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๑. ชื่อหลักสูตร  
(ก) สาขาประเภทที ่๑  
(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ  
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา  
(ภาษาอังกฤษ) Fellowship Training in Clinical Pharmacology and Toxicology  
 
๒. ชื่อวุฒิบัตร  
ชื่อเต็ม  
(ภาษาไทย) วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
(ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Subspecialty Board of Clinical Pharmacology and 
Toxicology 
ชื่อย่อ  
(ภาษาไทย) วว. อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
(ภาษาอังกฤษ) Dip. Thai Subspecialty Board of Clinical Pharmacology and Toxicology 
 
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
สาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
สมาคมท่ีก ากับดูแล สมาคมพิษวิทยาคลินิก 
ราชวิทยาลัยที่ก ากับดูแล ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 
 
๔. วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
วิสัยทัศน์ 
เป็นสถาบันทางการแพทย์ชั้นน าในระดับสากล 
พันธกิจของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
ภาวะทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาล การดูแลรักษาท่ี
เหมาะสมมีผลดีต่อการรักษาท าให้ผู้ป่วยหายหรือทุเลาจากโรค สามารถกลับไปท างานหรือเกิดประโยชน์ต่อ
สังคมได้เร็ว ดังนั้นความรู้ทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาความส าคัญในการรักษาผู้ป่วย  
พิษวิทยาทางการแพทย์เป็นแขนงของเวชปฏิบัติที่มุ่งเน้นการวินิจฉัย การรักษา การป้องกัน ภาวะพิษซึ่งอาจ
รวมถึงภาวะอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ภาวะพิษท่ีเกิดการการประกอบอาชีพ สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม 
จากสารเสพเพ่ือผ่อนคลาย อาหาร สารชีวภาพ และสารกัมมันตรังสี ในกลุ่มผู้ป่วยที่ครอบคลุมถึงทุกกลุ่มอายุ



๔ 

 

ตั้งแต่เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และ กลุ่มประชากรพิเศษ เช่น หญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ เป็นต้น แพทย์ที่
ผ่านการอบรมจะต้องมีความสามารถวางแผน ให้บริการและประเมินผลการดูแลรักษาและป้องกันภาวะพิษท้ัง
ในระดับ ผู้ป่วยเดี่ยว กลุ่มผู้ป่วย และเหตุอุบัติภัยได้ โดยการดูแลผู้ป่วยจากภาวะพิษนี้ต้องท าได้ทั้งในคลินิก
ผู้ป่วยนอก ห้องฉุกเฉิน หอผู้ป่วย หออภิบาล ศูนย์พิษวิทยาและในสถานการณ์นอกโรงพยาบาล เช่น ชุมชน 
สถานที่ท างานหรือโรงงานอุตสาหกรรมได้ โดยเวชปฏิบัติเหล่านี้ต้องมีความเหมาะสมกับบริบทของชุมชน 
สังคม และระบบสุขภาพของประเทศไทย  
ดังนั้นหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม อนุสาขาเวชเภสัชวทิยาและพิษวิทยา ได้ก าหนดพันธกิจให้สอดคล้องกับพันธกิจของราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ดังนี้  

๑. จัดการศึกษาผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา เพ่ือเป็นผู้ดูแลรักษา ให้
ค าแนะน าการรักษา ส่งเสริมและป้องกันทางด้านเวชเภสัชวทิยาและพิษวิทยา และ/หรือเพ่ือเป็น
อาจารย์แพทย์ฝึกอบรมความรู้และทักษะในด้านเวชเภสัชวทิยาและพิษวิทยา สอดคล้องต่อความ
ต้องการของชุมชน สังคม และระบบสุขภาพ 

๒. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาตนเอง เรียนรู้ และพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
๓. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และการน าไป

ประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับสังคม  
๔. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเป็นมืออาชีพ สามารถสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ ปฏิบัติงาน

ร่วมกันเป็นทีมกับสหวิชาชีพ มีจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ความรับผิดชอบ ทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อ
ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และองค์กรมีความเอ้ืออาทรและใส่ใจในความปลอดภัยโดยยึดถือ
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพ้ืนฐานของการดูแลแบบองค์รวม 

๕. สนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพของประเทศ การบริหาร
จัดการกระบวนการคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานแบบสหสาขาวิชาชีพ
ภายใต้บริบททางสังคม ระบบสุขภาพและเศรษฐกิจที่หลากหลาย 
 

๕. ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม/หลักสูตร  
แพทย์ที่จบการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางอนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาต้องมีคุณสมบัติและความรู้
ความสามารถขั้นต่ าตามสมรรถนะหลักทั้ง ๖ ด้านดังนี้ 

๑) การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient and People Care) 
ก. มีทักษะในการตรวจร่างกายผู้ป่วย การท าหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล 
ข. มีทักษะในการเลือกส่งตรวจ แปลและอภิปรายผลการตรวจทางเวชเภสัชและพิษวิทยาได้
อย่างเหมาะสม ต่อสถานการณ์ของผู้ป่วยและสถานพยาบาล 
ค. มีทักษะในการวินิจฉัย การเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลง และบ าบัดรักษาภาวะผิดปกติทาง
เวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทย 



๕ 

 

ง. มีทักษะในการใช้ยาต้านพิษอย่างเหมาะสม   
จ. มีทักษะในการท าการเฝ้าระวังทางพิษวิทยาและใช้ข้อมูลการประเมินการสัมผัส 
(exposure assessment)   
ฉ. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ าเสมอ 
ช. วางแผนการดูแลรักษาผู้ป่วยทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาผ่านการแพทย์ทางไกลโดย
ปรับเข้ากับบริบทของผู้ป่วยและสถานพบยาบาลที่ขอค าปรึกษา 

๒) ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน 
(Medical Knowledge and Skills) 

ก. มีการประยุกต์ใช้ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานของร่างกายและจิตใจที่
เกี่ยวข้องกับวิชาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
ข. มกีารประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะ ในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในสาขาเวชเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยา 

๓) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (learning and improvement)  
ก. วิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์  

ข. ด าเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้  

ค. เลือกใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล 
ง. เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ  

๔) ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
ก. น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ  

ข. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาแก่แพทย์และบุคลากรอ่ืน  

ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติ และผู้ป่วยอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามบริบทของผู้ป่วยแต่ละราย
อย่างมีมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตาเคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  

ง. สื่อสารและถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ทางวิชาการแก่ประชาชนทั่วไป แพทย์ นักศึกษาแพทย์ 
และบุคลากรทางการแพทย์ได้ 

จ. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ  

 ๕) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
ก. แสดงพฤติกรรมของการคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ปกครอง 
ผู้ร่วมงาน เพ่ือนร่วมวิชาชีพและชุมชน  

ข. แสดงพฤติกรรมของการมีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้
ต่อเนื่องตลอดชีวิต (continuous professional development)  

ค. รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  

ง. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม  



๖ 

 

๖) การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)  
ก. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ 

ข. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย  

ค. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถ
ปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

 
๖. แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
๖.๑ ขอบเขตของการฝึกอบรม  

สถาบันฝึกอบรมมีหน้าที่ในการจัดเตรียมความพร้อมให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดที่ผ่านการฝึกอบรม 
ได้รับการถ่ายทอดหล่อหลอมให้มีหลักการของเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา และสมรรถนะหลัก ๖ 
ประการ ตามที่สมาคมพิษวิทยาคลินิกก าหนด รวมถึงการมีประสบการณ์ในคลินิกผู้ป่วยนอก ห้อง
ฉุกเฉิน หอผู้ป่วย หออภิบาล ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ และในสถานการณ์นอกโรงพยาบาล ซึ่ง
จะเป็นความเชี่ยวชาญของแพทย์เวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาต่อไป 

๖.๒ วิธีการให้การฝึกอบรม  
๖.๒.๑ สมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient and People Care)  
จัดประสบการณเ์น้นการฝึกปฏิบัติจริงมากกว่าภาคทฤษฎีโดยแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดปีที่ ๑ เรียนรู้
เกี่ยวกับการดูแลทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาระดับไม่ซับซ้อน ส่วนแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดปีที่ 
๒ เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาระดับซับซ้อน ซึ่งได้จัดให้มีประสบการณ์
ต่างๆดังนี้ 
- คลินิกผู้ป่วยนอก  
- หอผู้ป่วย 
- ห้องฉุกเฉิน  
- หอผู้ป่วยวิกฤติ  
- ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์  
- สถานการณป์รึกษาระยะไกลจากนอกโรงพยาบาล 
- การอยู่เวรรับค าปรึกษานอกเวลาราชการ  
โดยมีการมอบหมายให้แพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอดมีควำมรับผิดชอบต่ำง ๆ ในกำรก ำกับดูแลของ
อำจำรย์ผู้ให้กำรฝึกอบรมและมีกำรป้อนกลับอย่ำงสม  ำเสมอ  
๖.๒.๒ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยทางเวช
เภสัชวิทยาและพิษวิทยา และสังคมรอบด้าน (Medical Knowledge and Skills)  
- การสอนบรรยายของสาขาวิชาฯ เช่น basic clinical toxicology, psychotropic agents, 

pharmacokinetic and pharmacodynamic responses, HAZMAT response, botulism 



๗ 

 

- การประชุมวิชาการของภาควิชาฯ ได้แก่ Noon report, Medicine-ER noon report, Grand 
round, Morbidity mortality conference, Interesting case, Internal Medicine Journal 
Club, Medical Law, Hospital Accreditation, Alternative Medicine และ Medical 
Research Conference 

- น าเสนอรายงานผู้ป่วยหรืออภิปรายกรณีผู้ป่วยในกิจกรรม Bedside Round, Table Round, 
Interesting Case, Interhospital Conference, Paediatric-Toxicology Conference, Lab-
Toxicology Conference  

- น าเสนอ Topic Review และ Journal club 
- การสอนนักศึกษาแพทย์และ/หรือแพทย์ประจ าบ้านและ/หรือแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 

ปีต่ ากว่า 
- การป้อนกลับจากการสอบประเมินผลระหว่างการศึกษา (Formative evaluation) 
- วิชาเลือก 

๖.๒.๓ การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based Learning and 
Improvement)  
- การสอนนักศึกษาแพทย์และ/หรือแพทย์ประจ าบ้าน 
- การอบรมที่จัดโดยคณะฯเช่น การบริหารเบื้องต้น Medical Research การพัฒนาบุคลิกภาพ 

การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การท างานให้มีความสุขสนุกกับการท างาน 
- การเรียนผ่านหลักสูตรออนไลน์ที่จัดโดยคณะฯเช่น Medical Ethics, Soft Skill  
- ท างานวิจัย ซึ่งอาจเลือกเป็นประเภทต่างๆได้ดังนี้ งานวิจัยแบบ retrospective,  prospective,  

cross-sectional study,  systematic review หรือ meta-analysisโดยเป็นผู้วิจัยหลักอย่าง
น้อยจ านวนหนึ่งเรื่อง 

๖.๒.๔ ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)  
- การให้ค าแนะน าปรึกษาผ่านการแพทย์ทางไกล ส าหรับผู้ขอค าปรึกษาผ่านศูนย์พิษวิทยา 
- การร่วมดูแลผู้ป่วยกับสหสาขาเช่น แพทย์สาขาอ่ืน แพทย์ประจ าบ้าน เภสัชกร พยาบาล นัก

สังคมสงเคราะห์ หรือ เจ้าหน้าที่ศูนย์พิษวิทยา 
- ท างานในลักษณะอ่ืนร่วมกับสหสาขา เช่น การร่างสรุปข้อแนะน าการรักษาภาวะพิษต่างๆร่วมกับ

เจ้าหน้าที่ศูนย์พิษวิทยาฯ   
- การสอนนักศึกษาแพทย์และ/หรือแพทย์ประจ าบ้าน 
- การอบรมที่จัดโดยคณะฯเช่น การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การท างานให้มีความสุขสนุกกับการท างาน 
- การเรียนผ่านหลักสูตรออนไลน์ที่จัดโดยคณะฯเช่น Soft Skill  
- เขียนสรุปข้อมูลทางการแพทย์ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาและ/หรือกรณีศึกษาที่ได้จาก 

interhospital conference แต่ละครั้ง เพ่ือการเผยแพร่ในช่องทางที่เหมาะสม 
๖.๒.๕ ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   



๘ 

 

- การอบรมที่จัดโดยคณะฯเช่น การบริหารเบื้องต้น การพัฒนาบุคลิกภาพ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
การท างานให้มีความสุขสนุกกับการท างาน 

- การเรียนผ่านหลักสูตรออนไลน์ที่จัดโดยคณะฯเช่น Medical Ethics, Soft Skill  

๖.๒.๖ การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice)  
- ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยดังข้อ ๖.๒.๑ 
- ท างานในลักษณะอ่ืนร่วมกับสหสาขา เช่น การร่างสรุปข้อแนะน าการรักษาภาวะพิษต่างๆร่วมกับ

เจ้าหน้าที่ศูนย์พิษวิทยาฯ  การร่วมกิจกรรมโครงการยาต้านพิษกับศูนย์พิษวิทยาและส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

- การประชุมวิชาการของภาควิชาฯ ได้แก่ Morbidity mortality conference, Medical Law, 
Hospital Accreditation, Alternative Medicine  

- การอบรมที่จัดโดยคณะฯเช่น การบริหารเบื้องต้น, การพัฒนาบุคลิกภาพ, การท างานร่วมกับผู้อ่ืน
, การท างานให้มีความสุขสนุกกับการท างาน  

- จัดให้มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพของโรงพยาบาล, patient safety ระบบ
การบริหารจัดการยาต้านพิษ รวมทั้งระบบประกันสุขภาพของชาติ 

๖.๓ เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร 
๖.๓.๑ ความรู้พื้นฐานของเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาใน ภาคผนวกที่ ๓ 
๖.๓.๒ โรคหรือภาวะของผู้ป่วย แบ่งเป็น  

ระดับที ่๑ โรคหรือภาวะทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาที่พบบ่อย และ/ หรือมีความส าคัญ 
ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดต้องดูแลรักษาได้ด้วยตนเอง  
ระดับที ่๒ โรคหรือภาวะทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาที่พบน้อยกว่าระดับ ๑ และมี
ความส าคัญ ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดควรดูแลรักษาได้ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์  
ระดับที ่๓ โรคหรือภาวะทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาที่ซับซ้อน ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านต่อ
ยอด อาจดูแลรักษาได้ หรือสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเอง หรือฟังบรรยาย และ
สถาบันฝึกอบรมควรจัดให้มีการเรียนรู้โรคในกลุ่มนี้อย่างพอเพียง  
ตามที่ก าหนดใน clinical skills ด้านต่างๆ ใน ภาคผนวกที่ ๓ 

๖.๓.๓ หัตถการทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา  แบ่งเป็น  
ระดับที ่๑ หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดต้องท าได้ด้วยตนเอง  
ระดับที ่๒ หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของ
ผู้เชี่ยวชาญ)  
ระดับที ่๓ หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดอาจท าได้ (ช่วยท าหรือได้เห็น)  
ตามที่ก าหนดใน procedural skills ด้านต่างๆ ใน ภาคผนวกที ่๓ 

๖.๓.๔ การเรียนรู้ทางด้านบูรณาการ  
ก. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)  



๙ 

 

๑. การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์ ผู้ร่วมงาน,  
ผู้ป่วยและญาติ  
๒. การบอกข่าวร้าย  
๓. ปัจจัยที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย  
๔. การบริหารจัดการ difficult case  
๕. การตระหนักรู้พื้นฐานความเชื่อทางสุขภาพท่ีต่างกันรวมถึง การแพทย์ทางเลือก 
การแพทย์สมุนไพรและการแพทย์ท้องถิ่น  

ข. ความเป็นมืออาชีพ  
๑. การบริบาลโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง patient-centered care  
- การยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก  
- การรักษาความน่าเชื่อถือแก่ ผู้ป่วย สังคม โดยการรักษามาตรฐานการดูแลรักษา
ผู้ป่วยให้ดีที่สุด  
- การให้เกียรติและยอมรับเพ่ือนร่วมวิชาชีพ เพื่อนร่วมงาน ผู้ป่วย และญาติ  
- ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไว้ก่อน  
๒. พฤตินิสัย  
- ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ และมีวินัย  
- การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ  
๓. จริยธรรมการแพทย์  
- การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์ส่วนตัวในทุกกรณี การนับถือให้เกียรติ สิทธิ และ
รบัฟังความเห็นของผู้ป่วย ในกรณีผู้ป่วยไม่เห็นด้วยกับ การรักษาหรือปฏิเสธการ
รักษา กรณีญาติและผู้ป่วยร้องขอตามสิทธิผู้ป่วย  
- การขอความยินยอมจากผู้ป่วยและญาติผู้ปกครองในการดูแลรักษาและหัตถการ  
- การปฏิบัติในกรณีที่ผู้ป่วยและญาติปกครองร้องขอการรักษาท่ีไม่มีประโยชน์หรือมี
อันตราย  
- การรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย  
- การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง  
๔. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
- การก าหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง  
- การค้นคว้าความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือได้ด้วยตนเอง  
- การประยุกต์ความรู้ที่ค้นคว้ากับปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม  
- การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ  
- การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างสม่ าเสมอ  
- การใช้ electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้  



๑๐ 

 

- การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย ผู้ปกครองและญาติ  
ค. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ  

- ความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ  
- ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางสุขภาพระบบประกันสุขภาพ เช่น ระบบประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของ
ข้าราชการ เป็นต้น  
- ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และกระบวนการ hospital accreditation 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา  
- ความรู้เกี่ยวกับ cost consciousness medicine เช่น นโยบายการใช้ยา
ระดับชาติ บัญชียาหลักแห่งชาติ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล โครงการสนับสนุนการ
จัดระบบบริการยาก าพร้าและยาต้านพิษ เป็นต้น  
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายยา
เสพติด เป็นต้น 

ง. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  
- ทักษะและจริยธรรมในการวิจัย  
- การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบทีมสหวิชาชีพ  
- การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล  
- การบันทึกเวชระเบียนครบถ้วนถูกต้อง  
- การประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วย  
- การมีสว่นร่วมในองค์กร เช่น ภาควิชา/แผนก/กลุ่มงาน โรงพยาบาล/สถาบัน ราช
วิทยาลัย เป็นต้น 

๖.๓.๕  Entrustable Professional Activities 
 ในระหว่างการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดแต่ละชั้นปีจะได้ประสบการณ์การเรียนรู้
กิจกรรมที่มีความส าคัญมาก ๗ ด้านที่แพทยผ์ู้เชี่ยวชาญทุกคนต้องท าได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัยต่อผู้ป่วยและแสดงให้เห็นว่าสามารถกระท ากิจกรรมดังกล่าวได้เมื่อผ่านแต่ละชั้นปี  

๑. Providing clinical pharmacological and toxicological consultation and 
management of patients with acute poisonings 
๒. Providing clinical pharmacological and toxicological consultation and 
management of patients with subacute to chronic toxicological exposures or 
effects 
๓. Providing risk-appropriate toxicological surveillance and preventive 
care 
๔. Demonstrating lifelong personal learning activities 



๑๑ 

 

๕. Working with interprofessional health care teams 
๖. Teaching medical students, residents, and healthcare professions 
๗. Appropriate communicating with public and other professions 

๖.๓.๖ การท าวิจัย  
ขั้นตอนการท างานวิจัย เพื่อวุฒิบัตร อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา   
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดต้องท างานวิจัย ได้แก ่งานวิจัยแบบ retrospective, prospective 
หรือ cross sectional อย่างน้อย ๑ เรื่อง หรือท า systematic review หรือ meta-
analysis ๑ เรื่อง ในระหว่างการปฏิบัติงาน ๒ ปี โดยเป็นผู้วิจัยหลัก/ร่วม งานวิจัยดังกล่าว
ต้องประกอบด้วยหัวข้อหลักดังนี้  
๑. จุดประสงค์ของการวิจัย  

๒. วิธีการวิจัย  

๓. ผลการวิจัย  

๔. การวิจารณ์ผลการวิจัย  

๕. เอกสารอ้างอิง 
๖. บทคัดย่อ  
ขอบเขตความรับผิดชอบ  
เนื่องจากความสามารถในการท าวิจัยด้วยตนเองเป็นสมรรถนะหนึ่งที่แพทย์ประจ าบ้านต่อ
ยอดเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา  ต้องบรรลุตามหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ และ 
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการประเมินคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตร
ฯ เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ดังนั้นสถาบันฝึกอบรมจะต้องรับผิดชอบการเตรียมความพร้อม
ให้กับแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดของสถาบันตนเองตั้งแต่การเตรียมโครงร่างการวิจัย ไปจน
สิ้นสุดการท างานวิจัยและจัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพ่ือน าส่งสมาคมพิษวิทยาคลินิก 
ทั้งนี้สถาบันฝึกอบรมจะต้องรายงานชื่องานวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษา และความคืบหน้าของ
งานวิจัย ตามกรอบเวลาที่ก าหนดไปยังสมาคมฯ เพ่ือให้มีการก ากับดูแลอย่างทั่วถึง 
คุณลักษณะการวิจัย  
๑. เป็นผลงานริเริ่มใหม่ หรือเป็นแนววิจัยที่ใช้แนวคิดท่ีมีการศึกษามาก่อนทั้งในและ
ต่างประเทศ แต่น ามาศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือให้ดีขึ้น หรือเข้ากับในบริบทของชุมชนหรือประเทศ  
๒. แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดและอาจารย์ผู้ด าเนินงานวิจัยทุกคน ควรผ่านการอบรมด้าน
จริยธรรมการวิจัยในคนและ good clinical practice (GCP)  
๓. งานวิจัยในคนทุกเรื่องต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯของสถาบัน
และไม่คัดลอกผลงานจากผู้อ่ืน (plagiarism)  
๔. งานวิจัยทุกเรื่อง ต้องท าตามระเบียบวิจัยที่ถูกต้องเหมาะสมกับค าถามวิจัย  



๑๒ 

 

๕. ควรใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทคัดย่อ  
 
สิ่งท่ีต้องปฏิบัติสาหรับการด าเนินการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย  
๑. เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล้ว ต้องด าเนินการท าวิจัยตาม
ข้อตกลงโดยเคร่งครัด  
๒. เมื่อมีการลงนามในเอกสารชี้แจงผู้ป่วยหรือผู้แทนเพื่อให้ยินยอมเข้าร่วมวิจัย ต้องให้ส าเนา
แก่ผู้ป่วยหรือผู้แทนเก็บไว้ ๑ ชุด  
๓. ให้ระบุในเวชระเบียนผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในถึงสถานการณ์เข้าร่วมงานวิจัยของผู้ป่วย  

๔. การตรวจหรือรักษาเพ่ิมเติมจากโครงการวิจัยที่ผ่านการอนุมัติแล้ว โดยการกระท า
ดังกล่าวไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาผู้ป่วยตามปกติ ไม่สามารถท าได้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น ยกเว้นได้มีการระบุและอนุมัติในโครงการวิจัยแล้ว และผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัยต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดข้ึนกับผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย  

๕. กรณีท่ีโครงการวิจัยก าหนดให้ท าการตรวจหรือรักษาที่เพ่ิมเติมจากการดูแลรักษาผู้ป่วย
ตามปกติ หากมีผลลัพธ์ที่อาจส่งผลต่อประโยชน์ให้การดูรักษาผู้ป่วย ให้ด าเนินการแจ้ง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเพื่อวางแผนแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป  

กรอบการด าเนินงานวิจัยในเวลา ๒ ปี (๒๔ เดือนของการฝึกอบรม)  
ระยะเวลาประมาณการมีดังนี้  

เดือนที่  ประเภทกิจกรรม  
   ๓  จดัเตรียมค าถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา  
   ๖  จัดท าโครงร่างงานวิจัย  
   ๙ ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและ ขอทุน

สนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและนอกสถาบัน (ถ้า
ต้องการ)  

  ๑๑  เริ่มเก็บข้อมูล  
  ๑๕   น าเสนอความคืบหน้างานวิจัย  
  ๑๘   วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลงานวิจัย  
  ๒๐   จัดท ารายงานวิจัยฉบับร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาปรับแก้ไข 

  ๒๒  ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อสถาบัน เพ่ือส่งต่อไปยังสมาคมฯ 
ให้ท าการประเมินผล ส าหรับประกอบคุณสมบัติการเข้าสอบเพื่อ
วุฒิบัตรภาคปฏิบัติขั้นสุดท้าย 



๑๓ 

 

๖. หากเกิดกรณีอ่ืนนอกเหนือการคาดการณ์ ให้รีบปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
หรือคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรณีท่ีไม่สามารถปรึกษาได้ ให้ย้อนกลับไปใช้หลัก
พ้ืนฐาน ๓ ข้อ ของจริยธรรมทางการแพทย์ในการตัดสินใจ คือ  

๖.๑ การถือประโยชน์สุขของผู้ป่วยเป็นหลัก และการไมก่่อให้เกิดความทุกข์ทรมาน
กับผู้ป่วย  
๖.๒ การเคารพสิทธิของผู้ป่วย  
๖.๓ การยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคมที่จะได้รับบริการทาง
การแพทย์ตามมาตรฐาน 

๖.๔ ระยะเวลาของการฝึกอบรม  
การฝึกอบรมมีระยะเวลาทั้งสิ้น ๒ ปี  
๖.๕ การบริหารการจัดการฝึกอบรม  
 ประธานการฝึกอบรม: ศาสตราจารย์นายแพทย์ วินัย วนานุกูล 
 คณะกรรมการฝ่ายวิจัย: รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง สาทริยา ตระกูลศรีชัย 
 คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ สหภูมิ ศรีสุมะ 
 คณะกรรมการฝ่ายการประเมินผล: ผูช้่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ สหภูมิ ศรีสุมะ 

ผู้ประสานงานการฝึกอบรม: นาง ริตราภรณ์ จันทร์เขียว 
สาขาวิชาฯ ได้วางแผนการฝึกอบรมโดยน าปัจจัยภายนอกเช่น ความคาดหวังของบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต 
กฎระเบียบของแพทยสภา ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจและสังคม รวมถึง
สภาวะสุขภาพของประเทศ และปัจจัยภายในเช่น นโยบายของสถาบันฝึกอบรม ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต้น
สังกัดของสถาบันฝึกอบรม ทรัพยากรที่มี มาเป็นกรอบในการจัดท าและบริหารหลักสูตร รวมทั้งมีผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียในการร่วมวางแผนการฝึกอบรม นอกจากนี้ยังมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาให้
ความเห็นในการจัดท าแผนการฝึกอบรม 
๖.๖ สภาวะการปฏิบัติงาน  

สถาบันฝึกอบรมจัดสภาวะการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้  
๖.๖.๑ จัดตารางการปฏิบัติงานรายปี ให้เป็นไปตามเกณฑ์หลักสูตร 
๖.๖.๒ จัดตารางเวลาให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเข้าเรียน Basic Clinical Toxicology และเข้า
อบรม Clinical Epidemiology & Biostatistics, Evidence-based Medicine, and Research 
Methodology เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะชีวิตในการท างานและการสังคม และการ
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะด้านต่างๆที่จัดโดยภาควิชาฯเช่น Palliative care, 
Effective communication, กฎหมายทางการแพทย์ เป็นต้น 
๖.๖.๓ จัดการฝึกอบรมภายใต้สภาวะที่เหมาะสม ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งทางกายภาพ 
ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เหมาะสมทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ  



๑๔ 

 

๖.๖.๔ จัดการฝึกอบรมอย่างเท่าเทียมกัน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนมีสิทธิและหน้าที่เท่าเทียมกัน
ตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตร ไม่มีการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา 
๖.๖.๕ จัดประสบการณ์การเรียนรู้โรค/ภาวะที่พบบ่อยและมีความส าคัญส าหรับผู้ที่จะเป็นอายุร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาทุกคนต้องท าได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและมีความ
ปลอดภัยกับผู้ป่วย Entrustable Professional Activities (EPA) ที่ก าหนดในภาคผนวก ๔ 
๖.๖.๖ การปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยครอบคลุมทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยวกิฤติ ผู้ป่วย
รับปรึกษาจากต่างสาขาวิชาและต่างแผนกที่มีปัญหาทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา นอกจากนี้ยังมี
การรับปรึกษากรณีผู้ป่วยจากต่างโรงพยาบาลทั่วประเทศที่ได้ปรึกษาผ่านทางศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี  
ในเวลาราชการปฏิบัติงานเวลา ๐๗.๐๐ น.ถึง ๑๖.๐๐ น. 
- การรับปรึกษาผู้ป่วยทั้งในและต่างแผนก ควรมีการเขียน progress note และค าสั่งการรักษาท่ี
ชัดเจน แนะน า อธิบายแนวทางการรักษาให้กับแพทย์ประจ าบ้านหรือนักศึกษาแพทย์ที่ร่วมดูแลผู้ป่วย
เพ่ือเป็นการสื่อสารและท าความเข้าใจถึงแนวทางการรักษาผู้ป่วยร่วมกัน การปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย
ต้องตรวจผู้ป่วยเขียน progress note และสั่งการรักษาแก่ผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแล การตรวจเยี่ยม
ผู้ป่วยในช่วงเช้าควรท าให้เสร็จภายใน ๐๘.๐๐ น. เพื่อสามารถน าเสนอผู้ป่วยต่ออาจารย์แพทย์ที่รับ
ปรึกษาในขณะนั้น และเตรียมตัวไป table round ช่วง ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. 
- การรับปรึกษาและโทรศัพท์ติดตามกรณีผู้ป่วยจากต่างโรงพยาบาลทั่วประเทศที่ได้ปรึกษาผ่านทาง
ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี ต้องมีการบันทึก progress note และค าแนะน าการดูแลรักษาที่ชัดเจน 
อธิบายแนวทางการรักษาให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่โทรปรึกษา และเจ้าหน้าที่ศูนย์พิษวิทยาเพื่อ
ท าความเข้าใจแนวทางการรักษาร่วมกัน 
- การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นเวร on call ถ้ามีผู้ป่วยเร่งด่วนที่จ าเป็นต้องเข้ามาดูแลนอก
เวลาราชการสามารถท าเรื่องขอเบิกค่าเวรได้ตามสิทธิ์ที่คณะฯประกาศไว้ 
๖.๖.๗ กิจกรรมวิชาการ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ควรเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของภาควิชาและ
สาขาวิชาฯอย่างสม่ าเสมอรวมทั้งสามารถให้ความเห็นที่เก่ียวกับปัญหาทางเวชเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยาในกิจกรรมส่วนกลางถ้ามีการร้องขอ นอกจากนี้สนับสนุน/อนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม
วิชาการหรือการประชุมวิชาการต่างๆเช่น การประชุมวิชาการ Asia Pacific Association of 
Medical Toxicology (APAMT), การประชุมวิชาการประจ าปีของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์, การ
ประชุมวิชาการประจ าปีของวิทยาลัยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, การประชุมยาต้านพิษ โดยสามารถขออนุมัติ
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเข้าร่วมการประชุมการจัดการบริหารจัดการฝึกอบรมตามหัวข้อที่เหมาะสม 
๖.๖.๘ จัดประสบการณ์การเรียนรู้งานของศูนย์พิษวิทยาฯเช่น การร่างสรุปข้อแนะน าการรักษาภาวะ
พิษต่างๆร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พิษวิทยาฯ  การร่วมกิจกรรมโครงการยาต้านพิษกับศูนย์พิษวิทยาและ
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมีประสบการณ์การเรียนรู้
เกี่ยวกับความต้องการของระบบสุขภาพ การตอบสนองของระบบสุขภาพระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค  



๑๕ 

 

๖.๗.๙ คณะฯ มีการก าหนดการฝึกอบรมทดแทนในกรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการลาพัก เช่น การ
ลาคลอดบุตร การเจ็บป่วย การเกณฑ์ทหาร การถูกเรียกฝึกก าลังส ารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการ
ฝึกอบรม/หลักสูตร  
 

๖.๗ การวัดและประเมินผล  
มีการวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดตามที่ก าหนดโดยมีการแจ้ง
กระบวนการวัดและประเมินผลให้รับทราบตั้งแต่แรก หากแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมีข้อสงสัยในผลการ
ประเมินสามารถเขียนค าร้องขอตรวจสอบและอุทธรณ์ผลการสอบยื่นต่อประธานหลักสูตรได้เม่ือต้องการตาม
ขั้นตอนด้านล่าง 

 



๑๖ 

 

สาขาวิชาฯจัดให้มีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทั้งความรู้ เจตคติ และการเข้าร่วมกิจกรรม
วิชาการเพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมตามสมรรถนะทั้ง ๖ ด้าน ดังนี้ 
๖.๗.๑ การประเมินระหว่างการฝึกอบรม  

สถาบันฝึกอบรมจัดให้มีการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรม ครอบคลุมทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย์ ในมิติต่างๆ ดังนี้  
มิติที ่๑ ประเมินสมรรถนะ EPA ตามท่ีอฝส.ก าหนดโดยอาจารย์ (ภาคผนวกที ่๔)  
มิติที ่๒ การรายงานผลการสอบจัดโดยสถาบัน (ผ่าน/ไม่ผ่าน)  
มิติที ่๓ การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จากผู้ป่วย portfolio (case logbook และself-reflection) 
มิติที ่๔ การรายงานความก้าวหน้างานวิจัย  
มิติที ่๕ การร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
มิติที ่๖ การประเมินสมรรถนะด้าน professionalism และ interpersonal and communication 
skills โดยอาจารย์และผู้ร่วมงาน  
ผลการประเมินน าไปใช้ในกรณี ต่อไปนี้  

๑. เพ่ือเลื่อนระดับชั้นปี  

๒. เพ่ือใช้พิจารณาคุณสมบัติผู้เข้าสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
๖.๗.๒ การเลื่อนชั้นปี  
๖.๗.๒.๑ เกณฑ์การเลื่อนชั้นปี  

- ปฏิบัติงานได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาที่ก าหนด 
- ผ่านการประเมินตามมิติต่างๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรโดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
- ผ่านการสอบเลื่อนชั้นปีโดยการสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่าได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
- Entrustable professional activities และรายงานประสบการณ์การเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่สมาคม
ก าหนด 
- ปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามข้อก าหนดของสถาบันฝึกอบรมไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย 

๖.๗.๒.๒ แนวทางการด าเนินการกรณีไม่ผ่านการประเมินเพ่ือเลื่อนชั้นปี 
- กรณีสอบเลื่อนชั้นไม่ผ่าน จะมีการสอบซ่อมได้สองครั้งภายใน ๑ เดือน และ ๒ เดือน หลังจากการ
สอบครั้งแรก 
- ต้องปฏิบัติงานเพ่ิมเติมในส่วนที่สถาบันก าหนด แล้วท าการประเมินซ้ า ถ้าผ่านการประเมินจึง
สามารถเลื่อนชั้นปีได้ 
- ถ้าสอบซ่อมครั้งที่สองไม่ผ่าน หรือไม่ผ่านการประเมินเพ่ือเลื่อนชั้นปีซ้ าตามข้อที่ ๑ หรือไม่ผ่านการ
ประเมินเพ่ือรับการเสนอชื่อเข้าสอบวุฒิบัตรฯ อย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องปฏิบัติงานในระยะชั้นปีเดิมอีก 
๑ ปี 
- หลังจากปฏิบัติงานซ้ าในชั้นปีเดิมอีก ๑ ปี แล้วยังไม่ผ่านการประเมินเพ่ือเลื่อนชั้นปีให้ยุติ 
การฝึกอบรม 



๑๗ 

 

๖.๗.๒.๓ การด าเนินการส าหรับผู้ที่ไม่ผ่านการประเมิน 
- แจ้งผลการประเมินให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบประเมินผล 
พร้อมแนวทางการพัฒนา รายละเอียดการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม การก ากับดูแลและการประเมินผลซ้ า 
- เมื่อแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดลงชื่อรับทราบ ให้ส่งส าเนาผลการประเมินชุดหนึ่งให้อนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบของสมาคมฯ 

๖.๗.๒.๔ การด าเนินการเพ่ือยุติการฝึกอบรม 
ก. การลาออก  

แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดต้องท าเรื่องชี้แจงเหตุผลก่อนพักการปฏิบัติงานล่วงหน้าอย่างน้อย 
๒ สัปดาห์ เมื่อสถาบันฝึกอบรมอนุมัติให้พักการปฏิบัติงานแล้วจึงแจ้งต่อคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อเห็นชอบและแจ้งต่อราชวิทยาลัยฯ และแพทยสภาพร้อมความเห็น
ประกอบว่าสมควรให้พักสิทธิ์การสมัครเป็นแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเป็นเวลา ๑ ปี ในปี
การศึกษาถัดไปหรือไม่ โดยพิจารณาจากเหตุผลประกอบการลาออกและค าชี้แจงจากสถาบัน
ฝึกอบรม การลาออกจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากแพทยสภา 

ข. การให้ออก 
- ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสียร้ายแรงจนก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผู้ป่วยหรือต่อชื่อเสียงของสถาบันฝึกอบรม 
- ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสีย ไม่มีการปรับปรุงพฤติกรรม
หลังการตักเตือน และกระท าซ้ าภายหลังการภาคทัณฑ์ 

เมื่อสถาบันฝึกอบรมเห็นสมควรให้ออก ให้ท าการแจ้งแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดรับทราบพร้อมให้พัก
การปฏิบัติงาน แล้วท าเรื่องแจ้งต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ซึ่งจะต้องตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนจ านวน ๕ คน ประกอบด้วย กรรมการภายในสถาบัน และตัวแทนสถาบันฝึกอบรมอ่ืนและ/
หรือคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๒ สัปดาห์ภายหลังจาก
ได้รับเรื่องผลการสอบสวนจะถูกน าเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อลง
ความเห็น ถ้าสมควรให้ออกจึงแจ้งต่อแพทยสภาจนเมื่อได้รับการอนุมัติจึงถือว่าการให้ออกสมบูรณ์ 
ถ้าเห็นว่ายังไม่สมควรให้ออกจึงส่งเรื่องคืนให้สถาบันฝึกอบรมพร้อมค าแนะน า  

๖.๗.๒.๕ การอุทธรณ์ผลการประเมิน การเลื่อนชั้นปี และการยุติการฝึกอบรม 
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดฯ สามารถท าเรื่องอุทธรณ์ไปที่งานการศึกษาหลังปริญญา ผ่านช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียน หรือสมาคมฯ ได้ หากเห็นว่าได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม โดยติดต่องานการศึกษา
หลังปริญญาโดยตรงหรือทางระบบ intranet หน้าการรับฟังเสียงของลูกค้าของงานการศึกษาหลัง
ปริญญา http://intra9.rama.mahidol.ac.th/graded/th/comment  

๖.๗.๓ การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ  
การสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ   
(๑) คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ  

http://intra9.rama.mahidol.ac.th/graded/th/comment


๑๘ 

 

- ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝึกอบรม  

- สถาบันฝึกอบรมเห็นสมควรให้เข้าสอบ  
(๒) เอกสารประกอบ  
- เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากสถาบันฝึกอบรมตามท่ีก าหนด  

- บทความงานวิจัยในรูปแบบทีพ่ร้อมส่งตีพิมพ์ (manuscript) และใบรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  

- เอกสารรับรองการปฏิบัติงานตามแฟ้มสะสมผลงาน  
(๓) วิธีการประเมินประกอบด้วย 
- การสอบข้อเขียน  

- ประเมินภาคปฏิบัติประกอบด้วยการสอบปากเปล่า  

- การประเมินผลงานวิจัยและการน าเสนอผลงานวิจัย 

 

๗.การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
๗.๑ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
๑) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

๑.๑) ได้รับหนังสือวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรฯหรือหนังสือรับรองจากแพทยสภาแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ หรือ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๑.๒) ได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรจากสถาบันต่างประเทศ ที่เทียบเท่าคุณสมบัติในข้อ ๑.๑ โดย
การรับรองของราชวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับสาขานั้นๆ  
๑.๓) เป็นแพทย์ประจ าบ้านปีสุดท้ายในสาขาอายุรศาสตร์ หรือ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๑.๔) เป็นผู้มีสิทธิสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรฯสาขาวิชาอายุรศาสตร์ หรือ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
ในปีการศึกษานั้น  
๑.๕) กรณีท่ีสอบวุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาที่ระบุไว้
ตามข้อ ๑.๑ ไม่ได ้ให้ถือว่าไม่ผ่านการคัดเลือก  

๒) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง 

๗.๒ การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
๗.๒.๑. คณะอนุกรรมการในการคัดเลือก 
คณะอนุกรรมการในการคัดเลือกประกอบไปด้วย ประธานคณะกรรมการฝึกอบรมและอาจารย์ผู้ให้การ
ฝึกอบรม โดยคณะอนุกรรมการทั้งหมดจะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สมัคร และได้ลงนามใน“หนังสือรับรอง
การไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน” ก่อนการคัดเลือก 
๗.๒.๒. เกณฑ์การคัดเลือก 
๑) ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)  



๑๙ 

 

๒) หนังสือรับรอง (Recommendation letter)  หนังสือแนะน าตัว (personal statement) ความสามารถ
ในทางวิชาการ ได้แก่ รางวัลด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ/วิจัย ประวัติการน าเสนอผลงานแบบปากเปล่าในที่
ประชุมระดับประเทศหรือระดับโลก ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
๓) สถานที่ท างาน โดยพิจารณาตามบทบาทในการกระจายการให้บริการส าหรับภาคสังคม โดยเเบ่งตามความ
จ าเป็นเเละการจัดสรรทรัพยากร ดังนี้ 

กลุ่มท่ี ๑ สถานที่ท างานเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์หรือโรงพยาบาลศูนย์ที่มีการเรียน
การสอนของนักศึกษาแพทย์หรือแพทย์ประจ าบ้าน ที่ไม่เคยมีแพทย์สาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก 
จัดเป็นกลุ่มท่ีต้องการทรัพยากรมากสุด 
กลุ่มท่ี ๒ สถานที่ท างานเป็นโรงพยาบาลรัฐบาล ที่ไม่เคยมีแพทย์สาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก 
จัดเป็นกลุ่มท่ีต้องการทรัพยากรรองเป็นอันดับที่ ๒ 
กลุ่มท่ี ๓ สถานที่ท างานเป็นโรงพยาบาลรัฐบาล เเต่มีแพทย์สาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิกอยู่เดิม
แล้ว จัดเป็นกลุ่มที่ต้องการทรัพยากรรองเป็นอันดับที่ ๓ 
กลุ่มท่ี ๔ สถานที่ท างานอ่ืนๆที่ไม่ตรงกับข้อมูลกลุ่มท่ี ๑-๓ จัดเป็นกลุ่มท่ีต้องการทรัพยากรเป็นล าดับ
สุดท้าย 

๔) บุคลิกลักษณะ กิริยามารยาท ทัศนคติ ความตั้งใจ ทักษะการสื่อสาร และความสนใจใฝ่รู้ในสาขาเภสัชวิทยา
และพิษวิทยาคลินิก จะถูกประเมินจากประวัติการท างานและการสัมภาษณ์ 
หมายเหตุ ไม่มีนโยบายกีดกันผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีความเจ็บป่วย ความพิการ ซึ่งต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษ เว้นแต่คณะกรรมการสอบคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดฯ พิจารณาแล้วว่า ความเจ็บป่วยหรือความ
พิการนั้นเป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม การปฏิบัติหน้าที่ และอาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย 
๗.๒.๓. ช่วงเวลาที่รับสมัครและการประชาสัมพันธ์ 
จะประกาศในเว็บไซต์ก่อนการรับสมัคร 
๗.๒.๔. การประกาศผลการคดัเลือก 
แจ้งผลการคัดเลือกให้ทราบภายใน ๑ สัปดาห์หลังการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล  
แจ้งผลการคัดเลือกผ่านแพทยสภาและ/หรือราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการอุทธรณ์ 
๗.๒.๕. การอุทธรณ์ผลการคดัเลือก 
๑) ผู้สมัครแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดแจ้งความจ านงค์อุธรณ์และกรอกแบบค าร้องภายใน ๒ สัปดาห์นับจาก
วันที่ได้รับแจ้งผลการคัดเลือกเพ่ือยื่นต่อคณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
๒) คณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดพิจารณาค าร้องในเบื้องต้น และอาจตัดสินใจเปิดเผย
คะแนนการคัดเลือกให้ผู้สมัครแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดทราบ ถ้าผู้สมัครพอใจจะยืนผลการตัดสินเดิมจะถือว่า
เป็นที่สิ้นสุด 
๓) ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่พอใจ คณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดจะพิจารณาน าค าร้อง
ดังกล่าวเข้าท่ีประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเพ่ือพิจารณาค าร้องและลงมติ โดยจะ
มีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร 



๒๐ 

 

๔) ประธานคณะกรรมการฝึกอบรมแจ้งผลการลงมติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้สมัครทราบและถือเป็น
การสิ้นสุด โดยกระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลาไม่เกิน ๓๐ วัน 
๗.๓ จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
จ านวน ๑ คน 
ตามก าหนดราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ก าหนดให้สถาบันฝึกอบรมรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ใน
สัดส่วนปีละ ๑ คน ต่ออาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม ๒ คน รวมทั้งต้องมีงานบริการต่อจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๑ คน ตามท่ีก าหนดดังนี้ 
๑) ผู้ป่วยนอกที่ได้รับการตรวจรักษาทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา หรือมีการปรึกษาศูนย์พิษวิทยา ไม่น้อย
กว่า ๑,๐๐๐ ครั้ง/ปี  
๒) ผู้ป่วยในที่ได้รับการตรวจรักษาทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ครั้ง/ปี  
๓) จ านวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางพิษวิทยาและการตรวจหาระดับยาไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ครั้ง/ปี 
 
๘. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
๘.๑. คุณสมบัติของประธานการฝึกอบรม  
ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติเพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม สาขาอายุรศาสตร์ หรือเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และปฏิบัติงานด้านเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
อย่างน้อย ๕ ปี ภายหลังได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ ฯ  
๘.๒. คุณสมบัติและจ านวนของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
๘.๒.๑ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติเพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม สาขาอายุรศาสตร์ หรือ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และปฏิบัติงานด้านเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
อย่างน้อย ๒ ปี ภายหลังได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ ฯ  
สถาบันฝึกอบรมได้ก าหนดและด าเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมให้สอดคล้อง
กับพันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรดดยระบุคุณสมบัติของผู้ให้การการฝึกอบรมที่ชัดเจน ครอบคลุม
ความช านาญที่ต้องการได้แก่คุณสมบัติทางวิชาการ ความเป็นครู และความช านาญทางคลินิก โดยอ้างอิงตาม
ขั้นตอนภาควิชาอายุรศาสตร์เรื่องหลักเกณฑ์คัดเลือกและวิธีการด าเนินงานรับอาจารย์ 
๘.๒.๒ จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
จ านวน ๓ คน 
- ศาสตราจารย์นายแพทย์ วินัย วนานุกูล (ประธานการฝึกอบรม) 
- รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง สาทริยา ตระกูลศรีชัย 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ สหภูมิ ศรีสุมะ 



๒๑ 

 

ทั้งนี้เป็นไปตามตามก าหนดราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยซึ่งก าหนดให้ต้องมีจ านวนอาจารย์ผู้ให้
การฝึกอบรมปฏิบัติงานเต็มเวลาอย่างน้อย ๒ คน ต่อจ านวนผู้เข้ารับการอบรม ๑ คน หากมีจ านวนอาจารย์ 
ให้ฝึกอบรมเต็มเวลาไม่พอ อาจให้มีอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาได้ โดยมีข้อก าหนดดังนี้  
- จ านวนอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาต้องไม่มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของจ านวนอาจารย์เต็มเวลา  
- ภาระงานของอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาแต่ละคนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของภาระงานอาจารย์เต็มเวลา  
๘.๒.๓ หน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
๘.๒.๓.๑ อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมต้องมีเวลาเพียงพอส าหรับการให้การฝึกอบรม ให้ค าปรึกษา 
ก ากับดูแลการฝึกอบรม โดยมีการระบุหน้าที่ไว้ในคู่มืออาจารย์ 
๘.๒.๓.๒ ภาระงานของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมจะถูกก าหนดด้วย Perfomance agreement (PA) 
ท าให้มีความสมดุลกันในด้านงานบริการ การเรียนการสอน บริการวิชาการ งานวิจัย และ 
งานบริหารมีการประเมิน PA ทุก ๖ เดือนโดยหัวหน้าสาขาวิชาและ/หรือหัวหน้าภาควิชา ร่วมกับ
คณะกรรมการ 
๘.๒.๓.๓ อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมต้องมีการพัฒนาตนเองทั้งในส่วนของความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
เวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาและแพทยศาสตรศึกษา โดยทางคณะฯและภาควิชาสนับสนุนให้ 
อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมศึกษาต่อ เข้าร่วมประชุม/อบรม เป็นวิทยากร รวมทั้งท าวิจัย ทั้ง 
ด้านเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาและแพทยศาสตรศึกษาทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ าเสมอ 
รวมทั้งมีการประเมินผ่าน PA เป็นระยะ 
 
๙. ทรัพยากรทางการศึกษา  
คณะฯก าหนดและด าเนินนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรการศึกษาให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้  
๙.๑ คณะฯเปิดโอกาสให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสามารถได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การเข้าถึง 

แหล่งข้อมูลทางวิชาการท่ีทันสมัย สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเพียงพอ มี
อุปกรณ์ส าหรับการฝึกอบรม ภาคปฏิบัติ และมีสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาที่ปลอดภัย   

๙.๒ สาขาวิชาฯ ได้รับการรับรองการเป็นสถานที่ส าหรับการฝึกอบรม มีจ านวนผู้ป่วยเพียงพอและชนิดของ
ผู้ป่วยหลากหลายสอดคล้องกับผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยมีจ านวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลประมาณ 
๑๗๐ ราย/ปี และจ านวนผู้ป่วยที่ปรึกษาผ่านทางศูนย์พิษวิทยามากกว่า ๒๐,๐๐๐ ราย/ปี  

๙.๓ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี ซึ่งเปิดให้บริการค าแนะน าและข้อมูลแก่แพทย์ บุคคลกรทางการแพทย์และ
ประชาชนทั่วไปทุกวัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง นักวิทยาศาสตร์พิษสารสนเทศ (Information Scientist) จะเป็นผู้ให้
ค าแนะน าและข้อมูลเบื้องต้น โดยมีอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาร่วมให้
ค าปรึกษา ในแต่ละปีมีผู้ติดต่อขอรับค าปรึกษามากกว่า ๒๐,๐๐๐ ราย/ปี แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดจะได้
เรียนรู้ผู้ป่วยด้านพิษวิทยาที่ขอปรึกษาผ่านศูนย์พิษวิทยาทั้งในและนอกเวลาราชการ โดยจะปฏิบัติงานร่วมกับ
ทั้งนักวิทยาศาสตร์พิษสารสนเทศและอาจารย์ 



๒๒ 

 

๙.๔ ห้องปฏิบัติการหน่วยพิษวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็น
ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย มีเครื่องมือในการตรวจหาสารเคมีต่างทั้งที่ทราบและไม่ทราบ (unknown) รวมทั้ง
การตรวจวัดระดับยาต่างๆได้ โดยมีเครื่องมือที่หลากหลายตั้งแต่การตรวจพื้นฐาน จนถึงเครื่องมือทันสมัยและ
ซับซ้อน อาทิเช่น Atomic absorption spectrometer (AA), High performance liquid 
chromatography (HPLC) และ Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS) 
เป็นต้น ในแต่ละปีจะมีการตรวจมากกว่า ๕๐,๐๐๐ ครั้ง ห้องปฏิบัติการนี้ท างานร่วมกับศูนย์พิษวิทยา และ
แพทย์เมื่อมีผู้ป่วยด้านพิษวิทยาที่ควรต้องมีการตรวจหาหรือวัดระดับสารพิษต่างๆ ท าให้การวินิจฉัยและรักษา
แม่นย าถูกต้องมากข้ึน รวมถึงท าให้เกิดการเรียนรู้สารใหม่ๆโดยต่อเนื่อง 

๙.๕ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลวิชาการท่ีทันสมัย คณะฯมีการจัดตั้งหน่วยห้องสมุดและสารสนเทศ อยู่บริเวณชั้น 
๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ถูกออกแบบตกแต่งให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย เนื้อที่ ๑,๘๐๐ ตารางเมตร จ านวน ๑๕๐ ที่นั่ง ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนให้เป็น 
Learning commons โดยค านึงถึงลักษณะการใช้งานของผู้ใช้บริการเป็นหลัก มีบริการเครื่องคอมพิวเตอร์
จ านวน ๒๕ เครื่อง พร้อมระบบ Print Control เพ่ือควบคุมการสั่งพิมพ์งานจากจุดบริการ จุดเดียว ๒ เครื่อง 
มีห้องศึกษากลุ่มให้บริการจ านวน ๓ ห้อง ติดตั้ง WIFI ที่มีประสิทธิภาพในบริเวณพ้ืนที่ของห้องสมุดทั้งหมด 
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง ผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด 
http://med.mahidol.ac.th/library/ 

เวลาท าการ วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดท าการเวลา ๐๗.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. 

วันเสาร์ - อาทิตย์ เปิดท าการเวลา ๐๘.๓๐ - ๒๒.๐๐ น. 

ส าหรับ Learning Commons Zone เปิดให้บริการตลอด ๒๔ ชม. โดยหยุดท าการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดทุกคนสามารถเข้าถึงสื่ออิเล็กทรอกนิกส์ส าหรับการเรียนรู้ได้ทั้งขณะที่อยู่ใน
โรงพยาบาลผ่าน WIFI และขณะที่อยู่นอกโรงพยาบาลผ่านระบบ VPN มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพและถูกหลักจริยธรรม 

๙.๖ การจัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับผู้ร่วมงานและบุคลากรวิชาชีพอ่ืน มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์สารสนเทศน์ทางพิษวิทยา เจ้าหน้าที่ทางห้องปฏิบัติการ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ใน
การติดตามดูแลผู้ป่วย อีกทั้งยังได้มีส่วนร่วมในการงานของศูนย์พิษวิทยาร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พิษวิทยาทั้งการ
ทบทวนแนวทางการแนะน า การวางแผนการสื่อสารผ่านสื่อในบริบทต่างๆ การท างานวิจัยและนวัตกรรม 
ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์สารสนเทศน์ทางพิษวิทยา  

๙.๗ ความรู้และการประยุกต์ความรู้พื้นฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาที่ฝึกอบรม มีการบูร
ณาการ และสมดุลระหว่างการฝึกอบรมกับการวิจัยอย่างเพียงพอ  

๙.๘ การน าความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใช้ในการจัดท าแผนการฝึกอบรม การด าเนินการ
ฝึกอบรม การประเมินการฝึกอบรม  



๒๓ 

 

๙.๙ เปิดโอกาสให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสามารถเลือกฝึกอบรมในสถาบันอ่ืน ทั้งในและนอกประเทศตามที่
ระบุไว้ในหลักสูตร นอกจากนี้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสามารถขอทุนสนับสนุนการไปฝึกอบรมระยะสั้นใน
สถาบันต่างประเทศได้ตามเกณฑ์ที่คณะฯ และภาควิชาฯ ก าหนด 
 
๑๐. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร  
คณะฯและภาควิชาฯมีคณะกรรมการที่ท่ีท าหน้าที่ก ากับดูแลการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้านและ
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ในสาขาวิชาฯเองก็มีการก ากับดูแลให้การฝึกอบรมเป็นไปตามแผนการฝึกอบรม มี
การประชุมเพ่ือติดตามงานเป็นระยะๆ และมีการประชุมวางแผน/สัมมนาด้านการศึกษาทุก ๑-๒ ปี โดยการ
ประเมินหลักสูตรจะครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ 

- พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร  

- ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์  

- แผนการฝึกอบรม  

- ขั้นตอนการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรม  

- การวัดและประเมินผล  

- พัฒนาการของผู้รับการฝึกอบรม  

- ทรัพยากรทางการศึกษา  

- คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

- ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผู้รับการฝึกอบรมและความต้องการของระบบสุขภาพ  

- สถาบันฯร่วม  

- ข้อควรปรับปรุง  
สาขาวิชาฯมีการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับจากผู้ให้การฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด (ท้ังที่จบไป

แล้วและท่ียังศึกษาอยู่) นายจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน ามาปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและน าไปใช้จริง 
 
 
๑๑. การทบทวน / พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม  
ภาควิชาฯ จัดให้มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมเป็นประจ าทุกปี โดยคณะกรรมการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ประเมินกระบวนการฝึกอบรม กิจกรรมทางวิชาการ 
ปัญหาและอุปสรรรค ในการด าเนินการ และน าเสนอเข้าที่ประชุมสาขาวิชาฯ เพื่อปรับปรุง สาขาวิชาฯ มีการ
จัดสัมมนาการศึกษาทุก ๑-๒ ปี โดยมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านแพทยศาสตรศึกษา รวมทั้งศิษย์เก่า (รวมทั้ง
ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) เข้ามามีส่วนร่วมในการสัมมนาเพ่ือทบทวนทั้งหลักสูตร 
และกระบวนการฝึกอบรม ซึ่งได้สัมมนาครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ ๙-๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นอกจากนี้ยังมีการวาง 



๒๔ 

 

แผนการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นระยะๆ หรืออย่างน้อยทุก ๕ ปี 
 
๑๒. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ  
- คณะฯ ภาควิชาฯ และสาขาวิชาฯบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่ก าหนดไว้ในด้านต่างๆ 
ได้แก่ การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจานวนที่รับ) กระบวนการฝึกอบรม การวัด
และประเมินผล และผลลัพธ์ของการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ การออกเอกสารที่แสดงถึงการส าเร็จการฝึกอบรม 
ในแต่ละระดับ หรือหลักฐานอย่างเป็นทางการอ่ืนๆ ที่สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมใน
ระดับนั้นได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

- คณะฯ ภำควิชำฯ และสำขำวิชำฯ ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบและอ านาจในการบริหารจัดการงบประมาณของ
แผนการฝึกอบรม/หลักสูตรให้สอดคล้องกับความจาเป็นด้านการฝึกอบรม  

- คณะฯ ภำควิชำฯ และสำขำวิชำฯ มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม เพ่ือสนับสนุน
การด าเนินการของการฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดีและใช้ทรัพยากรได้อย่าง
เหมาะสม  

- คณะฯ ภำควิชำฯ และสำขำวิชำฯ มีจ านวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนับสนุนด้าน
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องครบถ้วน สอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม  
 
๑๓. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม  
คณะฯ ภาควิชาฯ และสาขาวิชาฯ ได้จัดให้มีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมตามก าหนดราชวิทยาลัยอายุร
แพทย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงก าหนดให้สถาบันฝึกอบรมที่จะได้รับการอนุมัติให้จัดการฝึกอบรม จะต้องผ่านการ
ประเมินความพร้อมในการเป็นสถาบันฝึกอบรม และสถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องดังนี้  
๑๓.๑ การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายในสถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีระบบและกลไกการประกัน  
คุณภาพการฝึกอบรมภายใน อย่างน้อยทุก ๒ ปี  
๑๓.๒ การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก สถาบันฝึกอบรมจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพจาก  
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ อย่างน้อยทุก ๕ ปี 
 

 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

ภาคผนวกที่ ๑ 
รายนามคณะกรรมการหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ

ช านาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา  
ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 
1. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ธันยชัย สุระ  ที่ปรึกษา (ราชวิทยาลัยอายรุแพทย์ แห่งประเทศไทย) 
2. ศาสตราจารย์นายแพทย์ วินัย วนานุกูล   ประธานการฝึกอบรม 
3. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง ฉัตรประอร งามอุโฆษ กรรมการผูเ้ชี่ยวชาญแพทยศาสตร์ศึกษา 
4. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง สาทริยา ตระกูลศรีชัย กรรมการหลัก (ฝ่ายวิจัย) 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ สหภูมิ ศรสีุมะ  กรรมการหลัก (ฝ่ายวิชาการและฝา่ยประเมินผล) 
6. นาง ริตราภรณ์ จันทร์เขียว    เลขานุการ 
7. แพทย์หญิง สุทธิมน ธรรมเตโช   กรรมการ (ตัวแทนศิษย์เก่า และ อาจารย์พิเศษ) 
8. นายแพทย์ ปุณณพัฒน์ ดาราสว่าง    กรรมการ (แพทย์ประจ าบา้นต่อยอด) 
9. นายแพทย์ พันธกานต์ ตันสุวรรณรัตน์                         กรรมการ (แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด) 
10. นางสาว จารุวรรณ ศรีอาภา    กรรมการ (ตัวแทนเจ้าหน้าที่ศูนยพ์ิษวิทยารามาธิบดี) 
11. นางสาว อจัฉรา ทองภู    กรรมการ (ตัวแทนเจ้าหน้าที่ศูนยพ์ิษวิทยารามาธิบดี) 

 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
1. ก าหนด/ปรับ พันธกิจและผลลพัธ์ทางการศึกษาท่ีพึงประสงค์ของการฝึกอบรม ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสตูรการ
ฝึกอบรมและสอดคล้องกับนโยบายของคณะฯ ท้ังด้านการศึกษา การบริการ การวิจัย และการสร้างเสริมสุขภาพให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงของ สังคม ท้ังด้านวิชาการ เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม 
2. พัฒนาโครงสร้างขององค์กร ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ เพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อม และความจ าเป็นท่ี
เปลี่ยนแปลงไปของการฝึกอบรมและปรับใหเ้กิดผลประโยชน์กับผู้มสี่วนไดส้่วนเสียกลุม่ต่าง ๆ 
3. พัฒนาและปรับปรุงแผนการฝึกอบรม/หลักสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบา้นต่อยอด อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยา 
4. ก าหนดนโยบายและกระบวนการการคดัเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบา้นต่อยอดโดยสามารถ ปรับนโยบายการ 
รับ วิธีการคัดเลือกผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับความคาดหวังและสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไป ความต้องการ 
ที่จ าเป็นด้านทรัพยากรบุคคล การเปลี่ยนแปลงในการศึกษาพ้ืนฐานทาง การแพทย์ และข้อก าหนดของหลักสูตร  
5. บริหารกระบวนการฝึกอบรม การปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดและก าหนดระยะเวลาในการ ด าเนินกิจกรรมการ 
เรียนการสอน ให้เป็นไปตามหลักสูตรทีเ่กี่ยวข้อง โดยสามารถปรับโครงสร้าง เนื้อหา และ ระยะเวลาของหลักสูตรการฝึกอบรม
เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหนา้ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงของข้อมูล ประชากรศาสตร์ สุขภาพและการเกดิโรคของประชากร 
สภาวะด้านเศรษฐกิจสังคมและวฒันธรรม เพื่อให้ครอบคลุมความรู ้แนวคิด และวิธีการที่ทันสมัยและตรงประเด็น 
6. บริหารกระบวนการฝึกอบรมภายใต้สภาวะการทีเ่หมาะสมไมเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพท้ังทางกายภาพ ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมท้ังในเวลาและนอกเวลาราชการ 
7. บริหารกระบวนการฝึกอบรมอย่างเท่าเทียมกัน ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมทุกคนมสีิทธิและหนา้ที่เท่าเทียมกันตามทีร่ะบไุว้ใน
หลักสตูร ไม่มีการแบ่งแยกเพศ เช้ือชาติ ศาสนา 
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8. ปรับกระบวนการเรียนรู้ และวธิีการฝึกอบรม ผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีพึงประสงค์ของการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความ 
ต้องการที่จ าเป็นตามสภาพแวดลอ้มท่ีแพทย์จะเข้าท างาน 
9. ก าหนดกระบวนการวัดผลการเรียนรู้ของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดที่ครบถ้วนสอดคล้องตามเกณฑ์ entrustable 
professional activity ของสามคมพิษวิทยาคลินิก และจัดให้มรีะบบการให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีส่งเสริมการเรยีนรู้อย่างทันเวลา 
10. ปรับนโยบายการพัฒนาและคดัเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ใหก้ารฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
ไปของการฝึกอบรม 
11. บริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรเพื่อให้การด าเนินหลักสูตรการฝึกอบรมบรรลุตามวตัถุประสงค์ 
12. ก าหนดนโยบายและแนวทางในการประกันคณุภาพการฝึกอบรม 
13. ก าหนดกระบวนการการรับฟังข้อมูลป้อนกลับจากแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี
อย่างสม่ าเสมอ 
14. ก ากับ ติดตาม ประเมิน ทบทวน และปรับปรุงพัฒนากระบวนการก ากับดูแลหลักสูตรให้ละเอียดและชัดเจน ตามแผนการ
ฝึกอบรม/หลักสูตร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
15. จัดประชุมคณะกรรมการหลักสูตรการฝึกอบรม สาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาเป็นระยะ ๆ อยา่งน้อยทุก 3 เดือน 
16. บริหารจัดการหลักสูตรอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและไมม่ีประโยชน์ทับซ้อน ทั้งการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด การ
คัดเลือก อาจารย์ การบริหารการฝึกอบรม การวัดและประเมินผล การให้การป้อนกลับ และการปรับปรุงพัฒนาหลักสตูร 
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ภาคผนวกที่ ๒  
เกณฑ์การเปิดหลักสูตร เพื่อวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
 

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อฝส.) 
อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ก าหนดให้ 
 
คุณสมบัติของประธานการฝึกอบรม  
ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติเพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม สาขาอายุรศาสตร์ หรือเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และปฏิบัติงานด้านเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาอย่างน้อย ๕ 
ปีภายหลังได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ ฯ 
 
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติเพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม สาขาอายุรศาสตร์ หรือ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และปฏิบัติงานด้านเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาอย่างน้อย ๒ 
ปี ภายหลังได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ ฯ 
 
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
สถาบันฝึกอบรมรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ในสัดส่วนปีละ ๑ คน ต่ออาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม ๒ คน รวมทั้ง
ต้องมีงานบริการต่อจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๑ คน ตามที่ก าหนดดังนี้ 
๑) ผู้ป่วยนอกที่ได้รับการตรวจรักษาทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา หรือมีการปรึกษาศูนย์พิษวิทยา ไม่น้อย
กว่า ๑,๐๐๐ ครั้ง/ปี  
๒) ผู้ป่วยในที่ได้รับการตรวจรักษาทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ครั้ง/ปี  
๓) จ านวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางพิษวิทยาและการตรวจหาระดับยาไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ครั้ง/ปี 
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ภาคผนวกที่ ๓ 
เนื้อหาสังเขปของการฝึกอบรม 

ความรู้พื้นฐานทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา รวมถึงความรู้ในระบบที่เกี่ยวข้อง 

Principle of toxicology 

Basic pharmacology 

Biochemical and metabolic principles 

Chemical principles 

Withdrawal principles 

Principle of immunological response  

Neurotransmitters and neuromodulators 

Fluid, electrolyte, and acid-base principles  

Pathology and pathogenesis of diseases 

Initial evaluation of poisoned or overdosed patient 

Laboratory principles 

Diagnostic imaging 

Pediatric and neonatal toxicology 

Geriatric toxicology 

Analytical toxicology 

Occupational, industrial, and environmental toxicology 

Forensic toxicology 

Principles of managing acutely poisoned or overdosed patient 

Antidotes 



๒๙ 

 

Decontamination 

Enhance elimination 

Structure and function of 

- Cardiovascular system 

- Endocrine system 

- Gastrointestinal system 

- Genitourinary system 

- Hematopoietic system 

- Musculoskeletal system 

- Nervous system 

- Respiratory system 

- Reproductive system 

- Otolaryngology system 

- Skin and soft tissue 

ระบาดวิทยาคลินิก 

- ประเมินงานวิจัย 

- ความเชื่อถือได้และจุดอ่อนของการศึกษาแบบ randomized controlled, case- control, 

cohort study, cross-sectional, case series, systematic review และ meta-analysis 

- วิเคราะห์ข้อมูลและความเชื่อถือได้ของข้อมูลที่ได้มาจากการรวบรวม เช่น review article, original 

article 

- สามารถใช้หรือแปลข้อมูลทางสถิติได้ถูกต้อง เช่น p-value, number needed to treat, relative 

risk, odds ratio, 95% confidence interval เป็นต้น 

- ใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัย เช่น sensitivity, specificity ได้อย่างเหมาะสม 
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- Potential bias ของการวัดค่าหรือแปลค่า sensitivity และ specificity 

เภสัชวิทยาคลินิก 
- ความรู้ทางด้าน pharmacokinetics และ pharmacodynamics ของยา และน ามาประยุกต์กับ
การติดตามระดับยาและการปรับยา 
- หลักการใช้ยา ได้แก่ จุดประสงค์ ทางเลือก การประเมินผล 
- ประเมินผลข้างเคียงจากการใช้ยา การแพ้ยา 
- Adverse drug event 
- Drug interaction 
- ประเมินความแตกต่างของ metabolism ของยาในผู้ป่วยแต่ละประเภท 
- ปรับเปลี่ยนขนาดยาตามภาวะเสี่ยงต่างๆ เช่น โรคตับ โรคไต สูงอายุ ตัง้ ครรภ์ และให้นมบุตร 

 
การดูแลเหตุที่มีกลุ่มผู้ป่วยและอุบัติภัย  
 - Classification and labeling of hazardous materials  
 - Identify hazardous materials 

- Hazmat incidence response rule and standard 
- General approach and triage 
- Decontamination procedure 
- Personal protective equipment 
- Risk communication 
 

โรคหรือภาวะของผู้ป่วย แบ่งเป็น  

ระดับท่ี ๑ โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาที่พบบ่อย และ / หรือมีความส าคัญ 

ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดต้องดูแลรักษาได้ด้วยตนเอง  

ระดับท่ี ๒ โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาที่พบน้อยกว่าระดับ ๑ และมี

ความส าคัญ ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดควรดูแลรักษาได้ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์  

ระดับท่ี ๓ โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาที่ซับซ้อน ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านต่อ

ยอด อาจดูแลรักษาได้ หรือสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเอง หรือฟังบรรยาย และสถาบันฝึกอบรมควร

จัดให้มีการเรียนรู้โรคในกลุ่มนี้อย่างพอเพียง  
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กลุ่มโรค สารหรือ
ภาวะ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ 

Analgesics Paracetamol 
Ergot derivatives and 
antimigraine drugs 

   

Salicylate     
NSAIDs and other 

analgesics: NSAIDs, muscle 
relaxant 

    

Antimicrobials Antimicrobials    
Antiseptics   

Chemotherapeu
tic and 

immunosuppres
sive drugs 

Methotrexate    
  Other 

chemotherapeutic and 
immunosuppressive 

drugs: platinums, 
cyclophosphamide, 

ifosfamide, fluorouracil 

Other 
chemotherapeut

ic and 
immunosuppres

sive drugs: 
others 

Drugs that Affect 
the 

Cardiovascular 
System 

Antiarrhythmic drugs: 
digoxin, amiodarone 

Antiarrhythmic drugs: 
others 

 

Antihypertensive drugs    

Drugs and 
substances that 

Affect the 
Respiratory 

System 

Bronchodilators include 
methylxanthines 

    

Antitussives, mucolytics, or 
expectorants 

    

Drugs that Affect 
the Endocrine 

System 

Antidiabetic drugs     
Thyroid drugs     

Drug involve homeostasis      
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Drugs that Affect 
the Hematologic 

System 

Iron     

Drugs that Affect 
the Nervous 

System 

Anticholinergic drugs Anesthetics   
Anticonvulsants   

Lithium   
Antihistamines    
Antidepressant    
Antipsychotics     

Sedatives hypnotics     
Muscle relaxants     

Drugs of Abuse 
 

Sympathomimetics    
Body packers or body 

stuffers 
  

Substance withdrawal   
Opioids    
Ethanol     

Hallucinogens     
Industrial, 

Household, and 
Environmental 

Toxicants 

Cleansers and Caustics  Radiation 
Toxic alcohols and glycols   

Heavy metals: lead Heavy metals:  arsenic, 
mercury, cadmium, 
copper, manganese 

Heavy metals: 
thallium, 

selenium, silver, 
other heavy 

metals 
Hydrocarbons     

Toxicants that 
Affect Oxygen 
Transportation 

Irritant gases    
Dyshemoglobin inducers   

Simple asphyxiants    
Cellular asphyxiants   

Pesticides Paraquat  Other pesticides: 
sodium 
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monofluoro- 
acetate, 

fluoroacetamide, 
others 

Anilides and 
chloroacetanilides 

  

Glyphosate  Other 
insecticides and 

repellants: 
neonicotinoid, 
organochlorine, 

others 
Other insecticides and 

repellants: naphthalene 
  

Chlorophenoxy 
compounds 

 Other fumigants 

Phosphides   
Cholinesterase inhibitors     

Pyrethroids     
Other insecticides and 

repellants: DEET, camphor, 
para-dichlorobnzene 

    

Food Poisonings Bacterial and 
cyanobacterial toxins: 
tetrodotoxin, saxitoxin 

Bacterial and 
cyanobacterial toxins: 

botulism 

Bacterial and 
cyanobacterial 
toxins: others 

Mushrooms   
Plants: plant with local 
irritant effect, plant with 

anticholinergic effect, 
cardiac glycosides, 

cyanogenic glycosides, 
strychnine  

Plants: rotenone, 
abrin, ricin 

Plants: others 
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Envenomation Hematotoxic snakes Other envenomation: 
sea snake 

Other 
envenomation: 

stingray, 
stonefish, others 

Neurotoxic snakes     
Bee, wasp, and hornets     
Other envenomation: 

spider, fire ant, jellyfish 
    

Conditions, 
syndromes, or 

symptoms 

Seizure   
Alteration of consciousness     

Metabolic acidosis     
Shock     

Hepatitis     
Renal failure     
Hemolysis     

Coagulopathy     
Rhabdomyolysis     
Hyperthermia     

 

ทักษะ หัตถการ และ/หรือแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัย และรักษาโรค 

ระดับท่ี ๑ หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดต้องท าได้ด้วยตนเอง และสามารถสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์ 

แพทย์ประจ าบ้านท าหัตถการดังกล่าวได้ 

ระดับท่ี ๒ หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)  

ระดับท่ี ๓ หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด อาจท าได้ (ช่วยท าหรือได้เห็น) 

 

หัตถการ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ 
Manual procedure 
  

Decontamination 
techniques 

  Hyperbaric 
Oxygen Therapy 
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Basic cardiac life 
support 

    

Endotracheal 
intubation 

    

Advanced cardiac 
life support 

    

การให้ Antidote 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Activated charcoal Botulinum antitoxin Octreotide 
Antivenins Insulin   
Atropine Lipid   
Calcium    
Chelators    
Cyclophosphamide    
Deferoxamine    
Ethanol   
Folic & Folinic acids     
Methylene blue   
Nitrite, 
amyl/sodium 

  

Thiosulfate, sodium   
N-acetylcysteine     
Naloxone     
Pralidoxime     
Protamine     
Pyridoxine     
Sodium bicarbonate     
Thiamine     
Vitamin K     

การแปลผลทาง
ห้องปฏิบัติการ* 
ระดับท่ี ๑ สามารถ 
ตรวจ และแปลผลได้
ด้วยตนเอง 

Sodium dithionite 
test 

Therapeutic drug 
monitoring 

Pathology and 
cytology of tissue 
biopsy 

Bedside screening 
for 

Toxic substance level   
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ระดับท่ี ๒ สามารถส่ง
ตรวจ แปลผลได้ด้วย
ตนเอง 
ระดับท่ี ๓ สามารถส่ง
ตรวจ และน าผลไป
ประยุกต์ใช้ได้ 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

methemoglobinemi
a 
Electrocardiography Laboratory diagnoses in 

toxicology 
  

Urinalysis Acute abdomen series   
20-minute whole 
blood clotting test 

Bone and joint radiography   

Urine screening for 
drug of abuse 

Chest X-ray   

  Plain KUB   
  Skull X-ray   
  Ultrasound of the 

abdomen 
  

  CT brain, abdomen, thorax   
  MRI brain   
  Coagulogram   
  Complete blood count   
  Glucose-6-phosphate 

dehydrogenase 
  

  Hemoglobin analysis   
  Iron studies (Serum iron, 

TIBC, ferritin) 
  

  Thyroid function test   
  BUN, creatinine, eGFR, uric 

acid, Electrolyte, 
Magnesium 

  

  Calcium, Phosphate, 
Alkaline phosphatase 

  

  Liver function test   
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 ความรู้ทางด้านบูรณาการ 
ก. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)  

๑. การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์, ผู้ร่วมงาน, ผู้ปว่ยและญาติ  

๒. การบอกข่าวร้าย  

๓. ปัจจัยที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย  

๔. การบริหารจัดการ difficult case  

๕. การตระหนักรู้พื้นฐานความเชื่อทางสุขภาพท่ีต่างกันรวมถึง การแพทย์ทางเลือก การแพทย์
สมุนไพรและการแพทย์ท้องถิ่น 

 
ข. ความเป็นมืออาชีพ  

๑. การบริบาลโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง patient-centered care  
- การยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก  

- การรักษาความน่าเชื่อถือแก่ ผู้ป่วย สังคม โดยการรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดีที่สุด  

- การให้เกียรติและยอมรับเพ่ือนร่วมวิชาชีพ เพ่ือนร่วมงาน ผู้ป่วย และญาต ิ 

- ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไว้ก่อน  
 
๒. พฤตินิสัย  
- ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ และมีวินัย  

- การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ  
 
๓. จริยธรรมการแพทย์  
- การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์ส่วนตัวในทุกกรณีการนับถือให้เกียรติ สิทธิ และรับฟังความเห็น
ของผู้ป่วย ในกรณีผู้ป่วยไม่เห็นด้วยกับ การรักษาหรือปฏิเสธการรักษา กรณีญาติและผู้ป่วยร้องขอ
ตามสิทธิผู้ป่วย  

- การขอความยินยอมจากผู้ป่วยและผู้ปกครองในการดูแลรักษาและหัตถการ  

- การปฏิบัติในกรณีที่ผู้ปกครองร้องขอการรักษาท่ีไม่มีประโยชน์หรือมีอันตราย  

- การรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย  

- การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง 
  
๔. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
- การก าหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง  



๓๘ 

 

- การค้นคว้าความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือได้ด้วยตนเอง  

- การประยุกต์ความรู้ที่ค้นคว้ากับปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม  

- การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ  

- การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างสม่ าเสมอ  

- การใช้ electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้  

- การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย ผู้ปกครองและญาติ  
 

ค. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ  
- ความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ  

- ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพ เช่น ระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการ
การรักษาพยาบาลของข้าราชการ เป็นต้นความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และกระบวนการ 
hospital accreditation การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา  

- ความรู้เกี่ยวกับ cost consciousness medicine เช่น นโยบายการใช้ยาระดับชาติ บัญชียาหลัก
แห่งชาติ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล โครงการสนับสนุนการจัดระบบบริการยาก าพร้าและยาต้านพิษ 
เป็นต้น  

- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายยาเสพติด เป็นต้น 
 
ง. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  

- ทักษะและจริยธรรมในการวิจัย  

- การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบทีมสหวิชาชีพ  

- การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล  

- การบันทึกเวชระเบียนครบถ้วนถูกต้อง  

- การประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยและ/หรือผู้รับบริการ 
- การมีส่วนร่วมในองค์กร เช่น ภาควิชา/แผนก/กลุ่มงาน โรงพยาบาล/สถาบัน ราชวิทยาลัย เป็นต้น 
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ภาคผนวก ๔  

Entrustable professional activity 

1. แนวทางการเรียนรู้และการประเมิน EPA 

1.1 Level of EPA ขั้นขีดความสามารถ (milestones) โดยจ าแนกผลการเรียนรู้ของขีดความสามารถแต่ละ

อย่างเป็น 5 ขั้น ดังนี้ 

ขั้น 1 ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติกิจกรรมนั้น (not allowed to practice the 

EPA)  

ขั้น 2 สามารถให้ปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ภายใต้การก ากับดูแลอย่างเต็มที่ (practice the EPA with 

full supervision) 

ขั้น 3 สามารถให้ปฏิบัติเองได้ภายใต้การก ากับดูแล (practice the EPA with supervision on 

demand) 

ขั้น 4 สามารถให้ปฏิบัติเองได้โดยไม่ต้องก ากับดูแล (“unsupervised” practice allowed) 

ขั้น 5 อาจให้ก ากับดูแลผู้อ่ืนปฏิบัติได้ (supervision task may be given) 

1.2 เนื้อหาการเรียนรู้และการประเมิน Entrustable professional activities (EPA) 

1. Providing clinical pharmacological and toxicological consultation and management of 

patients with acute poisonings 

2. Providing clinical pharmacological and toxicological consultation and management of 

patients with subacute to chronic toxicological exposures or effects 

3. Providing risk-appropriate toxicological surveillance and preventive care 

4. Demonstrating lifelong personal learning activities 

5. Working with interprofessional health care teams 

6. Teaching medical students, residents, and healthcare professions 

7. Appropriate communicating with public and other professions  
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EPA1: Providing clinical pharmacological and toxicological consultation and 
management of patients with acute poisonings 

Title of EPA Providing clinical pharmacological and toxicological 
consultation and management of patients with acute 
poisonings 

Specifications 
  
  
  
  
  
  
  

1. Able to assess patients’ severity 
2. Able to detect significant history/symptoms/physical 
sign from patients/ relatives/referral physicians 
3. Able to identify clinically relevant 
problems/differential diagnosis 
4. Able to perform appropriate and relevant treatments 
and investigations according to clinical problems 
5. Able to interpreting toxicological test including point 
of care test, laboratory test, and imaging 
6. Provide appropriate disposition, observation, or 
follow up 
7. Provide proper and adequate information to the 
patients/relatives/primary healthcare team 
8. Record proper and adequate clinical information 

Context Emergency setting / Intensive or critical care setting / 
Inpatient setting / Ambulatory setting / Poison center 
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: clinical management of common acute 
toxic exposures (Table 1), rational use of drugs and 
investigations, reimbursement of various health care 
systems 
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Skill: history taking, physical examination, clinical 
reasoning and decision making, communication, 
leadership, teamworking, and ACLS 

Attitude and behavior: professionalism, willingness to 
ask for help if needed 

Experience: 
1. Demonstrate experience coping with acute toxic 
exposed patients at least 2 cases/item; all items (Acute 
setting in Table 1) within the 2 years of training 
2. Completeness of consultation record 200 records 
within the 2 years of training 

Assessment information source 
to assess progress and ground 
for a summative entrustment 
decision 

1. Direct observation 
2. Information from colleagues (multisource feedback) 
3. Medical records 
4. Bedside discussion 
5. Case conference 

Entrustment for which level of 
supervision is to be reached at 
which stage of training? 
  

1. Unsupervised practice at the end of first year – level 
4 (10 cases in different diseases/problems) 
2. Unsupervised practice with supervision task at the 
end of second year – level 5 (10 cases in different 
diseases/problems) 
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EPA2: Providing clinical pharmacological and toxicological consultation and 
management of patients with subacute to chronic toxicological exposures or effects 

Title of EPA Providing clinical pharmacological and toxicological 
consultation and management of patients with subacute 
to chronic toxic exposures or effects 

Specifications 
  
  
  
  
  
  
  

1. Able to assess patients’ severity 
2. Able to detect significant history/symptoms/physical 
sign from patients/ relatives/referral physicians 
3. Able to identify clinically relevant 
problems/differential diagnosis 
4. Able to perform appropriate and relevant treatments 
and investigations according to clinical problems 
5. Able to interpreting toxicological test including point of 
care test, laboratory test, and imaging 
6. Provide appropriate disposition, observation, or follow 
up 
7. Provide proper and adequate information to the 
patients/relatives/primary healthcare team 
8. Record proper and adequate clinical information 

Context Emergency setting / Intensive or critical care setting / 
Inpatient setting / Ambulatory setting / Poison center 
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: clinical management of common subacute 
to chronic toxic exposures (Table 1), rational use of drugs 
and investigations, reimbursement of various health care 
systems 
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Skill: history taking, physical examination, clinical 
reasoning and decision making, communication, 
leadership, teamworking, and ACLS 

Attitude and behavior: professionalism, willingness to ask 
for help if needed 

Experience: 
1. Completeness of consultation record related with 
subacute to chronic toxicological exposed patients 
average 30 records within the 2 years of training 

Assessment information source 
to assess progress and ground 
for a summative entrustment 
decision  
  

1. Direct observation 
2. Information from colleagues (multisource feedback) 
3. Medical records 
4. Bedside discussion 
5. Case conference 

Entrustment for which level of 
supervision is to be reached at 
which stage of training? 
  

1. Unsupervised practice at the end of first year – level 4 
(5 cases in different diseases/problems) 
2. Unsupervised practice with supervision task at the end 
of second year – level 5 (5 cases in different 
diseases/problems) 
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EPA3: Providing risk-appropriate toxicological surveillance and preventive care 

Title of EPA Providing risk-appropriate toxicological surveillance 
and preventive care 

Specifications 
  
  
  
  
  
  

1. Able to recommend first-line, appropriate 
toxicological surveillance and preventive care 
2. Provides a rationale for the decision to order the 
tests or preventive care 
3. Incorporates the principle of cost-effectiveness in 
selecting the tests and preventive plan 
4. Elicits and takes into account the risk of toxic 
exposures and patients’ conditions in making 
recommendations 
5. Able to interpreting toxicological test including 
point of care test, laboratory test, and imaging 
6. Able to explain the appropriateness of the 
screening and preventive care suggested to the 
patients 
7. Understands the implications and urgency of an 
abnormal result and seek assistance as needed 

Context Inpatient setting / Ambulatory setting / Poison 
center 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. Knowledge and evidence-base information of 
toxic exposure, toxicological surveillance, 
toxicological test, and preventive care 
2. Normal value of the screening tests 



๔๕ 

 

  
  
  
  
  

Skill: recognition and determining risk of toxic 
exposures 

Attitude and behavior: professionalism, willingness 
to ask for help if needed 

Experience: 
1. Demonstrate experience coping with toxicological 
surveillance and preventive care in 10 cases within 
the 2 years of training 
2. Completeness of consultation record average 10 
records within the 2 years of training 

Assessment information source to 
assess progress and ground for a 
summative entrustment decision  
  

1. Direct observation 
2. Information from colleagues (multisource 
feedback) 
3. Medical records 
4. Bedside discussion 
5. Case conference 

Entrustment for which level of 
supervision is to be reached at 
which stage of training? 
  

1. Execution with reactive supervision (on request) 
by the end of first year – level 3 (3 cases in different 
scenarios) 
2. Unsupervised practice at the end of second year 
– level 4 (3 cases in different scenarios) 
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EPA4: Demonstrating lifelong personal learning activities 

Title of EPA Demonstrating lifelong personal learning activities 

Specifications 
  

1. Able to reflect what have been learned from internal, 
external, or personal academic activities 
2. Able to reflect what are the impacts to one’s practice 
from those learning activities 

Context Clinical Pharmacology and Toxicology Fellowship Log 
Book 

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: understanding the concept of continue 
professional development (CPD) and the four domains of 
professional practice, medical knowledge, patient safety, 
non-technical skills, communication and maintaining trust 

Skill: reflective learning, critical thinking, clinical reasoning 

Attitude and behavior: professionalism, commitment to 
life-long learning and self-improvement 

Experience: 
1. Demonstrate submitting Clinical Pharmacology and 
Toxicology Fellowship Log Book 
2. Conduct research under supervision 

Assessment information 
source to assess progress and 
ground for a summative 
entrustment decision 

Mentor's opinion 
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Entrustment for which level of 
supervision is to be reached at 
which stage of training? 

1. Unsupervised practice at the end of each year – level 
4 (25 reflective writings at the end of each year) 
2. Submitting one publishable research manuscript to 
mentor at the end of second year 
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 EPA5: Working with interprofessional health care teams 

Title of EPA Working with interprofessional health care teams 

Specifications 
  
  
  
  
  
  

1. Understands roles and responsibilities as a leader of 
health care teams 

2. Understands roles of other professions to 
appropriately assess and address the health care needs 
of the patients and populations served and how the 
team works together to provide care 

3. Works with individual of professions to maintain a 
climate of mutual respect and share values 

4. Communicates with patients, families and other 
health professions in a responsive manner to support a 
team approach to maintenance of health and the 
treatment of disease 

5. Listens actively, and encourages ideas and opinions 
of other team members 

6. Applies relationship-building values and the principle 
of team dynamics to perform effectively in different 
team roles to plan and deliver patient-centered care 

7. Applies leadership practices that support 
collaborative practice and team effectiveness 

Context Emergency setting / Intensive or critical care setting / 
Inpatient setting / Ambulatory setting / Poison center 
setting 

Domains of competence Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-
based learning / Interpersonal and communication 
skills / Professionalism / System-based practice 
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Knowledge, skills, attitude and 
behavior and required 
experience for entrustment 
  
  
  

Knowledge: principles of team dynamics and 
interpersonal communication 

Skill: communication, consultation, active listening, 
management, working practice with other health 
professions, leadership 

Attitude and behavior: mutual respect, shared values, 
recognize one’s limitations 

Experience: demonstrate experience in being 
consultant for the healthcare team 

Assessment information source 
to assess progress and ground 
for a summative entrustment 
decision 
  
  

1. Direct observation 
2. Information from colleagues (multisource feedback) 
3. Self-evaluation: Clinical Pharmacology and 
Toxicology Fellowship Log Book 

Entrustment for which level of 
supervision is to be reached at 
which stage of training? 
  

1. Unsupervised practice at the end of first year – level 
4 (5 different cases) 
2. Unsupervised practice with supervision task at the 
end of second year – level 5 (5 different cases) 

  

 

 

 

 

 

 

 



๕๐ 

 

EPA6: Teaching medical students, residents, and healthcare professions 

Title of EPA Teaching medical students, residents, and 
healthcare professions 

Specifications 
  

1. Able to concise review and summarize 
toxicological topics, articles, information, or case 
scenarios 

2. Able to teach medical students, residents, and 
healthcare professions 

Context Teaching / Academic activity 

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: principles of learning and teaching, 

Skill: communication, presentation, reviewing and 
summarizing 

Attitude and behavior: professionalism, mutual 
respect, fellow as a teacher 

Experience: demonstrate teaching medical 
students, residents, and healthcare professions 

Assessment information source to 
assess progress and ground for a 
summative entrustment decision 
  
  

1. Direct observation 
2. Information from colleagues (multisource 
feedback) 
3. Teaching log: Clinical Pharmacology and 
Toxicology Fellowship Log Book 
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Entrustment for which level of 
supervision is to be reached at 
which stage of training? 
  

1. Execution with reactive supervision (on request) 
by the end of first year – level 3 (10 different 
topics/cases) 
2. Unsupervised at the end of second year – level 4 
(10 different topics/cases) 
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EPA7: Appropriate communicating with public or other professions 

Title of EPA Appropriate communicating with public or other 
professions 

Specifications 
  

1. Able to concise review and summarize 
toxicological information 
2. Able to communicating with public or other 
professions 

Context Academic activity or public communication 

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: principles of communication 

Skill: communication, presentation, reviewing and 
summarizing, social media, safety information 
practice 

Attitude and behavior: professionalism, fellow as a 
teacher 

Experience: demonstrate communication with 
public or other specialties through social media, 
conference, or interview 

Assessment information source to 
assess progress and ground for a 
summative entrustment decision 
  
  

1. Direct observation 
2. Information from colleagues (multisource 
feedback) 
3. Communication log: Clinical Pharmacology and 
Toxicology Fellowship Log Book 
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Entrustment for which level of 
supervision is to be reached at 
which stage of training? 

1. Execution with reactive supervision (on request) 
by the end of first year – level 3 (2 different topics) 
2. Unsupervised practice at the end of second year 
– level 4 (2 different topics) 

  

2. EPA-competencies matrix 

ขั้นขีดความสามารถ (milestones): ขั้นที่ I/II ก่อนสิ้นสุดของการฝึกอบรมเทียบเท่าเต็มเวลา 12/24 
เดือน ต้องได้ผลประเมินในแต่ละ EPA ดังต่อไปนี้ 

Competencies and Milestones / จ านวนครั้งและ 
ระดับขีดความสามารถที่ต้องผ่านการประเมินในแต่ละขั้น 

EPA 1 
EPA 
2 

EPA 
3 

EPA 4 
EPA 
5 

EPA 6 
EPA 
7 

10/10 5/5 3/3 
25/25 

(1 
วิจัย) 

5/5 10/10 2/2 

1. การบริบาลผู้ป่วย (Patient Care) 
ก. มีทักษะในการตรวจรางกายผู้ป่วย ท าหัตถการ และการรวบรวม
ข้อมูล 

4/5 4/5 3/4 - - - - 

ข. มีทักษะในการเลือกส่งตรวจ แปลและอภิปรายผลการตรวจทางเวช
เภสัชวิทยาและพิษวิทยาได้อย่างเหมาะสม ต่อสถานการณ์ของผู้ป่วย
และสถานพยาบาล 

4/5 4/5 3/4 - - - - 

ค. มีทักษะในการ วินิจฉัย เฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลง และ
บ าบัดรักษาภาวะผิดปกติทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาที่พบ
โดยทั่วไปในประเทศไทยได้ 

4/5 4/5 - - - - - 

ง. มีทักษะในการ ใช้ยาต้านพิษพิษอย่างเหมาะสม 4/5 4/5 - - - - - 
จ. มีทักษะในการท าการเฝ้าระวังทางพิษวิทยาและใช้ข้อมูลการ
ประเมินการสัมผัส (exposure assessment) 

4/5 4/5 3/4 - - - - 

ฉ. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ าเสมอ 4/5 4/5 3/4 - - - - 
ช. วางแผนการดูแลรักษาผู้ป่วยทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาผ่าน
การแพทย์ทางไกลโดยปรับเข้ากับบริบทของผู้ป่วยและสถานพยาบาล
ที่ขอค าปรึกษา 

4/5 4/5 - - 4/5 - - 

2. ความรู้และทักษะหัตถการทางเวชกรรม (Medical Knowledge & Procedural Skills) 
ก. มีความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและ
จิตใจที่เกี่ยวข้องกับวิชาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 

4/5 4/5 3/4 - - 3/4 3/4 
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ข. มีความรู้ และทักษะ ในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในสาขาเวชเภสัช
วิทยาและพิษวิทยา 

4/5 4/5 3/4 - - 3/4 3/4 

3. การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ (Practice-based Learning and Improvement) 
ก. วิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์ - - - 4/4 - 3/4 3/4 
ข. ด าเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ - - - -/4 - - - 
ค. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล 4/5 4/5 3/4 4/4 4/5 - - 
ง. เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ 4/5 4/5 3/4 4/4 - - - 
4. ทักษะระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
ก. น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 4/5 4/5 3/4 - 4/5 - - 
ข. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะ
ทางด้านทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 

4/5 4/5 3/4 - 4/5 - - 

ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ 

4/5 4/5 3/4 - 4/5 - - 

ง. สื่อสารและถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ทางวิชาการแก่ประชาชนทั่วไป 
แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ได้ 

- - - - - 3/4 3/4 

จ. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ 4/5 4/5 3/4 - 4/5 3/4 3/4 
5. การปฏิบัติตามหลักวิชาชีพนิยม (Professionalism) 
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน 
เพ่ือนร่วมวิชาชีพ และชุมชน 

4/5 4/5 3/4 4/4 4/5 3/4 3/4 

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต (Continuous Professional Development) 

- - - 4/4 - 3/4 3/4 

ค. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 4/5 4/5 3/4 4/4 4/5 3/4 3/4 
ง. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 4/5 4/5 3/4 - 4/5 - 3/4 
6. การท าเวชปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (Systems-based Practice) 
ก. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ - - - 4/4 4/5 - - 
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย - - - -/4 4/5 - - 
ค. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness 
Medicine) และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับ
บริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4/5 4/5 3/4 - 4/5 - - 
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3. ผลของ EPA 

 

3.1 การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม 

ใช้วัดและประเมินผลมิติ in-training evaluation ดังต่อไปนี้ 

มิติที่ 1 , 4, 5 และ 6 ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์ (ดังข้อ 3.2) 

มิติที่ 2 และ 3 การตรวจเวชระเบียนผู้ป่วย และบันทึกเชิงเวชระเบียนผู้ป่วย (ตาม EPA ข้อ 1, 2, และ 3) 

3.2 เกณฑ์ประเมินการเลื่อนชั้นปี * 

3.2.1 เมื่อผ่านการฝึกอบรม 12 เดือน 

 EPA 1: level 4; 10 cases in different diseases/problems 

 EPA 2: level 4; 5 cases in different diseases/problems 

 EPA 3: level 3; 3 cases in different scenarios 

 EPA 4: level 4; 25 reflective writings  

 EPA 5: level 4; 5 different cases 

 EPA 6: level 3; 10 different topics/cases 

 EPA 7: level 3; 2 different topics 

3.2.2 เมื่อผ่านการฝึกอบรม 24 เดือน 

 EPA 1: level 5; 10 cases in different diseases/problems 

             ได้ดูแล acute toxic exposed patients อย่างน้อย 2 cases/item ครบทุก item 

(Acute setting in Table 1) 

 EPA 2: level 5; 5 cases in different diseases/problems  

 EPA 3: level 4; 3 cases in different scenarios 

             ได้ท า toxicological surveillance and preventive care อย่างน้อย 10 cases  

 EPA 4: level 4; 50 reflective writings  
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              ได้ส่ง research manuscript 1 เรื่อง  

 EPA 5: level 5; 5 different cases 

 EPA 6: level 4; 10 different topics/cases 

 EPA 7: level 4; 2 different topics 

*แพทย์ประจ าบ้านสามารถท า EPA ให้ได้สูงกว่าเกณฑ์ข้ันต่าที่ตั้งไว้สาหรับแต่ละระดับของชั้นปีทั้งจานวนและ 

level เมื่อสิ้นสุดหรือก่อนการฝึกอบรม 24 เดือน แพทย์ประจาบ้านทุกคน ต้องแสดงให้เห็นว่า สามารถทา 

EPA ได้ด้วยตนเองดังนี้: 

 EPA 1: level 5; 10 cases in different diseases/problems 

             ได้ดูแล acute toxic exposed patients อย่างน้อย 2 cases/item ครบทุก item 

(Acute setting in Table 1) 

 EPA 2: level 5; 5 cases in different diseases/problems 

 EPA 3: level 4; 3 cases in different scenarios 

             ได้ท า toxicological surveillance and preventive care อย่างน้อย 10 cases  

 EPA 4: level 4; 50 reflective writings  

            ได้ส่ง research manuscript 1 เรื่อง 

 EPA 5: level 5; 5 different cases 

 EPA 6: level 4; 10 different topics/cases 

 EPA 7: level 4; 2 different topics 

ตารางที่ 1 โรค/ภาวะที่สาคัญซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาเวชเภสัชวิทยาคลินิกและพิษวิทยาต้องให้การ
ดูแลรักษาได้ด้วยตนเอง (ประเมินโดย EPA) 
กลุ่มโรค สารหรือภาวะ โรค สารหรือภาวะ Setting 

Acute Subacute 
to chronic 

Analgesics Paracetamol √ √ 
Salicylate √  √ 
Ergot derivatives and antimigraine drugs √  √ 
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NSAIDs and other analgesics √   
Antimicrobials Antimicrobials √  √ 
Chemotherapeutic 
and 
immunosuppressive 
drugs 

Methotrexate   √ 
Other chemotherapeutic and 
immunosuppressive drugs 

√   

Drugs that Affect the 
Cardiovascular System 

Antiarrhythmic drugs √ √ 
Antihypertensive drugs √   

Drugs and substances 
that Affect the 
Respiratory System 

Bronchodilators include methylxanthines √   
Antitussives, mucolytics, or expectorants √   

Drugs that Affect the 
Endocrine System 

Antidiabetic drugs √ √ 
Thyroid drugs √   

Drugs that Affect the 
Hematologic System 

Anticoagulants √  √ 
Iron √   

Drugs that Affect the 
Nervous System 

Anesthetics √   
Anticonvulsants √ √ 
Anticholinergic drugs √ √ 
Antihistamines √ √ 
Antidepressant √ √ 
Antipsychotics √ √ 
Sedatives √ √ 
Lithium √ √ 
Muscle relaxants √   

Drug of Abuse Sympathomimetics √ √ 
Opioids √ √ 
Ethanol √ √ 
Hallucinogens √ √ 
Body packers or body stuffers √   

Industrial, Household, 
and Environmental 
Toxicants 

Cleansers and Caustics √   
Toxic alcohol and glycols √ √  
Hydrocarbons √ √ 
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Heavy metals √ √ 
Toxicants that Affect 
Oxygen 
Transportation 

Irritant gas √ √ 
Simple asphyxiants √ √ 
Dyshemoglobin inducers √ √ 
Cellular asphyxiants √ √ 

Pesticides Paraquat √ √ 
Glyphosate √ √ 
Anilides and chloroacetanilides √ √ 
Chlorophenoxy compounds √   
Cholinesterase inhibitors √ √ 
Pyrethroids √ √ 
Other insecticides and repellants √   
Phosphides √   

Food Poisonings Bacterial and cyanobacterial toxins 
(botulism, tetrodotoxin, saxitoxin, etc) 

√   

Mushrooms √   
Plants √   

Envenomation Hematotoxic snakes √   
Neurotoxic snakes √   
Bee, wasp, and honets √   
Other envenomations √   

Conditions, 
syndromes, or 
symptoms 
  
  
  
  
  
  
  
  

Seizure √   
Alteration of consciousness √   
Metabolic acidosis √   
Shock √   
Hepatitis √ √ 
Renal failure √ √ 
Hemolysis √   
Coagulopathy √   
Rhabdomyolysis √   
Hyperthermia √   
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ภาคผนวก ๕ 
ตารางสรุปสมรรถนะหลักของผลการฝึกอบรม ประสบการณ์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

 
สมรรถนะหลักของผล

การฝึกอบรม 
ประสบการณ์การเรียนรู้ การประเมินผล 

1. การบริบาลผู้ป่วย - การดูแลผู้ป่วยในสถานกรณ์และบริบทต่างๆ ร่วมกับสหสาขาชีพ การประเมิน EPA 
มิติที่ 1-3 และ 5 

2. ความรู้และทักษะ
หัตถการทางเวชกรรม 

- การสอนพื้นฐานความรู้ทีเ่กี่ยวขอ้งกับเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วย (core lecture) 

- กิจกรรมวิชาการ เช่น topic review, journal club, case 
discussion ฯลฯ 

- การสอนนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจ าบ้าน 

การสอบข้อเขียน  

การสอบปากเปล่า 

การประเมิน EPA 
มิติที่ 1-3, 6 และ 7 

3. การเรียนรู้และการ
พัฒนาจากฐานการ
ปฏิบัต ิ

- การดูแลผู้ป่วยในสถานกรณ์และบริบทต่างๆ ร่วมกับสหสาขาชีพ 
- การท าวิจัย 

การประเมิน EPA 
มิติที่ 1-7 

การประเมินผล
งานวิจัย 

4. ทักษะระหว่างบุคคล
และการสื่อสาร  

- การดูแลผู้ป่วยในสถานกรณ์และบริบทต่างๆ ร่วมกับสหวิชาชีพ 
- กิจกรรมวิชาการ เช่น topic review, journal club, case 

discussion ฯลฯ 
- การสอนนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจ าบา้น 

แบบประเมินจาก
อาจารย์และเพื่อน
ร่วมงาน 

การประเมิน EPA 
มิติที่ 1-3 และ 5-7 

5. การปฏิบัติตามหลัก
วิชาชีพนิยม 

- การดูแลผู้ป่วยในสถานกรณ์และบริบทต่างๆ ร่วมกับสหสาขาชีพ 
- เข้าร่วมกิจกรรมบรูณาการทางการแพทย์เช่น โครงการฝึกอบรมการ

พัฒนาทักษะชีวิตในการท างานและสังคม การอบรมกฎหมายทางการ
แพทย์ 

แบบประเมินจาก
อาจารย์และเพื่อน
ร่วมงาน 

การประเมิน EPA 
มิติที่ 1-7 

6. การท าเวชปฏิบัติให้
สอดคล้องกับระบบ
สุขภาพ 

- การดูแลผู้ป่วยในสถานกรณ์และบริบทต่างๆ ร่วมกับสหสาขาชีพ 
- เข้าร่วมกิจกรรมบรูณาการทางการแพทย์เช่น โครงการฝึกอบรมการ

พัฒนาทักษะชีวิตในการท างานและสังคม การอบรมกฎหมายทางการ
แพทย์ 

- การร่วมกิจกรรมทบทวน ปรับปรุงหรือจัดท าแนวทางและค าแนะน า
การดูแลรักษาผูป้่วยของศูนย์พิษวิทยา 

แบบประเมินจาก
อาจารย์และเพื่อน
ร่วมงาน 

การประเมิน EPA 
มิติที่ 1-5 

 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 

ภาคผนวกท่ี ๖  
การค านวณศักยภาพการค านวณศักยภาพของสถาบัน 

ในการรับแพทย์เข้าฝึกอบรมเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
ให้    ในช่องศักยภาพในตารางข้างล่างโดยใช้ค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง 

 

  ข้อมูลของสถาบัน ข้อมูลตามเกณฑ์เฉพาะที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์หลักสูตรที่แพทย
สภาอนมุัติ 

 ศักยภาพ=รับแพทย์ประจ าบ้านได้ปีละ  ระดับละ (1) 1 1 2 3 4 5 6 

 จ านวนอาจารย์ท่ีท าหน้าท่ีให้การฝึกอบรม (คน) (2) 3 2 4 6 8 10 12 
 จ านวนผู้ป่วยนอก/ผู้ปรึกษาทางโทรศัพท์หรือสื่อ

อื่นๆเฉพาะสาขาเวชเภสัชวิทยา/ปรึกษาศูนย์พิษฯ 
(ครั้ง/ปี) 

(3) 27,280 
1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 

 จ านวนผู้ป่วยใน เฉพาะสาขาเวชเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยา ท่ีรับปรึกษาทั้งในและนอกแผนก (ครั้ง/
ปี) 

(4) 201 
100 150 200 250 300 350 

 จ านวนตรวจระดับยาหรือสารพิษ (ครั้ง/ปี) (5) 55,164 100 150 200 250 300 350 

 
ต าแหน่งเดิมที่ได้รับอนุมัติ    1 ต าแหน่ง 

 ศักยภาพในการฝึกอบรม       1 ต าแหน่ง 
 (ใช้ศักยภาพที่ต ่าท่ีสุดของตัวช้ีวัดทั้งหมดเนื่องจากจะต้องมีครบทั้งหมดทุกตัวช้ีวัดจึงมีศักยภาพฝึกอบรมได้ตาม
ต าแหน่งดังกล่าว) 
 

สรุป  ก.  ขอเพิ่มต าแหน่ง จาก 1 ต าแหน่ง  เป็น  ต าแหน่ง 

  ข.  ขอลดต าแหน่ง จาก 1 ต าแหน่ง  เป็น  ต าแหน่ง 

  ค.  คงต าแหน่งเดิม     
 
 
 แพทยสภาให้การรับรองมาตรฐานการฝึกอบรม (มคว.3) คร้ังล่าสุด 
  
  เมื่อวันท่ี เดือน    พ.ศ.    
                    ตามหนังสือแพทยสภาที ่   ลงวันท่ี      
 
 ขอประเมินพร้อมการตรวจรับรองมาตรฐานการฝึกอบรม (มคว.3) 

 


