให้แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดมีความสามารถ 
ดงัในข้อ 5.1 จงึมีวิธีการฝึกอบรมดงัตอ่ไปนี R  
  6.1.1.1 การดแูลผู้ ป่วยใน (In-patient)  

ก. แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอด ปฏิบติังานรับผิดชอบ หรือรับปรึกษาผู้ ป่วยในทาง 
อายรุศาสตร์โรคติดเชื Rอ รวมทั Rงห้องฉกุเฉิน และหอผู้ ป่วยวิกฤติในความควบคมุของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

ข. แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอด ปฏิบติังานเป็นทีDปรึกษาผู้ ป่วยตา่งแผนกทีDมีปัญหาทางด้าน 
อายรุศาสตร์โรคติดเชื Rอ  

ค. แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอด บนัทกึข้อมลูในเวชระเบียนผู้ ป่วยได้อยา่งถกูต้องสมบรูณ์  
6.1.1.2 การดแูลผู้ ป่วยนอก (Out-patient)  

ก. แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอด ปฏิบติังานรับผิดชอบ หรือรับปรึกษาผู้ ป่วยนอกทาง 

อายรุศาสตร์โรคติดเชื Rอ ในความควบคมุของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

ข. แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอด ปฏิบติังานดแูลผู้ ป่วยนอกอยา่งตอ่เนืDอง  

ค. แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอด บนัทกึข้อมลูในเวชระเบียนผู้ ป่วยนอกได้อยา่งถกูต้อง 
สมบรูณ์  
 

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม วธีิการให้การฝึกอบรม การประเมินผล 
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1. มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจร่างกาย     
    ผู้ ป่วย ทําหตัถการและการรวบรวม    
    ข้อมลู สามารถวิเคราะห์อยา่งเป็นเหต ุ 
    เป็นผลเพืDอนําไปสูก่ารตดัสนิใจให้การ   
    ดแูลรักษาผู้ ป่วยอยา่งเหมาะสมตาม 
    มาตรฐาน ถกูต้องตามหลกัวิชาการ บน 
    พื Rนฐานการบริบาลผู้ ป่วยแบบองค์รวม  
    และยดึถือผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลาง ใสใ่จใน 
    ความปลอดภยัของผู้ ป่วย และผู้ ร่วม 
    ปฏิบติังาน  

-  ฝึกปฏิบติังานบนหอผู้ ป่วยร่วมกบัสห 
   สาขาวิขาชีพ ได้แก่ นิสติแพทย์ แพทย์ 
    ประจําบ้าน แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอด  
    นิสติเภสชัคลนิิก นิสติพยาบาล  
    พยาบาล ผู้ ช่วยพยาบาล 
-  การให้ข้อมลูปอ้นกลบัรายบคุคล   
   (feedback) โดยอาจารย์ผู้ให้การ 
    ฝึกอบรม 
-  กิจกรรม consultation round, unit  
   round ในแตล่ะหอผู้ ป่วยใน แผนกผู้ ป่วย 
   นอก และแผนกฉกุเฉิน 
-  กิจกรรม case discussion   

conference, journal club, microbio-          
logy round, immunocompromised 
round, TB grand round, ID-
hematology, conference และ 
interhospital case conference on 

infectious diseases 
-  กิจกรรมร่วมของภาควิชาฯ ได้แก่   
   admission round/morning report,  
   clinicopathological conference,  
   morbidity-mortality conference,  
   ambulatory conference,  
   interdepartment conference, journal  
   club, grand round  

1. ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์  
   ผา่นการประเมิน entrustable  
   professional activities (EPAs)  
   ตามทีDกําหนดในภาคผนวก 4 
2. ประเมินการให้คําปรึกษาผู้ ป่วย 
    ใน 
3. ประเมินสมรรถนะโดย 
    ผู้ ร่วมงาน 
4. ประเมินสมรรถนะโดยผู้ ป่วย 
5. การสอบภาคปฏิบติัของ 
    สมาคมโรคติดเชื Rอ  
 

2. สามารถให้การวินิจฉยั การบําบดัรักษา 
    และคําแนะนําทางอายรุศาสตร์โรคติด      

 เชื Rอตา่ง ๆ ทีDพบได้ในประเทศไทยรวม    
ถงึโรคติดเชื RอทีDวินิจฉยัได้ยากหรือ
ภาวะแทรกซ้อนอืDน ๆ ได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ และถกูต้องเหมาะสม โดย
อาศยัข้อมลูทางคลนิิกและการทดสอบ
ทางห้องปฏิบติัการทีDเหมาะสม  

3. วางแผนการปอ้งกนัโรคติดตอ่ และสร้าง 
    เสริมสขุภาพ 

- บริหารจดัการดแูล infection control 
- รับปรึกษาบคุลากรสมัผสัโรคในทีDทํางาน   
- เป็นผู้ ฝึกอบรมบคุลากรทางการแพทย์ 
   เกีDยวกบัการใสอ่ปุกรณ์ปอ้งกนัการติด 
   เชื Rอ และ hand hygiene 

 

4. บนัทกึรายงานผู้ ป่วยได้อยา่งสมบรูณ์  
    และสมํDาเสมอ   

- การให้ข้อมลูปอ้นกลบัรายบคุคล 
(feedback) โดยอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

1. ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์  
   ผา่นการประเมิน entrustable  
   professional activities (EPAs)    
   ตามทีDกําหนดในภาคผนวก 4  

   
  6.1.2 สมรรถนะด้านความรู้และทกัษะตา่ง ๆ ทางการแพทย์ (Medical Kknowledge and skills)  
   6.1.2.1  สาขาโรคติดเชื Rอฯ จดักิจกรรมทางวิชาการในลกัษณะตา่ง ๆ เพืDอให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม  
มีความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื Rนฐาน วิทยาศาสตร์คลนิิก การตรวจวินิจฉยัทางห้องปฏิบติัการ และการตรวจพิเศษ
ตา่ง ๆ ทีDเกีDยวข้องกบัการดแูลผู้ ป่วยด้านอายรุศาสตร์โรคติดเชื Rอ วิทยาศาสตร์สงัคมและพฤติกรรม และเวชศาสตร์
ปอ้งกนัทีDจําเป็นสาหรับอายรุแพทย์โรคติดเชื Rอ  

6.1.2.2 แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดจะต้องเข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการตา่ง ๆ ทีDสมาคมฯและ 
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สถาบนัจดัขึ Rนอยา่งสมํDาเสมอ  
 
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม วธีิการให้การฝึกอบรม การประเมินผล 

1. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื Rนฐาน 
    ของร่างกายและจิตใจทีDเป็นผลกระทบ 
   ผลกระทบจากการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง 
   จลุชีพ สิDงแวดล้อม และมนษุย์  

- เข้าร่วมกิจกรรมทีDสมาคมฯ จดัให้  
ได้แก่ interhospital case 
conference on infectious 
diseases, short course annual 
meeting และ workshop 

- กิจกรรม journal club, microbiology  
   round, case conference,  
   clinicopathological conference 
 

1. การสอบ in-training exam ของ  
    Infectious Diseases Society of  
     America (IDSA)  
2. การสอบ formative examination    
    ของสมาคมโรคติดเชื Rอฯ 
3. การสอบข้อเขียนของสมาคมโรคติด 
    เชื Rอฯ 
4. การให้คะแนนในการเตรียมเละ 
    อภิปรายในกิจกรรม interhospital  
    case conference 
5. การประเมินในด้านความรู้และเจตคติ  
    เพืDอเลืDอนชั Rนปี จากชั RนปีทีD 1 เป็นชั Rนปี 
    ทีD 2 

2. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและ 
   เชีDยวชาญในสาขาอายรุศาสตร์โรคติด  
   เชื Rอตามมาตรฐานในระดบัสากล   

 
 6.1.3  สมรรถนะด้านการพฒันาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบติั (Practice-based learning and 

improvement)  
6.1.3.1 สาขาวิชาโรคติดเชื Rอฯ จดัให้แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดมีประสบการณ์การเรียนรู้ในการ 

ดแูลผู้ ป่วยแบบองค์รวมและสหวิชาชีพ  
6.1.3.2 สาขาวิชาโรคติดเชื Rอฯ จดัให้แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดปฏิบติังานสอนและประเมินนิสติ 

แพทย์ แพทย์เพิDมพนูทกัษะ และแพทย์ประจําบ้าน ตามความเหมาะสม  
 6.1.3.3 แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอด ต้องทํางานวิจยั ได้แก่ งานวิจยัแบบ retrospective หรือ  

prospective หรือ cross-sectional  โดยเป็นผู้ วิจยัหลกั  
 6.1.3.4 แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดบนัทกึข้อมลูในเวชระเบียนผู้ ป่วยได้อยา่งถกูต้องสมบรูณ์  

6.1.3.5 แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอด ให้การประเมินและวางแผนการรักษาแก่ผู้ ป่วยตา่งแผนกได้ 
ทั Rงผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วยใน   
 

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม วธีิการให้การฝึกอบรม การประเมินผล 

1. สามารถวางแผนและดําเนินการวิจยั 
    ทางการแพทย์และสาธารณสขุทีD 
    เกีDยวข้องกบัโรคติดเชื Rอ ทั Rงด้านคลนิิก  
    ห้องปฏิบติัการและระบาดวิทยา รวมถงึ 
    ภาคสนามได้อยา่งถกูต้องตามหลกั 
    วิธีการวิจยัและถกูต้องตามจริยธรรม 
    การวิจยั  

- แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดทกุคนต้อง 
  ทํางานวิจยัโดยเป็นผู้ วิจยัหลกัและมี 
  อาจารย์ทีDปรึกษากํากบัดแูลตลอด  
  2 ปี โดยต้องสอบโครงร่างวิจยัและ    
  นําเสนอผลวิจยัในชว่งก่อนจบการ 
  ฝึกอบรม 
- มีการจดักิจกรรมตลอดปีเกีDยวกบั 
  การอา่นงานวิจยัประเภทตา่ง ๆ  
  critical appraisal articles 

1. การประเมินสอบโครงร่างวิจยัของ 
    สมาคมโรคติดเชื Rอฯ และวิทยาศาสตร 
    มหาบณัฑิต สาขาวิชาอายรุศาสตร์ 
2. การประเมินรายงานผลการวิจยัของ 
    สมาคมโรคติดเชื Rอฯ และวิทยาศาสตร์ 
    มหาบณัฑิต สาขาวิชาอายรุศาสตร์ 
3. การประเมินผลการนําเสนอการอา่น 
    งานวิจยัประเภทตา่ง ๆ critical  
    appraisal articles   

2 สามารถใช้ยาและทรัพยากรได้อยา่ง 
   สมเหตสุมผล  

- มีการทํางานร่วมกบัเภสชักรคลนิิก 
  ในการประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะทีD 
  กําหนดอยา่งสมเหตสุมผล 

1. ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์ ผา่น 
    การประเมิน entrustable  
    professional activities (EPAs) ตาม   
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    ทีDกําหนดในภาคผนวก � 
2. ประเมินเอกสารควบคมุการใช้ยา  
   (Drug utilization evaluation, DUE)  
   โดยอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

3. สามารถเรียนรู้และเพิDมประสบการณ์ได้ 
    ด้วยตนเองจากการปฏิบติังาน และ 
    ฐานข้อมลูทางการแพทย์ เพืDอพฒันา 
    วิชาชีพอยา่งตอ่เนืDอง (Continue  
    professional development)  

- กิจกรรม journal club และ case  
  conference 
 

1. ประเมินโดยแบบฟอร์มโดยอาจารย์ 
    ผู้ ให้การฝึกอบรม  
 

 

 6.1.4 สมรรถนะด้านทกัษะปฏิสมัพนัธ์และการสืDอสาร (Interpersonal and communication skills) 
6.1.4.1 แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอด เรียนรู้เกีDยวกบัทกัษะการปฏิสมัพนัธ์ และการสืDอสาร จากการ 

ปฏิบติังานดแูลผู้ ป่วยด้วยตนเอง และการสงัเกตการปฏิบติัของอาจารย์ รวมทั Rงการชี Rแนะจากอาจารย์  
6.1.4.2  แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอด ปฏิบติังานสอนนกัศกึษาแพทย์ แพทย์เพิDมพนูทกัษะ และ 

แพทย์ประจําบ้าน  
6.1.4.3 แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอด นําเสนอข้อมลูผู้ ป่วย และอภิปรายปัญหาในกิจกรรมวิชาการ 

ตา่ง ๆ  
 

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม วธีิการให้การฝึกอบรม การประเมินผล 
1. นําเสนอข้อมลูผู้ ป่วย และอภิปรายปัญหาได้ 
    อยา่งมีประสทิธิภาพ  

- กิจกรรม case conference  
- กิจกรรม consultation round  

1. ประเมินโดยแบบฟอร์มโดยอาจารย์ผู้ให้ 
    การฝึกอบรม 
2. ประเมินการให้คําปรึกษาผู้ ป่วยใน 

2. สามารถถ่ายทอดความรู้ และทกัษะในการ 
    ดแูลผู้ ป่วยทีDมีปัญหาโรคติดเชื Rอ รวมทั Rงการ 
    ให้ภมิูคุ้มกนั การปอ้งกนัและระบาดวิทยา  
    แก่นิสติแพทย์ แพทย์ประจําบ้าน แพทย์ทกุ 
    สาขา บคุลาการสหสาขาวิชาชีพ และผู้ ป่วย  
    รวมทั Rงสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางการ 
    แพทย์ได้อยา่งตอ่เนืDอง (continuous  
    medical education) 

- ร่วมดแูลผู้ ป่วยในหอผู้ ป่วยใน 
- เขียนบทความทางการแพทย์ 

1. ประเมินผลโดยนิสติแพทย์และแพทย์ 
    ประจําบ้านโดยแบบประเมิน 
 

4. สืDอสารให้ข้อมลูแก่ญาติและผู้ ป่วยได้อยา่ง 
    ถกูต้อง มีประสทิธิภาพ มีเมตตา เคารพการ 
    ตดัสนิใจและศกัดิ�ศรีความเป็นมนษุย์  

- การดแูลผู้ ป่วย 1. ประเมินสมรรถนะโดยผู้ ป่วย 
 

5. มีมนษุยสมัพนัธ์ทีDดี สามารถประสานงาน 
    ด้านวิชาการและด้านบริหารกบัผู้ อืDน อีกทั Rง 
    ยงัสามารถทํางานร่วมกบัผู้ ร่วมงานทกุระดบั 
    อยา่งมีประสทิธิภาพ 

- การทํางานทั Rงด้านวิชาการและ    
บริหารจดัการใน infection 
control ward  

- ประเมินโดยผู้ ร่วมงาน  

  
 6.1.5  สมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

6.1.5.1 แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอด เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านบรูณาการทางการแพทย์  
6.1.5.2 แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอด ได้รับการพฒันาให้มีเจตคติทีDดีระหวา่งการปฏิบติังานดแูลผู้ ป่วย 

ภายใต้การดแูลของอาจารย์  
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6.1.5.3 แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอด ต้องทํางานวิจยั โดยเป็นผู้ วิจยัหลกั  
 

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม วธีิการให้การฝึกอบรม การประเมินผล 
1. ให้การดแูลผู้ ป่วย และการปฏิบติังานอืDน ๆ  
    ทีDเกีDยวข้องกบัวิชาโรคติดเชื Rอ (เช่น  
    infection prevention and control เป็น 
    ต้น) ตามหลกัวิชาการและหลกัฐานเชิง 
    ประจกัษ์  

- การให้ข้อมลูปอ้นกลบัรายบคุคล  
  (Feedback) 
- การจดักิจกรรมนอกสถานทีDระหวา่ง  
  แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดและ 
  คณาจารย์ เพืDอให้เข้าใจบทบาท 
  หน้าทีDในการเป็นสว่นหนึDงของ 
  สาขาวิชาโรคติดเชื Rอฯ ตอ่การดแูล 
  รักษาผู้ ป่วย 

- ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์  
  ผา่นการประเมิน entrustable   
  professional activities (EPAs)  
  ตามทีDกําหนดในภาคผนวก � 
- ประเมินโดยผู้ ป่วยและผู้ ร่วมงาน 

2. แสดงออกซึDงคณุธรรม จริยธรรม และเจต 
    คติอนัดีตอ่ผู้ ป่วย ญาติ ผู้ ร่วมงาน เพืDอน 
    ร่วมวิชาชีพ และชมุชน  
3. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู ่
    ความเป็นผู้ เรียนรู้อยา่งตอ่เนืDองตลอดชีวิต  
    (Continuous professional development)  

4. มีความรับผิดชอบตอ่งานทีDได้รับมอบหมาย  
5. คํานงึถงึผลประโยชน์สว่นรวม  

 
 6.1.6  สมรรถนะด้านการปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ (Systems-based practice)  

6.1.6.1 สาขาวิชาโรคติดเชื Rอฯ จดัให้แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดมีประสบการณ์การเรียนรู้เกีDยวกบั 
ระบบคณุภาพของโรงพยาบาล ระบบความปลอดภยัของผู้ ป่วยรวมทั Rงสทิธิของผู้ ป่วย  
 

6.1.6.2 สาขาวิชาโรคติดเชื Rอฯ จดัให้แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดมีประสบการณ์การเรียนรู้เกีDยวกบั 
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการดแูลรักษา (Cost consciousness medicine) หลกัการบริหารจดัการระบบ
สขุภาพ และระบบยาของประเทศ  
 
 

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม วธีิการให้การฝึกอบรม การประเมินผล 
1. มีความรู้เกีDยวกบัระบบสขุภาพ และ 
   ระบบยาของประเทศ  

- การบรรยายทางวิชาการทางแพทย์ 
  และระบบการทํางานในโรงพยาบาล 
  ก่อนการขึ Rนปฏิบติังานจริง 
- การจดักิจกรรมนอกสถานทีDระหวา่ง  
  แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดและ 
  คณาจารย์ เพืDอให้เข้าใจบทบาท 
  หน้าทีDในการเป็นสว่นหนึDงของ 
  สาขาวิชาโรคติดเชื Rอฯ ตอ่การดแูล 
  รักษาผู้ ป่วย 

- การเข้าร่วมกิจกรรมทีDกําหนด 
- ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์ ผา่นการ 
  ประเมิน entrustable professional  
  activities (EPAs) ตามทีDกําหนดใน 
  ภาคผนวก 4 
 

2. มีความรู้และมีสว่นร่วมในระบบพฒันา 
    คณุภาพการดแูลรักษาผู้ ป่วย  

3. มีความรู้ความเข้าใจในด้านความ 
    ปลอดภยัของผู้ ป่วย และบคุลากร 
    ทางการแพทย์  

4. มีความรู้ความเข้าใจในเรืDองสทิธิผู้ ป่วย  

5. สามารถใช้ทรัพยากรสขุภาพอยา่ง 
   เหมาะสม (Cost consciousness  
   medicine) สอดคล้องกบัหลกับริหาร 
   จดัการระบบสขุภาพ และระบบยาของ 
   ประเทศ โดยสามารถปรับเปลีDยนการ 
   ดแูลรักษาผู้ ป่วยให้เข้ากบับริบทของการ 
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   บริการสาธารณสขุได้ตามมาตรฐาน 
   วิชาชีพ  

 
ระยะเวลา และระดับการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมมีระยะเวลาทั Rงสิ Rน 2 ปี แบง่เป็น 2 ระดบัการฝึกอบรม แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดฯ สามารถลาพกั
ร้อนได้ปีละ 10 วนั ทั Rงนี R ผู้ มีสทิธิเข้ารับการสอบเพืDอวฒิุบตัรฯ จะต้องผา่นการฝึกอบรมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 100 
สปัดาห์  โดยมีตารางปฏิบติังานดงันี R 
แพทย์ประจาํบ้านต่อยอดชั Lนปีที> 1 
 - ปฏิบติังานรับปรึกษาปัญหาทางด้านโรคติดเชื Rอแก่อายรุแพทย์และแพทย์เฉพาะทางสาขาอืDนๆในโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์เป็นเวลา 10 เดือน 
 - เข้ารับการศกึษาทางด้านจลุชีววิทยาคลนิิก (Clinical microbiology) ทีDโรงพยาบาลศิริราชเป็นเวลา 1 เดือน 
 - ช่วงเวลาสําหรับศกึษาและทํางานวิจยัเป็นเวลา 1 เดือน 
แพทย์ประจาํบ้านต่อยอดชั Lนปีที> 2 
 - ปฏิบติังานรับปรึกษาปัญหาทางด้านโรคติดเชื Rอแก่อายรุแพทย์และแพทย์เฉพาะทางสาขาอืDนๆในโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์เป็นเวลา 9 เดือน 
 - เข้ารับการศกึษาทางด้านการควบคมุการติดเชื RอในสถาบนัทีDมีมาตรฐานเป็นเวลา 1 เดือน 
 - ช่วงเวลาสําหรับวิชาเลือกสําหรับศกึษาดงูานทางด้านโรคติดเชื Rอในสถาบนัการแพทย์ทีDได้รับการรับรองโดย
สมาคมโรคติดเชื Rอเป็นเวลา 1 เดือน 
 - ช่วงเวลาสําหรับศกึษาและทํางานวิจยัเป็นเวลา � เดือน 
 6.2 เนื Lอหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร  ภาคผนวกทีD � 
   เพืDอให้บรรลวุตัถปุระสงค์ดงักลา่ว ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีความรู้ความสามารถในเนื Rอหาตอ่ไปนี R 
   6.2.1  ความรู้พื Rนฐานของอายรุศาสตร์โรคติดเชื Rอ  

6.2.2  โรคหรือภาวะทางอายรุศาสตร์โรคติดเชื RอทีDสําคญั และพบบอ่ย  
6.2.3  หตัถการและการเลือกใช้ การตรวจทางห้องปฏิบติัการ การเก็บตวัอยา่งทางคลนิิก และการแปลผล  
6.2.4  ความรู้ทางด้านบรูณาการ  

 6.3  การทาํงานวจัิย  
 แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดต้องทํางานวิจยั ได้แก่ งานวิจยัแบบ retrospective, prospective หรือ cross  

sectional อยา่งน้อย 1 เรืDอง หรือทํา systematic review หรือ meta-analysis 1 เรืDอง ในระหวา่งการปฏิบติังาน 2 ปี 
โดยเป็นผู้ วิจยัหลกัหรือผู้ นิพนธ์หลกั งานวิจยัดงักลา่วต้องเป็นงานวิจยัทีDเกีDยวข้องกบัวิชาโรคติดเชื Rอ อาจจะเป็นการวิจยั
ทางคลนิิก การทดลองในห้องปฏิบติัการ หรือการวิจยัทางระบาดวิทยาของโรคติดเชื Rอก็ได้  
รายละเอียดของการทํางานวิจยัดงัภาคผนวกทีD 2  

 6.3.1 ขอบเขตความรับผิดชอบ  
เนืDองจากการมีความสามารถในการทําวิจยัด้วยตนเองเป็นสมรรถนะหนึDงทีDแพทย์ประจําบ้านตอ่ยอด 

อายรุศาสตร์โรคติดเชื Rอ และการพิจารณาผลการประเมิน ผลงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์เป็นองค์ประกอบหนึDงของผู้ ทีDจะ
ได้รับวฒิุบตัรฯ เมืDอสิ Rนสดุการฝึกอบรม ดงันั Rนสาขาวิชาโรคติดเชื Rอฯ รับผิดชอบการเตรียมความพร้อมให้กบัแพทย์
ประจําบ้านตอ่ยอด ตั Rงแตก่ารเตรียมโครงร่างการวิจยั ไปจนสิ Rนสดุการทํางานวิจยั และจดัทํารายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์
เพืDอนําสง่สมาคมโรคติดเชื Rอแหง่ประเทศไทย ทั Rงนี RจะรายงานชืDองานวิจยั อาจารย์ทีDปรึกษา และความคืบหน้าของ
งานวิจยั ตามกรอบเวลาทีDกําหนดไปยงัสมาคมฯ เพืDอให้มีการกํากบัดแูลอยา่งทัDวถงึ  

6.3.2  คณุลกัษณะของงานวิจยั  
6.3.2.1 เป็นผลงานทีDริเริDมใหม ่หรือเป็นงานวิจยัทีDใช้แนวคิดทีDมีการศกึษามาก่อนทั Rงในและ 

ตา่งประเทศ แตนํ่ามาดดัแปลงหรือทาซํ Rาในบริบทของสถาบนัหรือบริบทของประเทศ  
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6.3.2.2 แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดและอาจารย์ผู้ ดําเนินงานวิจยัทกุคนต้องผา่นการอบรมด้าน 
จริยธรรมการวิจยัในคน หรือ good clinical practice (GCP)  
  6.3.2.3 งานวิจยัทกุเรืDองต้องได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัของคณะ
แพทยศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  6.3.2.4   งานวิจยัทกุเรืDองควรดําเนินงานวิจยัภายใต้ข้อกําหนดของ GCP หรือระเบียบวิจยัทีDถกูต้อง
และเหมาะสมกบัคําถามวิจยั 

6.3.2.5  ใช้ภาษาองักฤษในการนําเสนอผลงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์และเขียนบทคดัยอ่ทั Rงภาษาไทย 
และภาษาองักฤษ โดยรายงานการวิจยัจะต้องครอบคลมุเนื Rอหาคือ วตัถปุระสงค์ของการวิจยั วิธีการวิจยั ผลการวิจยั 
การวิจารณ์ผลการวิจยั และบทคดัยอ่  

 6.3.3  สิDงทีDต้องปฏิบติัสาหรับการดําเนินการวิจยัทีDเกีDยวข้องกบัผู้ ป่วย  
6.3.3.1 เมืDอได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัแล้ว ต้องดําเนินการทําวิจยัตาม 

ข้อตกลงโดยเคร่งครัด  
6.3.3.2  เมืDอมีการลงนามในเอกสารชี Rแจงผู้ ป่วยหรือผู้แทนเพืDอให้ยินยอมเข้าร่วมวิจยัต้องให้สําเนา 

แก่ผู้ ป่วยหรือผู้แทนเก็บไว้ 1 ชดุ  
6.3.3.3 การตรวจหรือรักษาเพิDมเติมจากโครงการวิจยัทีDผา่นการอนมุติัแล้ว โดยการกระทําดงักลา่ว 

ไมไ่ด้เป็นสว่นหนึDงของการดแูลรักษาผู้ ป่วยตามปกติ ไมส่ามารถทําได้ไมว่า่กรณีใด ๆ ทั Rงสิ Rน ยกเว้นได้มีการระบแุละ
อนมุติัในโครงการวิจยัแล้ว และผู้ วิจยัหรือคณะผู้ วิจยัต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายทั Rงทางตรงและทางอ้อมทีDเกิดขึ Rนกบั
ผู้ ป่วยและผู้ดแูลผู้ ป่วย  

6.3.3.4 กรณีทีDโครงการวิจยักําหนดให้ทําการตรวจหรือรักษาทีDเพิDมเติมจากการดแูลรักษาผู้ ป่วย 
ตามปกติ หากมีผลลพัธ์ทีDอาจสง่ผลตอ่ประโยชน์ให้การดรัูกษาผู้ ป่วย ให้ดําเนินการแจ้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั 
เพืDอวางแผนแจ้งผู้ ทีDเกีDยวข้องรับทราบตอ่ไป  

6.3.3.5 หากเกิดกรณีอืDนนอกเหนือการคาดการณ์ ให้รีบปรึกษาอาจารย์ทีDปรึกษาโครงการวิจยั หรือ 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั กรณีทีDไมส่ามารถปรึกษาได้ ให้ย้อนกลบัไปใช้หลกัพื Rนฐาน 3 ข้อ ของจริยธรรมทาง
การแพทย์ในการตดัสนิใจ คือ  

ก. การถือประโยชน์สขุของผู้ ป่วยเป็นหลกั และการไมก่่อให้เกิดความทกุข์ทรมานกบัผู้ ป่วย                    
ข. การเคารพสทิธิของผู้ ป่วย                                                                                                              
ค. การยดึมัDนในหลกัความเสมอภาคของทกุคนในสงัคม ทีDจะได้รับบริการทางการแพทย์ตาม

มาตรฐาน 
 6.3.4  กรอบการดําเนินงานวิจยัในเวลา 2 ปี (24 เดือนของการฝึกอบรม)  ทั Rงนี R เดือนทีDกําหนดขึ Rนเป็น
ระยะเวลาทีDประมาณการ อาจจะทําได้เร็วกวา่หรือช้ากวา่นี Rได้บ้าง โดยกําหนดรายละเอียดเพิDมเติมดงั ภาคผนวกทีD 3  
 6.4  จาํนวนปีของการฝึกอบรม  
  หลกัสตูรการฝึกอบรมมีระยะเวลา 2 ปี  
 6.5  การบริหารจัดการฝึกอบรมและสภาพการปฏบัิตงิาน  
  6.5.1 สาขาวิชาโรคติดเชื Rอฯ จดัสภาวะการปฏิบติังาน ดงัตอ่ไปนี R  
   6.5.1.1  ให้ผู้ เข้ารับการอบรมเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ (รวมถงึการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ) ทีD
เกีDยวข้องกบัการฝึกอบรม โดยมีกฎเกณฑ์และประกาศทีDชดัเจนเรืDองเงืDอนไขการบริการและความรับผิดชอบของผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรม ดงันี R  
     - กําหนดให้ผู้ เข้ารับการอบรมเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของสาขาวิชาโรคติดเชื Rอฯ ซึDง
จดัเป็นประจํา 9.00-10.00 น. วนัองัคารและพธุ    
     - แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดฯ สามารถลาพกัร้อนได้ปีละ �� วนั ทั Rงนี R ผู้ มีสทิธิเข้ารับการสอบ
เพืDอวฒิุบตัรฯ จะต้องผา่นการฝึกอบรมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ ��� สปัดาห์ 
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     - ผู้ เข้ารับการอบรมอยูเ่วรนอกเวลาราชการไมเ่กิน 40 ชัDวโมงตอ่สปัดาห์ โดยขึ RนปฏิบติังานทีD
ห้องฉกุเฉินไมเ่กิน 16 ชัDวโมงติดตอ่กนั และได้รับคา่ตอบแทนการอยูเ่วรนอกเวลาราชการแบบเหมาจ่ายรายเดือน 
นอกเหนือไปจากเงินเดือนปกติ 
     - ผู้ เข้ารับการอบรมจะมีอาจารย์ทีDปรึกษาดแูลในอตัราสว่นผู้ เข้ารับการอบรมไมเ่กิน 2 คน ตอ่
อาจารย์ 1 ทา่น  
   6.5.1.2  สาขาวิชาโรคติดเชื Rอฯ มีการกําหนดการฝึกอบรมทดแทนในกรณีทีDผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีการ
ลาพกั เช่น การลาคลอดบตุร การเจ็บป่วย การเกณฑ์ทหาร การถกูเรียกฝึกกําลงัสารอง และการศกึษาดงูานนอก
แผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร เป็นต้น  
   6.5.1.3  สาขาวิชาโรคติดเชื Rอฯจดัให้มีคา่ตอบแทนผู้ เข้ารับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมกบัตําแหน่ง
และงานทีDได้รับมอบหมาย  ระบไุว้ใน 6.5.1.1 แล้ว 
 6.6  การวัดและประเมินผล  
  มีการแจ้งกระบวนการวดัและประเมินผลให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบตามข้อ 6.7 โดยผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมทีDมีข้อสงสยัในการประเมินสามารถตรวจสอบและอทุธรณ์ได้เมืDอต้องการโดยทําเรืDองถงึหวัหน้าสาขาวิชาฯและ
สมาคมโรคติดเชื Rอ   ให้แต่สถาบันกาํหนดรายละเอียด ดังหวัข้อข้างต้น 
 6.7  การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม การเลื>อนชั Lนปี การยุตกิารฝึกอบรม  
  6.7.1  การประเมินระหวา่งการฝึกอบรม 
   6.7.1.1  สาขาวิชาโรคติดเชื Rอฯ จดัให้มีการประเมินผู้ เข้ารับการฝึกอบรมระหวา่งการฝึกอบรมทีD
ครอบคลมุทั Rงด้านความรู้ ทกัษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย์ โดยเป็นการประเมินจากอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
ในแตล่ะสถาบนั ทกุ 6 เดือน สง่มายงัคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตามทีDกําหนด โดยวิธีในการประเมินได้แก่ การ
ประเมินผลโดยอาจารย์, เพืDอนร่วมงาน, ผู้ ป่วย และการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของสาขาวิชาฯ  
   6.7.1.2  มีการประเมินการปฏิบติังานแพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดฯ แตล่ะชั Rนปีด้วย entrustable 
professional activities (EPAs) ภาคผนวกทีD 4 และเก็บเป็นแฟม้สะสมผลงานของทกุปีการศกึษา  
  6.7.2  เกณฑ์การเลืDอนชั Rนปี  
   6.7.2.1  ปฏิบติังานได้ไมตํ่Dากวา่ร้อยละ 80 ของระยะเวลาทีDกําหนด  
   6.7.2.2  ผา่นเกณฑ์การประเมินทีDกําหนดโดยแตล่ะสถาบนัฝึกอบรม  
   6.7.2.3  ผา่นเกณฑ์การประเมิน entrustable professional activities ตามภาคผนวกทีD 4  
   6.7.2.4  ปฏิบติังานได้สอดคล้องตามข้อกําหนดของสาขาวิชาโรคติดเชื Rอฯ ไมก่่อให้เกิดความเสืDอม
เสียแก่สถาบนัฝึกอบรม  
  6.7.3  แนวทางการดําเนินการกรณีไมผ่า่นการประเมินเพืDอเลืDอนชั Rนปี  
   6.7.3.1 ต้องปฏิบติังานเพิDมเติมในสว่นทีDสาขาวิชาโรคติดเชื Rอฯ กําหนด แล้วทําการประเมินซํ Rา ถ้าผา่น
การประเมินจงึสามารถเลืDอนชั Rนปีได้  
   6.7.3.2 ไมผ่า่นการประเมินเพืDอเลืDอนชั Rนปีซํ Rาตามข้อทีD 1 หรือไมผ่า่นการประเมินเพืDอรับการเสนอชืDอ
เข้าสอบวฒิุบตัรฯ ต้องปฏิบติังานในระยะชั Rนปีเดิมอีก 1 ปี  
   6.7.3.3 หลงัจากปฏิบติังานซํ Rาในชั Rนปีเดิมอีก 1 ปี แล้วยงัไมผ่า่นการประเมินเพืDอเลืDอนชั Rนปีให้การ
ฝึกอบรม  
  6.7.4  การดําเนินการสําหรับผู้ ทีDไมผ่า่นการประเมิน  
   6.7.4.1 แจ้งผลการประเมินให้แพทย์ประจําตอ่ยอดรับทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรในแบบประเมินผล
ของสมาคมฯ พร้อมแนวทางการพฒันา รายละเอียดการปฏิบติังานเพิDมเติม การกํากบัดแูล และการประเมินผลซํ Rา 
 
   6.7.4.2 เมืDอแพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดลงชืDอรับทราบ ให้สง่สํานาผลการประเมินชดุหนึDงให้อนกุรรมการ
ฝึกอบรมและสอบ สมาคมฯ  
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   6.7.4.3 ในกรณีทีDแพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดไมล่งชืDอรับทราบหลงัจากทีDสาขาวิชาโรคติดเชื Rอฯ ได้แจ้ง
แล้ว ทางสาขาวิชาโรคติดเชื Rอฯ จะแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรอีกครั RงหนึDง หากยงัไมล่งชืDอ ให้ถือวา่รับทราบโดยพฤตินยั 
แล้วให้สง่สําเนาผลการประเมินชดุหนึDงให้อนกุรรมการฝึกอบรมและสอบ สมาคมฯ ตอ่ไป   
  6.7.5 การดําเนินการเพืDอยติุการฝึกอบรม 
   6.7.5.1 การลาออก แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดต้องทําเรืDองชี Rแจงเหตผุลก่อนพกัการปฏิบติังานลว่งหน้า
อยา่งน้อย 2 สปัดาห์ เมืDอสาขาวิชาโรคติดเชื Rอฯ อนมุติัให้พกัการปฏิบติังานแล้วจงึแจ้งตอ่คณะอนกุรรมการฝึกอบรม
และสอบฯ เพืDอเห็นชอบและแจ้งตอ่สมาคม ฯ พร้อมความเห็นประกอบวา่สมควรให้พกัสทิธิ�การสมคัรเป็นแพทย์ประจํา
บ้านตอ่ยอดเป็นเวลา 1 ปีในปีการศกึษาถดัไปหรือไม ่โดยพิจารณาจากเหตผุลประกอบการลาออกและคาชี Rแจงจาก
สถาบนัฝึกอบรมการลาออกจะถือวา่สมบรูณ์เมืDอได้รับอนมุติัจากแพทยสภา  
   6.7.5.2 การให้ออก  
    ก. ปฏิบติังานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสืDอมเสียร้ายแรงจนก่อ ให้เกิดผลเสีย
ตอ่ผู้ ป่วยหรือตอ่ชืDอเสียงของสาขาวิชาโรติดเชื Rอฯ   
    ข. ปฏิบติังานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสืDอมเสีย ไมมี่การปรับปรุงพฤติกรรม
หลงัการตกัเตือน และกระทําซํ Rาภายหลงัการภาคทณัฑ์ เมืDอสาขาวิชาโรคติดเชื Rอฯ เห็นสมควรให้ออก จะทําการแจ้ง
แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดรับทราบพร้อมให้พกัการปฏิบติังาน แล้วทําเรืDองแจ้งตอ่คณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 
ซึDงจะต้องตั Rงคณะกรรมการสอบสวนจํานวน 5 คน ประกอบด้วยผู้แทนสถาบนัฝึกอบรมอืDนจํานวน 3 คน และกรรมการ
ภายในสถาบนัจํานวน 2 คน เพืDอดําเนินการให้เสร็จสิ Rนภายใน 2 สปัดาห์ภายหลงัจากได้รับเรืDอง ผลการสอบสวนจะถกู
นําเสนอตอ่ทีDประชมุคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพืDอลงความเห็น ถ้าสมควรให้ออกจงึแจ้งตอ่แพทยสภาจน
เมืDอได้รับการอนมุติัจงึถือวา่การให้ออกสมบรูณ์ ถ้าเห็นวา่ยงัไมส่มควรให้ออกจงึสง่เรืDองคืนให้สถาบนัฝึกอบรมพร้อม
คําแนะนํา 
   6.7.5.3  การอทุธรณ์ผลประเมิน  
    แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดฯ สามารถตรวจสอบและอทุธรณ์ผลประเมินได้เมืDอต้องการภายใน 7 
วนั หลงัประกาศผลประเมิน โดยให้แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดฯ ทําเอกสารชี Rแจงเหตผุลให้แก่คณะกรรมการประจํา
หลกัสตูรฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดฯ พิจารณา ซึDงจะแจ้งผลการอทุธรณ์ให้ทราบภายใน 7 วนั  
 6.8 การวัดและประเมินผล เพื>อวุฒบัิตรแสดงความรู้ความชาํนาญ ในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม อนุ
สาขาอายุรศาสตร์โรคตดิเชื Lอ  
  6.8.1  ผู้ มีสทิธิเข้ารับการประเมินจะต้องมีคณุสมบติั ดงัตอ่ไปนี R  
   6.8.1.1 เป็นผู้ ทีDได้รับวฒิุบตัรหรืออนมุติับตัร แสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม สาขาอายรุศาสตร์ (วว.สาขาอายรุศาสตร์, อว.สาขาอายรุศาสตร์)   
   6.8.1.2 เป็นผู้ ทีDได้ผา่นการฝึกอบรมตามหลกัสตูรของสถาบนัฝึกอบรม  
   6.8.1.3 สถาบนัฝึกอบรมเห็นสมควรให้เข้ารับการประเมินได้  

6.8.1.4 มีเอกสารรับรองจากสถาบนัฝึกอบรมวา่มีประสบการณ์ภาคปฏิบติัตามทีDกําหนด  
6.8.1.5 มีผลงานวิจยั 1 เรืDอง โดยงานวิจยัได้จดัทําเป็นรูปแบบของวิทยานิพนธ์ หรือเป็นรูปแบบ 

ผลงานวิจยัทีDได้รับการตีพิมพ์แล้ว (หรือมีจดหมายตอบรับการตีพิมพ์ หรือจดหมายตอบกลบัวา่ได้รับผลงานเพืDอพิจารณา
การตีพิมพ์แล้ว) ในวารสารทางวิชาการทีDมีอยูใ่นฐานข้อมลูทางวิชาการโดยกําหนดให้สง่รายงานการวิจยัแก่
คณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ภายในเวลาทีDกําหนด  

 6.8.2  วิธีการสมคัรเข้ารับการสอบ  
แพทยสภาจะเปิดให้ดําเนินการสมคัรสอบในช่วงเดือนมีนาคมของทกุปี โดยสามารถเข้าไปติดตาม 
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ขา่วสารและประกาศจากทางแพทยสภา และปฏิบติัตามขั RนตอนการยืDนใบคําขอการสมคัรสอบฯ ได้ทีD www.tmc.or.th ซึDง
อาจมีการเปลีDยนแปลงตามประกาศของแพทยสภาในแตล่ะปีการศกึษา (ขั RนตอนในการยืDนใบคําขอสมคัรสอบฯ ภาคผนวก
ทีD 5  

 6.8.3  วิธีการประเมิน  
6.8.3.1 สอบภาคทฤษฎี  

ก. ข้อสอบแบบปรนยั ชนิดเลือกคําตอบ (Multiple choice equation, MCQ) เพืDอประเมิน 
ความรู้พื Rนฐานทางคลนิิก ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์พื Rนฐาน (Basic medical sciences หรือ correlated clinical sciences) 
และวิชาทางคลนิิก (Clinical subjects) จํานวน 100 ข้อ  

6.8.3.2 สอบภาคปฏิบติั ดงันี R  
ก. ข้อสอบแบบอตันยั โดยการสอบปฏิบติัการ (Objective structured clinical  

examination laboratory, OSCE laboratory) จํานวน 15 ข้อ  
ข. ข้อสอบปากเปลา่ (Oral examination) จํานวน 8 ข้อ  
ค. การประเมินผลงานวิจยั (Research) 1 เรืDอง  

¡.¢.� เกณฑ์ผา่นเพืDอรับวฒิุบตัร   
6.8.4.1  ต้องผา่นคะแนนสอบ MCQ (ภาคทฤษฎี) ก่อนโดย 

 -  ได้คะแนนอยา่งน้อย ¡�% คะแนน   ถ้ายงัไมผ่า่น 
 -  ได้คะแนนอยา่งน้อยทีD  MPL    ถ้ายงัไมผ่า่น 
 -  ได้คะแนนอยา่งน้อยทีD MPL-1SEM  ถ้ายงัไมผ่า่น  ให้ถือวา่ ไมผ่า่นการสอบในปีนั Rนให้สอบ 
    ทกุหมวดใหม ่(MCQ,OSCE Laboratory, Oral และ Research ) 

6.8.4.2 กรณีผา่น MCQ แล้วให้พิจารณาการสอบภาคปฏิบติั (OSCE laboratory 40%, Oral  
40% และ Research 20%)  

¡.¢.�.¥.� ให้พิจารณาคะแนนรวมของการสอบภาคปฏิบติั ได้แก่ OSCE laboratory, Oral 
และ Research ต้องได้คะแนนอยา่งน้อย ¡�% ถ้ายงัไมผ่า่น 

¡.¢.�.¥.¥ ให้นําคะแนนการประเมิน Interhospital case conference 2 ครั RงทีDคะแนนเกิน   
¡�% ขณะเป็นแพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดฯ ชั RนปีทีD 1 และ ¦�% ขณะเป็นแพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดฯ ชั RนปีทีD 2 มาเพิDม
คะแนนครั Rงละ �% ไมเ่กิน ¥% มารวม  ถ้ายงัไมผ่า่น  

6.8.4.2.3 ให้พิจารณาคะแนนสอบในแตล่ะหมวด 
6.8.4.2.3.1  ในกรณี Research  

 -  ได้คะแนนอยา่งน้อย ¡�% ของคะแนน ถ้ายงัไมผ่า่น ให้เขียน  
     review article สง่คณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ภายใน     
     § เดือน  

-  กรณีไมผ่า่น MCQ ต้องสอบใหมท่กุหมวดนั Rน ในกรณี Research  
   ให้ผู้สอบสามารถเลือกระหวา่งการสอบใหม ่หรือใช้คะแนนเดิม  
   โดยจะเลือกคะแนนทีDมากทีDสดุในการคํานวณคะแนน 

  ¡.¢.�.¥.§.¥  ในกรณี OSCE laboratory  
   -  ได้คะแนนอยา่งน้อย ¡�% ของคะแนน   ถ้ายงัไมผ่า่น 
   -  ต้องผา่นอยา่งน้อยทีD MPL ถ้ายงัไมผ่า่น สอบเฉพาะหมวดนี Rในปีถดัไป 

6.8.4.2.3.3 ในกรณี Oral  
 -  ได้คะแนนอยา่งน้อย ¡�% ของคะแนน   ถ้ายงัไมผ่า่น 

   -  ต้องผา่นอยา่งน้อยทีD MPL ถ้ายงัไมผ่า่น สอบเฉพาะหมวดนี Rในปีถดัไป 
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   ¡.¢.�.§ กรณีทีDนอกเหนือจากระเบียบข้างต้น ให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขา
อายรุศาสตร์โรคติดเชื Rอ เป็นผู้ ชี Rขาด 
7. การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  7.1 นโยบายการรับและการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 สาขาวิชาโรคติดเชื Rอฯ ประกาศนโยบาย รายชืDอคณะกรรมการ หลกัเกณฑ์ และกระบวนการคดัเลือกผู้ เข้า 
รับการฝึกอบรม ให้สอดคล้องกบัศกัยภาพของสาขาวิชาโรคติดเชื Rอฯ ทีDได้รับอนมุติัไว้ตามเกณฑ์แพทยสภา เพืDอทาให้
เชืDอมัDนได้วา่กระบวนการคดัเลือกมีความโปร่งใส และเทา่เทียมยติุธรรม  
สําหรับผู้ ทีDมีความพิการซึDงต้องการความช่วยเหลือพิเศษ แตไ่มข่ดัขวางตอ่การฝึกอบรม และปฏิบติังาน สามารถเข้ารับ
การคดัเลือกผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้  
 7.2  คุณสมบัตขิองผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม  
 ผู้  สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้ ทีDได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว และต้องมีคณุสมบติั
อยา่งใดอยา่งหนึDง ดงัตอ่ไปนี R  

 7.2.1 เป็นผู้ ได้รับหนงัสืออนมุติัหรือวฒิุบตัรฯ ในสาขาอายรุศาสตร์  
7.2.2 เป็นแพทย์ประจําบ้านปีสดุท้ายในการฝึกอบรมเพืDอวฒิุบตัรสาขาอายรุศาสตร์  
7.2.3 เป็นผู้ มีสทิธิสอบเพืDอหนงัสืออนมุติัหรือวฒิุบตัรสาขาอายรุศาสตร์ในปีการศกึษานั Rน  
7.2.4 ผู้อบรมไมมี่ภาระผกูพนั หรือติดทนุจากโรงพยาบาลต้นสงักดั  
7.2.5 สนบัสนนุผู้อบรมทีDได้รับทนุจากสถาบนัทีDมีความต้องการผู้ เชีDยวชาญด้านโรคติดเชื Rอ  

 7.3  จาํนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
7.3.1 สมาคมโรคติดเชื Rอแหง่ประเทศไทย และราชวิทยาลยัอายรุแพทย์แหง่ประเทศไทย กําหนดให้สถาบนั

ฝึกอบรมมีศกัยภาพในการฝึกอบรมเป็นสดัสว่นตามจํานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมและงานบริการในชั Rน ดงัตอ่ไปนี R 

จํานวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรม (ตําแหน่ง/ระดบัชั Rน)  1 2 3 4 5 6 
จํานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม (ตําแหน่ง)  2 4 6 8 10 12 

จํานวนผู้ ป่วยนอก อายรุศาสตร์โรคติดเชื Rอ (ราย/ปี)  400 600 800 1,000 1,200 1,400 

จํานวนผู้ ป่วยใน อายรุศาสตร์โรคติดเชื Rอ (ราย/ปี)  200 300 400 500 600 700 
จํานวนผู้ ป่วยในหออภิบาลผู้ ป่วยหนกั อายรุศาสตร์โรค
ติดเชื Rอ (ราย/ปี)  

40 50 60 70 80 90 

จํานวนหตัถการตรวจจลุชีพในสิDงคดัหลัDง (ครั Rง/ปี)  200 400 600 800 1,000 1,200 
 
 7.4  วธีิการคัดเลือกผู้เข้าสมัครรับการฝึกอบรม  

สาขาวิชาโรคติดเชื Rอฯ จะแตง่ตั Rงคณะกรรมการคดัเลือกผู้ เข้ารับการฝึกอบรมและกําหนดเกณฑ์การคดัเลือก 
ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมโดยยดึหลกัความเสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยจะประกาศรายชืDอคณะกรรมการฯและ
เกณฑ์การคดัเลือกให้ผู้สมคัรทราบโดยทัDวกนั รวมทั Rงมีแบบฟอร์มบนัทกึวิธีการประเมินทีDชดัเจน ตรวจสอบได้  
 
8.  สถาบัน และอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
 8.1  สาขาวชิาโรคตดิเชื Lอฯเป็น สถาบนัทีDได้รับการรับรองให้เป็นสถานทีDฝึกอบรมแพทย์อนสุาขาโรคติดเชื Rอจาก
แพทยสภา โดยมีคณุสมบติัตามเกณฑ์ของแพทยสภา และราชวิทยาลยัอายรุแพทย์แหง่ประเทศไทย  
 8.2  ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมของสาขาวิชาโรคติดเชื Rอฯ  

สาขาวิชาโรคติดเชื Rอฯ ได้จดัให้มีผู้ รับผิดชอบการฝึกอบรม โดยผู้ รับผิดชอบการฝึกอบรมต้องมีคณุสมบติั  
ดงันี R  

1) ประธานคณะกรรมการ: ต้องเป็นแพทย์ทีDได้รับวฒิุบตัรหรือหนงัสืออนมุติัเพืDอแสดงความรู้ความชํานาญ 
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ในการประกอบวิชาชีพ สาขาอายรุศาตร์โรคติดเชื Rอและปฏิบติังานทางโรคอายรุศาตร์โรคติดเชื Rอมาแล้วไมน้่อยกวา่ 5 ปี  

2) กรรมการ: เป็นแพทย์ทีDได้รับวฒิุบตัรหรือหนงัสืออนมุติัเพืDอแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบ 
วิชาชีพเวชกรรม สาขาอายรุศาสตร์โรคติดเชื Rอ และปฏิบติังานทางโรคติดเชื Rอมาแล้วไมน้่อยกวา่ 3 ปี  
 8.3  คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

8.3.1 ต้องเป็นอายรุแพทย์ผู้ ได้รับวฒิุบตัร หรือหนงัสืออนมุติับตัรเพืDอแสดงความรู้ความชํานาญในการ 
ประกอบอาชีพเวชกรรม อนสุาขาอายรุศาสตร์โรคติดเชื Rอ  

 8.3.2 เป็นสมาชิกสมาคมโรคติดเชื Rอแหง่ประเทศไทย และราชวิทยาลยัอายรุแพทย์แหง่ประเทศไทย  
 8.3.3 ปฏิบติังานในสาขาอายรุศาสตร์โรคติดเชื Rอมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  
 8.4  จาํนวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
  สาขาวิชาโรคติดเชื Rอฯ มีอาจารย์ ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเตม็เวลา 10 คน  
  ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเดม็เวลา  หมายถงึ  ข้าราชการ  พนกังานมหาวิทยาลยั  ลกูจ้างประจํา ทีDปฏิบติังาน
เดม็เวลาของสถาบนัฝึกอบรม 
 
 

ผู้ให้การฝึกอบรมแบบไม่เตม็เวลา หมายถงึ ผู้ให้การฝึกอบรมทีDไมเ่ข้าเกณฑ์ของผู้ ฝึกอบรมแบบเตม็เวลา ทีD 
สถาบนัฝึกอบรมนั Rน ๆ ขออนมุติัจากสมาคมฯ โดยให้นําเวลาทํางานเฉพาะทีDเป็นการปฏิบติังานสําหรับการเรียนการ
สอนของสาขาอายรุศาสตร์โรคติดเชื Rอเทา่นั Rนมาใช้เป็นเวลาสอนทดแทนจานวนผู้ให้การฝึกอบรมแบบเตม็เวลา โดยให้
คิดเป็นสดัสว่นหรือร้อยละของการทํางานแบบเตม็เวลา โดยแบง่เป็น 2 ประเภท  

ก. พนกังานมหาวิทยาลยัหรือลกูจ้างประเภทบางเวลาอยา่งน้อยครึDงเวลา และได้รับเงินเดือนตามสดัสว่น 
งานให้นบัเวลาปฏิบติังานตามสญัญาจ้าง  

 ข.  ผู้ ทีDปฏิบติังานอยูที่DสถาบนัอืDน แผนกอืDน หรืออาจารย์เกษียณอายมุาช่วยสอนบางเวลา โดยไมไ่ด้มีสญัญา
จ้างจากหน่วยงาน หรือปฏิบติังานน้อยกวา่ครึDงเวลา ให้คิดเวลาปฏิบติังานเฉพาะทีDมาปฏิบติังานสําหรับการเรียนการ
สอนแพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดอนสุาขาอายรุศาสตร์โรคติดเชื Rอ ไมน่บัเวลาทีDมาทํางานวิจยัหรืองานบริการ เช่น ตรวจ
ผู้ ป่วย หรือทาหตัถการ โดยไมเ่กีDยวข้องกบัแพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดอนสุาขาอายรุศาสตร์โรคติดเชื Rอ รวมทั Rงไมน่บัเวลา
ทีDมาสอนนกัศกึษา/นิสติแพทย์ และแพทย์ประจําบ้านอายรุศาสตร์  

 ผู้ให้การฝึกอบรมวุฒบัิตรฯ ในระดบัเดียวกนัใช้ศกัยภาพได้ 35 ชัDวโมงตอ่สปัดาห์ใน 1 สาขาวิชา แตถ้่าให้
การฝึกอบรมมากกวา่ 2 สาขาวิชา ต้องแบง่ศกัยภาพเป็น 2 สาขาวิชา โดยคิดสาขาวิชาหลกัไมน้่อยกวา่ครึDงหนึDง  
สถาบนัฝึกอบรมต้องกําหนดและดําเนินนโยบายการสรรหาและคดัเลือกผู้ให้การฝึกอบรมให้สอดคล้องกบัพนัธกิจของ
แผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร ระบคุณุสมบติัของผู้ให้การฝึกอบรมทีDชดัเจน โดยครอบคลมุความชํานาญทีDต้องการ ได้แก่ 
คณุสมบติัทางวิชาการ ความเป็นครู และความชํานาญทางคลนิิก  
 
9.  ทรัพยากรทางการศึกษา  
 สาขาวิชาโรคติดเชื Rอ ฯ กําหนด และดําเนินนโยบายเกีDยวกบัทรัพยากรการศกึษาให้ครอบคลมุประเดน็ ดงัตอ่ไปนี R  
 9.1  สถานที>และโอกาสในการเรียนรู้ทั Lงภาคทฤษฎี และภาคปฏบัิต ิได้แก่ห้องเรียน ห้องประชมุ 
ห้องปฏิบติัการ และหอผู้ ป่วยตา่ง ๆ ทีDมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมสง่เสริมให้เกิดการเรียนรู้  
 9.2 การเข้าถงึแหล่งข้อมูลทางวชิาการที>ทนัสมัย  สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสืDอสารได้
อยา่งเพียงพอ มีอปุกรณ์สําหรับฝึกอบรมภาคปฏิบติั และมีสิDงแวดล้อมทางการศกึษาทีDปลอดภยั 
 9.3  มีจานวนผู้ป่วยเพียงพอ ชนิดของผู้ป่วยหลากหลาย และบริบาลเวชกรรมด้านโรคติดเชื Rอ ทีDสอดคล้องกบั
ผลลพัธ์ของการเรียนรู้ทีDคาดหวงัอยา่งน้อยในระดบัทีD 3 ในทกุกิจกรรมวิชาชีพทีDเชืDอมัDนได้ (entrustable professional 
activities, EPAs) ทั Rงผู้ ป่วยนอก ผู้ ป่วยใน และผู้ ป่วยนอกเวลาราชการ  
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 9.4  การเข้าถงึสิ>งอาํนวยความสะดวกทางคลินิก และการเรียนภาคปฏบัิตทิี>พอเพียงสาํหรับสนับสนุน
การเรียนรู้  
 9.5  ความรู้และการประยุกต์ความรู้พื Lนฐาน และกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในสาขาวชิาที>ฝึกอบรม มี
การบูรณาการ และสมดุลระหว่างการฝึกอบรมกับการวจัิยอย่างเพียงพอ  
 9.6  การนําความเชี>ยวชาญทางแพทยศาสตร์ศึกษามาใช้ในการจัดทาแผนฝึกอบรม การดานินการ
ฝึกอบรม การประเมินการฝึกอบรม  
 9.7 การฝึกอบรมในสถาบันอื>นในประเทศ หรือต่างประเทศตามที>ระบุไว้ในหลักสูตร ตลอดจนระบบการ
โอนผลการฝึกอบรม  
 
10.  การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร  
 10.1 สาขาวชิาโรคตดิเชื Lอ ฯ กาํกับดูแลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนฝึกอบรม/หลักสูตรเป็นประจาํ มี
กลไกสําหรับการประเมินหลกัสตูรและนําไปใช้จริง การประเมินแผนฝึกอบรม/หลกัสตูร ต้องครอบคลมุ  

  10.1.1 พนัธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร  
  10.1.2 ผลลพัธ์การเรียนรู้ทีDพงึประสงค์  
  10.1.3 แผนการฝึกอบรม  

  10.1.4 ขั Rนตอนการดาเนินงานของแผนการฝึกอบรม  
  10.1.5 การวดัและการประเมินผล  
   10.1.6 พฒันาการของผู้ รับการฝึกอบรม  
  10.1.7 ทรัพยากรทางการศกึษา  

  10.1.8 คณุสมบติัของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
  10.1.9 ความสมัพนัธ์ระหวา่งนโยบายการรับสมคัรผู้ เข้ารับการฝึกอบรม และความต้องการของระบบ

สขุภาพ  
  10.1.10 ข้อควรปรับปรุง   

 10.2  สาขาโรคตดิเชื Lอฯ  มีการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับเกี>ยวกับการฝีกอบรม/หลักสูตร  จากผู้ให้การ
ฝึกอบรม  ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม นายจ้างหรือผู้ใช้บณัฑิต และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียหลกั รวมถงึการใช้ข้อมลูปอ้นกลบั 
เกีDยวกบัความสามารถในการปฏิบติังานของแพทย์ผู้ สําเร็จการฝึกอบรม  ในการประเมินการฝึกอบรม/หลกัสตูรโดยใช้
แบบสอบถามอยา่งน้อยปีละครั Rง 
 

11.  การทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม  
 สาขาวิชาโรคติดเชื Rอ ฯ จดัให้มีการทบทวนและพฒันาคณุภาพของหลกัสตูรฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ หรืออยา่งน้อยทกุ 

5 ปี ปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เนื Rอหา ผลลพัธ์ และสมรรถนะของผู้ สําเร็จการฝึกอบรม รวมถงึการวดัและการ
ประเมินผล และสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรม ให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ ปรับปรุงแก้ข้อบกพร่องทีDตรวจพบ มีข้อมลูอ้างอิง 
จดัสรรทรัพยากรให้เพียงพอ เพืDอการทบทวนและพฒันาอยา่งตอ่เนืDอง และแจ้งผลการทบทวน พฒันาให้ราชวิทยาลยัฯ 
รับทราบ  
 สมาคมโรคติดเชื Rอแหง่ประเทศไทย เป็นผู้ รับผิดชอบดแูลการฝึกอบรม และทบทวน/พฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรม
เป็นระยะ ๆ หรืออยา่งน้อยทกุ 5 ปี ภายใต้การกํากบัของราชวิทยาลยัอายรุแพทย์แหง่ประเทศไทย และแจ้งผลการ
ทบทวน/พฒันาให้แพทยสภารับทราบ  
 
12.  ธรรมาภบิาลและการบริหารจัดการ  
 12.1 สาขาวิชาโรคติดเชื Rอฯ บริหารจดัการหลกัสตูรให้สอดคล้องกบักฎระเบียบทีDกําหนดไว้ในด้านตา่ง ๆ ได้แก่ การรับ
สมคัรผู้ เข้ารับการฝึกอบรม (เกณฑ์การคดัเลือกและจํานวนทีDรับ) กระบวนการฝึกอบรม การวดัและประเมินผล และผลลพัธ์
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ของการฝึกอบรมทีDพงึประสงค์ การออกเอกสารทีDแสดงถงึการสําเร็จการฝึกอบรมในแตล่ะระดบั หรือหลกัฐานอยา่งเป็น
ทางการอืDน ๆ ทีDสามารถใช้เป็นหลกัฐานแสดงการผา่นการฝึกอบรมในระดบันั Rนได้ทั Rงในประเทศและตา่งประเทศ  
 12.2 สาขาวิชาโรคติดเชื Rอ ฯ กําหนดหน้าทีDรับผิดชอบและอํานาจในการบริหารจดัการงบประมาณของแผน
ฝึกอบรม/หลกัสตูร ให้สอดคล้องกบัความจําเป็นด้านการฝึกอบรม  
 12.3 สาขาวิชาโรคติดเชื Rอฯ มีบคุลากรทีDปฏิบติังานและมีความเชีDยวชาญทีDเหมาะสม เพืDอสนบัสนนุการดําเนินการ
ของการฝึกอบรมและกิจกรรมอืDน ๆ ทีDเกีDยวข้อง การบริหารจดัการทีDดีและใช้ทรัพยากรได้อยา่งเหมาะสม  
 12.4 สาขาวิชาโรคติดเชื Rอ ฯ จดัให้มีจํานวนสาขาความเชีDยวชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนบัสนนุด้านอืDน ๆ 
ทีDเกีDยวข้องครบถ้วน สอดคล้องกบัข้อบงัคบั และประกาศของแพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม  
 

13. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
 สาขาวิชาโรคติดเชื Rอ ฯ ผา่นการประเมินความพร้อมในการเป็นสถาบนัการฝึกอบรม และจดัให้มีการประกนัคณุภาพ
การฝึกอบรมอยา่งตอ่เนืDอง ตามเกณฑ์ของราชวิทยาลยัอายรุแพทย์แหง่ประเทศไทย ดงันี R  
 13.1 การประกนัคณุภาพการฝึกอบรมภายใน จดัให้มีระบบ และกลไกการประกนัคณุภาพการฝึกอบรมภายใน 
อยา่งน้อยทกุ 2 ปี  
 13.2 การประกนัคณุภาพการฝึกอบรม ได้รับการประเมินคณุภาพจากคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบจาก
สมาคมโรคติดเชื Rอแหง่ประเทศไทย และราชวิทยาลยัอายรุแพทย์ อยา่งน้อยทกุ 5 ปี  
 
เกณฑ์มาตรฐานสถาบันฝึกอบรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคตดิเชื Lอ  
 สาขาวิชาโรคติดเชื Rอ ฯ ได้จดัเกณฑ์มาตรฐานตามข้อกําหนดของราชวิทยาลยัอายรุแพทย์แหง่ประเทศไทย โดยมี
คณุสมบติัตามเกณฑ์ทัDวไปและเกณฑ์เฉพาะ ดงันี R 
1.  เกณฑ์ทั>วไป  
 (1) คุณสมบัตทิั>วไป  

(ก)  เป็นโรงพยาบาลทีDได้รับการรับรองคณุภาพจากองค์กรมาตรฐาน  
(ข)  มีบรรยากาศทางวิชาการในลกัษณะสงัคมนกัวิชาการ เพืDอเสริมสร้างคณุสมบติัในการใฝ่รู้ให้แก่ผู้ เข้ารับ

การฝึกอบรม  
(ค)  มีระบบการบริหารจดัการทีDดี มีสถานทีD เครืDองมืออปุกรณ์ และจานวนผู้ ป่วยทั Rงประเภทผู้ ป่วยในและผู้ ป่วย

นอกพอเหมาะแก่การฝึกอบรม และผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้มีสว่นดําเนินการดแูลรักษาและให้บริการกบัผู้ ป่วยโดยตรง  
(ง)  มีหน่วยงานเทียบเทา่ภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์/ วิทยาลยัแพทยศาสตร์ หรือแผนกในโรงพยาบาล เป็น

ผู้ กํากบัดแูล โดยผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์/ วิทยาลยัแพทยศาสตร์/ โรงพยาบาลทีDรับผิดชอบดําเนินการต้องไมมี่
ผลประโยชน์สว่นตวัทีDอาจขดัขวางการบริหารงานและการพฒันางานการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดอนสุาขา 
อนสุาขาอายรุศาสตร์โรคติดเชื Rอ   
 (จ) มีปณิธานและพนัธกิจระบไุว้ชดัเจนวา่มุง่ผลติแพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดอนสุาขาอายรุศาสตร์โรคติดเชื RอทีD
มีความรู้  ความสามารถและคณุสมบติัสอดคล้องกบัหลกัสตูร  และมีความสามารถในการเป็นนกัวิชาการและทีDจะ
ศกึษาตอ่เนืDองได้และมีวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรทีDสอดคล้องกบัพนัธกิจ 

(ฉ)  มีระบบบริหารงานทีDชดัเจนเพืDอสนบัสนนุการจดัการฝึกอบรมให้บรรลตุามปณิธาน ได้แก่ การบริหารงาน
ทัDวไป การบริหารการศกึษา เป็นต้น ระบบบริหารงานดงักลา่วทําเป็นระเบียบของคณะแพทยศาสตร์/ วิทยาลยั
แพทยศาสตร์/ โรงพยาบาล และประกาศให้ผู้ เกีDยวข้องทราบทัDวกนั  

(ช)  มีแพทย์ผู้ทรงคณุวฒิุจํานวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาทีDฝึกอบรมและในสาขาทีDเกีDยวข้อง และมีความ
มุง่มัDน ความเตม็ใจในการเป็นอาจารย์ประจําหลกัสตูรฝึกอบรม  

(ซ)  ก่อนเปิดดําเนินการฝึกอบรม อนสุาขาโรคติดเชื Rอ จะต้องดําเนินการให้สมาคมโรคติดเชื Rอ ราชวิทยาลยั
อายรุแพทย์ และแพทยสภารับรองหลกัสตูรของสถาบนัฝึกอบรม เพืDอให้ผู้ สําเร็จการฝึกอบรมมีสทิธิ�เข้าสอบเพืDอวฒิุบตัร
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ฯ และจะต้องมีความพร้อมในการจดัการฝึกอบรมและทรัพยากรตา่ง ๆ โดยเฉพาะอาจารย์ สืDอการศกึษา และอปุกรณ์
การฝึกอบรม ครบถ้วนตามเกณฑ์ทีDกาหนด ทั Rงนี Rจะต้องมีแผนดําเนินงานระยะ 5 ปีทีDมีความชดัเจนและเป็นไปได้ โดย
แผนปฏิบติัการจะต้องแสดงให้เห็นวา่มีความพร้อมดงักลา่วก่อนเริDมการฝึกอบรมแตล่ะชั Rนปีอยา่งน้อย 1 ปีการศกึษา  
(2)  หน่วยงานกลางพื Lนฐานสถาบันฝึกอบรม มีหน่วยงานกลางให้บริการดังต่อไปนี L  
 (ก)  ห้องปฏบัิตกิารสาหรับการชันสูตร สถาบนัฝึกอบรมจะต้องมีการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบติัการ หรือ
ติดตอ่ขอรับบริการตรวจทางห้องปฏิบติัการให้ครอบคลมุการชนัสตูรประเภทพื Rนฐาน และประเภทจําเพาะทีDจําเป็นสา
หรับการฝึกอบรม ซึDงห้องปฏิบติัการต้องมีพยาธิแพทย์ หรือแพทย์ หรือบคุลากรอืDนทีDมีความรู้ความชํานาญเป็นผู้
ควบคมุ  

 -  ห้องปฏบัิตกิารด้านพยาธิวทิยากายวภิาค สามารถทีDจะทําการตรวจศพ ตรวจชิ Rนเนื RอและสิDงสง่ตรวจ
ทางเซลล์วิทยาทีDได้จากการผา่ตดั หรือการทําหตัถการสามารถเตรียมสไลด์ชิ Rนเนื RอเยืDอ และสิDงสง่ตรวจเพืDอตรวจด้วย
กล้องจลุทรรศน์ได้เอง พยาธิแพทย์ต้องมีเวลา มีความสามารถ และเตม็ใจให้คําปรึกษาหารือ หรือสอนแพทย์ประจํา
บ้านทกุสาขาได้ มีการตรวจศพซึDงเปรียบเสมือนดชันีชี Rบง่ความสนใจทางวิชาการ และความใสใ่จในการค้นหาสาเหต ุ
การดําเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของแพทย์ในโรงพยาบาลนั Rน การตรวจศพ การตรวจชิ Rนเนื Rอ และการตรวจ
ทางเซลล์วิทยาต้องกระทาโดยครบถ้วนจนสามารถให้การวินิจฉยัขั Rนสดุท้าย และต้องมีรายงานการตรวจเก็บไว้เป็น
หลกัฐานทกุราย ในกรณีทีDอตัราการตรวจศพของสถาบนัฝึกอบรมไมถ่งึเกณฑ์ทีDกาหนด สถาบนัจะต้องแสดงหลกัฐานทีD
บง่ชี Rถงึความสนใจทางวิชาการและความใสใ่จในการค้นหาสาเหต ุการดาเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของ
แพทย์ในโรงพยาบาล ด้วยการตรวจทางพยาธิวิทยาหรือการตรวจอืDน ๆ  
 -   ห้องปฏบัิตกิารด้านพยาธิวทิยาคลินิกหรือเวชศาสตร์ชันสูตร สามารถให้บริการตรวจด้านโลหิต
วิทยา เคมีคลนิิก จลุทรรศนศาสตร์ จลุชีววิทยา วิทยาภมิูคุ้มกนัได้เป็นประจา รวมทั Rงจะต้องมีการให้บริการทางด้าน
ธนาคารเลือดทีDจําเป็นสาหรับการฝึกอบรม  
 (ข)  หน่วยรังสีวทิยา สถาบนัฝึกอบรมจะต้องมีรังสีแพทย์ผู้ทรงคณุวฒิุ สามารถตรวจทางรังสีทีDจําเป็นสาหรับการ
ฝึกอบรมได้  
 (ค)  ห้องสมุดทางการแพทย์ สถาบนัฝึกอบรมจะต้องมีห้องสมดุซึDงมีตารามาตรฐานทางการแพทย์ วารสาร
การแพทย์ทีDใช้บอ่ย หนงัสือดรรชนีและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับช่วยค้นรายงานทีDตีพิมพ์ในวารสารสาหรับให้
แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดอนสุาขาอายรุศาสตร์โรคติดเชื Rอได้สะดวก  
 (ง)  หน่วยเวชระเบียนและสถติ ิสถาบนัฝึกอบรมจะต้องจดัให้ผู้ ป่วยทกุคนมีแฟม้ประจําตวั ซึDงบนัทกึประวติั 
ผลการตรวจร่างกาย การสัDงการรักษาทีDเป็นมาตรฐาน และมีระบบการจดัเก็บ ค้นหา และการประมวลสถิติทีDมี
ประสทิธิภาพ  
(3)  หน่วยงานทางด้านคลินิกที>เกี>ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยสาขาที>ฝึกอบรม สถาบนัฝึกอบรมจะต้องมี
หน่วยงานทางคลนิิกทีDสําคญั ได้แก่ อายรุศาสตร์  ศลัยศาสตร์  สติูศาสตร์-นรีเวชวิทยา  เพืDอให้การดแูลรักษาผู้ ป่วยใน
สาขาทีDฝึกอบรมหากจําเป็น 
(4)  กจิกรรมวชิาการ สถาบนัฝึกอบรมจะต้องจดัให้มีกิจกรรมวิชาการสมํDาเสมอ ทั Rงในหน่วยงานทีDรับผิดชอบในการ
สาขาทีDฝึกอบรม เช่น กิจกรรม journal club หรือกิจกรรมวิชาการระหวา่งหน่วยงานหรือระดบัโรงพยาบาล  
2.  เกณฑ์เฉพาะ  
 สาขาวิชาโรคติดเชื Rอ ฯ ได้รับการรับรองจากราชวิทยาลยัอายรุแพทย์แหง่ประเทศไทย โดยมีสถานทีD เครืDองมือ
อปุกรณ์ จํานวนผู้ ป่วย และการบริการ ผู้ดาเนินการฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑ์ทีDคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 
อนสุาขาอายรุศาสตร์โรคติดเชื Rอกําหนด โดยความเห็นชอบของราชวิทยาลยัอายรุแพทย์แหง่ประเทศไทยและแพทยสภา 
ดงันี R  
 (1)  มีจาํนวนและคุณวุฒขิองแพทย์ผู้ให้การฝึกอบรมที>เหมาะสม สถาบนัฝึกอบรมจะต้องมีแพทย์ซึDงได้รับ
หนงัสืออนมุติัหรือวฒิุบตัร อนสุาขาอายรุศาสตร์โรคติดเชื Rออยา่งน้อย 2 คน และอาจารย์ผู้ ทีDทําหน้าทีDหวัหน้าสถาบนั
ฝึกอบรมหรือประธานการฝึกอบรมจะต้องปฏิบติังานทางด้านอายรุศาสตร์โรคติดเชื Rอมาแล้วไมน้่อยกวา่ 5 ปี  
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 (2)  มีงานบริการอายุรศาสตร์โรคตดิเชื Lอที>มีคุณภาพ และจาํนวนเพียงพอสาํหรับการฝึกอบรม สถาบนั
ฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมและมีกิจกรรมประกนัคณุภาพอยา่งใดอยา่งหนึDง และมีปริมาณงานบริการดงันี R  

 (ก)  ผู้ ป่วยนอกทีDได้รับการตรวจรักษาทางอายรุศาสตร์โรคติดเชื Rอ ไมน้่อยกวา่ 1200 ครั Rง/ปี  
(ข) ผู้ ป่วยในทีDได้รับการตรวจรักษาทางอายรุศาสตร์โรคติดเชื Rอ ไมน้่อยกวา่ 600 ครั Rง/ปี  
(ค)   ผู้ ป่วยในหออภิบาลผู้ ป่วยหนกั ทีDได้รับการตรวจรักษาทางอายรุศาสตร์โรคติดเชื Rอ ไมน้่อยกวา่ 80 ครั Rง/ปี  

 (ง)  จํานวนการตรวจหตัถการทางจลุชีววิทยา ไมน้่อยกวา่ 1,000 ครั Rง/ปี  
 (3)  ห้องปฏบัิตกิาร/หน่วยงานสนับสนุน สถาบนัฝึกอบรมควรมีห้องปฏิบติัการทีDสามารถให้การสนบัสนนุและ
รองรับงานวิจยัได้ มีหออภิบาลผู้ ป่วยหนกัทีDมีเครืDองมือและอปุกรณ์ครบ   
 (4) กจิกรรมวชิาการของสถาบันฝึกอบรม 

สาขาวิชาโรคติดเชื Rอ ฯ จดัให้มีกิจกรรมวิชาการสมํDาเสมอ ได้แก่  
(ก)  จดัทําวารสารสโมสร (Journal club) ไมน้่อยกวา่เดือนละ 2 ครั Rง  
(ข)  การประชมุอภิปรายผู้ ป่วยในหรือระหวา่งภาควิชา/หน่วยงาน ไมน้่อยกวา่เดือนละ 1 ครั Rง  
(ค)  การประชมุวิชาการในลกัษณะอืDน ๆ ไมน้่อยกวา่เดือนละ 1 ครั Rง  

 (5)  กจิกรรมวชิาการอื>น ๆ  
ให้แพทย์ผู้ เข้าฝึกอบรมไปร่วมกิจกรรมวิชาการนอกสถานทีDได้แก่  

 (ก)  ให้แพทย์ผู้ เข้าฝึกอบรมไปร่วมกิจกรรมวิชาการนอกสถานทีD ทีDจดัโดยสมาคมโรคติดเชื Rอแหง่ประเทศไทย
เป็นประจาทกุครั Rงยกเว้นมีเหตจํุาเป็น ได้แก่ การประชมุ interhospital case conference on infectious diseases การ
อบรมระยะสั Rน การประชมุใหญ่วิชาการประจําปี การบรรยายวิชาการรวมเพืDอแพทย์ประจาบ้านตอ่ยอดอนสุาขา

อายรุศาสตร์โรคติดเชื Rอ รวมทั Rงควรนําเสนอผลงานทางวิชาการในการประชมุวิชาการของราชวิทยาลยัอายรุแพทย์แหง่
ประเทศไทยด้วย  

 (ข)  ให้แพทย์ผู้ เข้าฝึกอบรมไปฝึกอบรมเป็นวิชาเลือกทีDสถาบนัอืDนทีDแพทยสภารับรองอยา่งน้อย 2 เดือน  
3.  สถานภาพของสถาบันฝึกอบรม  
 สาขาวิชาโรคติดเชื Rอฯ จดัทําหลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดอนสุาขาอายรุศาสตร์โรคติดเชื Rอ และ
ได้รับอนมุติัจากแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรม โดยจดัให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์จากสถาบนั
ฝึกอบรมตลอดหลกัสตูร สาขาวิชาโรคติดเชื Rอ ฯ  อบรมกจิกรรมเลือก ได้แก่  สถาบนัฝึกอบรมทีDได้รับความเห็นชอบ
จากสมาคมโรคติดเชื Rอแหง่ประเทศไทย ภายใต้การกํากบัของราชวิทยาลยัอายรุแพทย์แหง่ประเทศไทย โดยการ
พิจารณาของคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนสุาขาอายรุศาสตร์โรคติดเชื Rอให้เป็นสถาบนัฝึกอบรมทีDจดั
ประสบการณ์เพิDมเติมให้กบัผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทีDสนใจได้ในลกัษณะของกิจกรรมเลือก (Elective)  
4.  การตดิตามกาํกับดูแลสถาบันฝึกอบรม  
 สาขาวิชาโรคติดเชื Rอฯ ได้รับการติดตามกํากบัดแูลจากสมาคมโรคติดเชื Rอแหง่ประเทศไทย ภายใต้การกํากบัของ
ราชวิทยาลยัอายรุแพทย์แหง่ประเทศไทยตามทีDแพทยสภามอบหมาย และเป็นไปตามเกณฑ์ทีDกําหนด  
 
 


