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๑. ช่ือหลักสูตร 
 (ภาษาไทย) หลักสูตรการฝ(กอบรมแพทย,ประจําบ�านต�อยอดเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู�ความชํานาญ 
  ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
 (ภาษาอังกฤษ) Fellowship Training in Clinical Pharmacology and Toxicology 
 
๒.  ช่ือวุฒิบัตร 
 ชื่อเต็ม  
 (ภาษาไทย)      วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู�ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
  อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
 (ภาษาอังกฤษ)  Diploma of the Thai Subspecialty Board of Clinical Pharmacology and 
  Toxicology 
 
 ชื่อย�อ  
 (ภาษาไทย) วว. อนุสาขาเวชเภสชัวิทยาและพิษวิทยา 
 (ภาษาอังกฤษ) Dip. Thai Subspecialty Board of Clinical Pharmacology and Toxicology 
 
๓.  หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สาขาวิชาพิษวิทยาคลินิก อาชีวเวชศาสตร, และเวชศาสตร,สิ่งแวดล�อม   
 ภาควิชาเวชศาสตร,ปfองกันและสังคม คณะแพทยศาสตร,ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ราชวิทยาลัยท่ีกํากับดูแล ราชวิทยาลัยอายุรแพทย,แห�งประเทศไทย 
 
๔.  วิสัยทัศน�และพันธกิจ 
 
 วิสัยทัศน� 
 เปgนสถาบันทางการแพทย,ของแผ�นดิน เพ่ือสร�างสรรค,สุขภาวะแก�มวลมนุษยชาติ 
 
 พันธกิจของหลักสูตรการฝ�กอบรมแพทย�ประจําบ�านต�อยอดอนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 

การให�บริการทางการแพทย,ด�านพิษวิทยา มุ�งเน�นการวินิจฉัย การรักษา การปfองกัน ภาวะพิษ               
ซ่ึงอาจรวมถึงภาวะอันไม�พึงประสงค,จากการใช�ยา ภาวะพิษท่ีเกิดการการประกอบอาชีพ สิ่งแวดล�อม 
อุตสาหกรรม จากสารเสพเพ่ือผ�อนคลาย อาหาร สารชีวภาพ และสารกัมมันตรังสี ในกลุ �มผู �ปkวย             
ท่ีครอบคลุมถึงทุกกลุ�มอายุต้ังแต�เด็ก ผู�ใหญ� ผู�สูงอายุ และ กลุ�มประชากรพิเศษ เช�น หญิงต้ังครรภ,และ
ทารกในครรภ, เปgนต�น แพทย,ท่ีผ�านการอบรมจะต�องมีความรู�ความสามารถในเวชปฏิบัติท่ีครอบคลุมและ
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เหมาะสม สามารถวางแผน ให�บริการ ประเมินผลการดูแลรักษา และปfองกันภาวะพิษ ท้ังในระดับ              
ผู�ปkวยเด่ียว กลุ�มผู�ปkวย และเหตุอุบัติภัยได� โดยการดูแลผู�ปkวยจากภาวะพิษนี้ต�องทําได�ท้ังในคลินิก               
ผู�ปkวยนอก ห�องฉุกเฉิน หอผู�ปkวย หออภิบาล ศูนย,พิษวิทยาและในสถานการณ,นอกโรงพยาบาล เช�น 
ชุมชน สถานท่ีทํางาน หรือโรงงานอุตสาหกรรมได� โดยเวชปฏิบัติเหล�านี้ต�องมีความเหมาะสมกับบริบท
ของประเทศไทย มีความเอ้ืออาทรและใสใจในความปลอดภัย เพ่ือการแก�ไขปmญหาและการส�งเสริม
สุขภาพ โดยยึดถือผู�ปkวยเปgนศูนย,กลางบนพ้ืนฐานของการดูแลแบบองค,รวม นอกจากนี้เวชเภสัชวิทยา
เปgนการประยุกต,และบูรณาการองค,ความรู�ทางเภสัชวิทยาและทักษะทางคลินิก เพ่ือการใช�ยาในการดูแล
ผู �ปkวยอย�างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย คุ �มค�า และมีความเหมาะสมกับผู �ปkวยแต�ละราย                   
ตามหลักของการแพทย,เฉพาะบุคคล (personalized medicine) แพทย,ท่ีผ�านการอบรมต�องมีความรู�
ความเข�าใจเก่ียวกับห�องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห,ทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา การแปลผล                   
การตรวจวิเคราะห,เพ่ือการดูแลผู�ปkวย สามารถทํางานเปgนทีมร�วมกับเพ่ือนร�วมงานท้ังในวิชาชีพของ
ตนเองและวิชาชีพอ่ืนๆ และจะต�องมีการเตรียมพร�อมท่ีจะเรียนรู�ตลอดชีวิตด�วย 

การจัดหลักสูตรฝ(กอบรมแพทย,ประจําบ�านต�อยอดเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู�ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของคณะแพทยศาสตร,ศิริราชพยาบาล             
จึงมีพันธกิจของหลักสูตรท่ีสอดคล�องกับวิสัยทัศน,ของคณะฯ และสอดคล�องกับเปfาหมายของหลักสูตร 
ดังนี้  

 
๑. ผลิตแพทย,ผู�เชี่ยวชาญทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา เพ่ือเปgนผู�ให�การดูแลรักษา แนะนํา              

ให�คําปรึกษา ส�งเสริมและปfองกันทางด�านเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา และ/หรือ เพ่ือเปgนอาจารย,แพทย,
ฝ(กอบรมความรู�และทักษะในด�านเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา สอดคล�องต�อความต�องการของประเทศ       
มีความสามารถด�านการวิจัยเพ่ือสร�างองค,ความรู� และนําไปประยุกต,ใช�เพ่ือให�เกิดประโยชน,กับสังคม  

๒. ส�งเสริมให�ผู�เข�ารับการฝ(กอบรมมีความเปgนมืออาชีพ มีความรับผิดชอบ สามารถสื่อสารและ
ปฏิสัมพันธ, ปฏิบัติงานเปgนทีมร�วมกับสหสาขาวิชาชีพ มีจริยธรรมแห�งวิชาชีพ มีทัศนคติ และเจตคติท่ีดีต�อ
ผู�ปkวย ญาติผู�ปkวย ผู�ร�วมงาน และองค,กร มีความเอ้ืออาทรและใส�ใจในความปลอดภัยโดยยึดถือผู�ปkวยเปgน
ศูนย,กลางบนพ้ืนฐานของการดูแลแบบองค,รวม และ 

๓. ส�งเสริมให�ผู�เข�ารับการฝ(กอบรมสามารถพัฒนาตนเอง เรียนรู� และพัฒนาวิชาชีพอย�างต�อเนื่อง 
 
๕.  ผลลัพธ�ของการฝ�กอบรม/หลักสูตร  

 แพทย,ท่ีจบการฝ(กอบรมเปgนแพทย,เฉพาะทางอนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาต�องมีคุณสมบัติ
และความรู�ความสามารถข้ันตํ่าตามสมรรถนะหลักท้ัง ๖ ด�านดังนี้ 
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 ๑. การดูแลรักษาผู�ป<วย (Patient and People Care) 
ก.  มีทักษะในการตรวจร�างกายผู�ปkวย รวมรวมข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับการวินิจฉัยรักษา และ             

ทําหัตถการอย�างเหมาะสม 
ข.  มีทักษะในการเลือกส�งตรวจ แปลผล และอภิปรายผลการตรวจทางเวชเภสัชและพิษวิทยา

ได�อย�างเหมาะสมต�อสถานการณ,ของผู�ปkวยและสถานพยาบาล 
ค.  มีทักษะในการวินิจฉัย การเฝfาระวังติดตามการเปลี่ยนแปลง และบําบัดรักษาภาวะ

ผิดปกติทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
ง.  มีทักษะในการใช�ยาต�านพิษอย�างเหมาะสม 
จ.  มีทักษะในการเฝfาระวังทางพิษวิทยา และใช�ข�อมูลการประเมินการสัมผัสสารพิษ            

ได�อย�างเหมาะสม (exposure assessment) 
ฉ.  สามารถบันทึกรายงานผู�ปkวยได�อย�างสมบูรณ,และสมํ่าเสมอ 
ช.  สามารถวางแผนการดูแลรักษาผู�ปkวยทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ผ�านการแพทย,

ทางไกล และปรับให�เข�ากับบริบทของผู�ปkวยและสถานพยาบาลท่ีขอคําปรึกษา 
 
 ๒. ความรู� ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการนําไปใช�แก�ปKญหาของผู�ป<วยและสังคม             
รอบด�าน (Medical Knowledge and Skills) 

ก.  มีการประยุกต,ใช�ความรู�ในด�านวิทยาศาสตร,การแพทย,พ้ืนฐานของร�างกายและจิตใจ                
ท่ีเก่ียวข�องกับวิชาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 

ข.  มีการประยุกต,ใช�ความรู�และทักษะในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในสาขาเวชเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยา 

 
๓. การเรียนรู�จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (Learning and Improvement) 

ก.  วิพากษ,บทความและงานวิจัยทางการแพทย, 
ข.  ดําเนินการวิจัยทางการแพทย,และสาธารณสุขได�  
ค.  เลือกใช�ยาและทรัพยากรอย�างสมเหตุผล 
ง.  เรียนรู�และเพ่ิมประสบการณ,ได�ด�วยตนเองจากการปฏิบัติ 
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๔. ทักษะปฏิสัมพันธ� และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
ก.  นําเสนอข�อมูลผู�ปkวย และอภิปรายปmญหาอย�างมีประสิทธิภาพ 
ข.  เปgนท่ีปรึกษาและให�คําแนะนําทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาแก�แพทย,และบุคลากรอ่ืน 
ค. สื่อสารให�ข�อมูลแก�ญาติ ผู�ปkวย และผู�รับบริการ อย�างถูกต�องเหมาะสมตามบริบท                

ของผู�ปkวย และ/หรือ ผู�รับบริการแต�ละราย อย�างมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา และเคารพ
การตัดสินใจ รวมท้ังศักด์ิศรีของความเปgนมนุษย, 

ง.  สื่อสารและถ�ายทอดข�อมูล ความรู�ทางวิชาการ แก�ประชาชนท่ัวไป แพทย, นักศึกษาแพทย, 
และบุคลากรทางการแพทย,ได� 

จ.  มีมนุษยสัมพันธ,ท่ีดี ทํางานกับผู�ร�วมงานทุกระดับอย�างมีประสิทธิภาพ 
 
๕. ความเปZนมืออาชีพ (Professionalism) 

ก. แสดงพฤติกรรมของการมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต�อผู�ปkวย ญาติ ผู�ปกครอง 
ผู�ร�วมงาน เพ่ือนร�วมวิชาชีพและชุมชน 

ข.  แสดงพฤติกรรมของการมีความสนใจใฝkรู� และสามารถพัฒนาไปสู�ความเปgนผู�เรียนรู�
ต�อเนื่องตลอดชีวิต (continuous professional development) 

ค.  รับผิดชอบต�องานท่ีได�รับมอบหมาย  
ง.  คํานึงถึงผลประโยชน,ส�วนรวม 
จ.  มี ทักษะด� าน ท่ี ไม� ใช� เทคนิคทางการแพทย,  (non-technical skill)  ได�แก�  ทักษะ                          

การตัดสินใจ ทักษะการประเมินสถานการณ, ทักษะการแก�ไขปmญหาเฉพาะหน�า วุฒิภาวะ
ทางอารมณ, และทักษะในการทํางานร�วมกับสหสาขาวิชาชีพ 

 
๖. การปฏิบัติงานให�เข�ากับระบบ (System-based practice) 

ก. มีความรู�เก่ียวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ 
ข. มีความรู�และมีส�วนร�วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู�ปkวย 
ค. ใช�ทรัพยากรสุขภาพอย�างเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถ

ปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู�ปkวยให� เข�า กับบริบทของการบริการสาธารณสุขได�                        
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 
 
 
 
 



๗ 

 

๖.  แผนการฝ�กอบรม/หลักสูตร 
๖.๑  ขอบเขตของการฝ�กอบรม  

 สถาบันฝ(กอบรมมีหน�าท่ีในการจัดเตรียมความพร�อมให�แพทย,ประจําบ�านต�อยอดท่ีผ�าน                
การฝ(กอบรม ได�รับการถ�ายทอดหล�อหลอมให�มีหลักการของเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา และ
สมรรถนะหลัก ๖ ประการ ตามท่ีสมาคมพิษวิทยาคลินิกกําหนด รวมถึงการมีประสบการณ,                   
ในคลินิกผู�ปkวยนอก ห�องฉุกเฉิน หอผู�ปkวย หออภิบาล ห�องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห, และ                    
ในสถานการณ,นอกโรงพยาบาล คุณสมบัติของผู� เข�ารับการอบรมท่ีผ�านการอบรมสาขา
อายุรศาสตร,หรือเวชศาสตร,ฉุกเฉินมาแล�ว ดังนั้นการฝ(กอบรมแพทย,ประจําบ�านต�อยอดอนุสาขา             
เวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา จึงเปgนการต�อยอดความรู�จากระดับอายุรแพทย, ท่ัวไปหรือ                    
แพทย,เวชศาสตร,ฉุกเฉินสู�ความเปgนอายุรแพทย,ท่ัวไป หรือแพทย,เวชศาสตร,ฉุกเฉิน สาขาเวชเภสัช
วิทยาและพิษวิทยาต�อไป  
 

๖.๒  วิธีการให�การฝ�กอบรม 
๖.๒.๑  สมรรถนะการดูแลรักษาผู�ป<วย (Patient and People Care)  

จัดประสบการณ, โดยเน�นการฝ(กปฏิบัติจริงมากกว�าภาคทฤษฎีโดยมีการมอบหมาย
ให�ผู�รับการฝ(กอบรมมีความรับผิดชอบต�างๆ ในความควบคุมของอาจารย,ผู�ให�การฝ(กอบรม
ดังต�อไปนี้ 
๑. แพทย,ประจําบ�านต�อยอดปuท่ี ๑ เรียนรู�เก่ียวกับการดูแลทางเวชเภสัชวิทยาและ

พิษวิทยาระดับไม�ซับซ�อน หากจําเปgนต�องดูแลรักษาผู�ปkวยท่ีซับซ�อน จําเปgนต�องทํา
ภายใต�การควบคุมดูแลและให�คําปรึกษา แพทย,ประจําบ�านต�อยอดปu ๒ และ/หรือ
อาจารย,  ได�แก� 
- ภาวะพิษจากยาแก�ปวด 
- ภาวะพิษจากยาจิตเวช 
- ภาวะพิษจากยาในระบบหัวใจและระบบไหลเวียน 
- ภาวะพิษจากยากันชัก 
- ภาวะพิษจากสารกําจัดศัตรูพืช 
- ภาวะพิษจากสัตว,และพืชท่ีมีพิษ 
- การดูแลปรับระดับยาในผู�ปkวยท่ัวไป 

 
๒.  แพทย,ประจําบ�านต�อยอดปuท่ี ๒ เรียนรู�เก่ียวกับการดูแลทางเวชเภสัชวิทยาและ

พิษวิทยาระดับซับซ�อน ภายใต�การกํากับดูแลและการให�คําแนะนําของของอาจารย, 
ได�แก�  



๘ 

 

-   ภาวะเลือดเปgนกรดท่ีเกิดจากสารพิษ 
-   ภาวะหมดสติและชักท่ีเกิดจากสารพิษ 
-   ภาวะความดันโลหิตตํ่าและช็อกท่ีเกิดจากสารพิษ 
-   ภาวะไตวายท่ีเกิดจากสารพิษ 
-   ภาวะตับอักเสบท่ีเกิดจากสารพิษ 
-   ภาวะพิษจากโลหะหนักและสารพิษจากอุตสาหกรรม 
-   การดูแลผู�ปkวยระยะวิกฤตและในหออภิบาล 
-   การดูแลผู�ปkวยเรื้อรังจากภาวะพิษ 
-   การดูแลปรับระดับยาในผู�ปkวยท่ีมีภาวะปkวยแบบซับซ�อน 
-   วิชาเลือก 
 

กิจรรมท่ีจัดให�แพทย,ประจําบ�านท้ังสองปuได�เรียนรู�และฝ(กปฏิบัติมีดังนี้ 
- คลินิกผู�ปkวยนอก 
- หอผู�ปkวย 
- ห�องตรวจฉุกเฉิน 

- ห�องตรวจอุบัติเหตุ 
- ห�องตรวจก่ึงฉุกเฉิน 
- หอผู�ปkวยวิกฤติ 
- ห�องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห, 
- ให�คําปรึกษาระยะไกลจากนอกโรงพยาบาล 
- การอยู�เวรรับคําปรึกษานอกเวลาราชการ 
- ศูนย,ปฏิบัติการ simulation 

 

๖.๒.๒  ความรู� ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการนําไปใช�แก�ปKญหาของผู�ป<วย                
ทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา และสังคมรอบด�าน (Medical Knowledge and 
Skills) 
- แพทย,ประจําบ�านต�อยอดเรียนรายวิชากลาง ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน,ของ

ฝkายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร,ศิริราชพยาบาล รายวิชา Statistics for 
Biomedicine และ Research methodology in Clinical Medicine 

- แพทย,ประจําบ�านต�อยอดปuท่ี ๑ เรียนวิทยาศาสตร,การแพทย,ทางด�านเวชเภสัชวิทยา
และพิษวิทยา และปฏิบัติงานดูแลผู�ปkวยเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา การสอนบรรยาย
ของสาขาวิชาฯ เช�น basic toxicology, clinical toxicology, pediatric toxicology, 
occupational toxicology, psychotropic agents, pharmacokinetic and 
pharmacodynamic responses, Toxicological and Hazmat Life Support 



๙ 

 

- แพทย,ประจําบ�านต�อยอดปuท่ี ๒ เรียนและปฏิบัติงานในสาขาวิชาเฉพาะทางต�างๆ ของ
เวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 

- แพทย,ประจําบ�านต�อยอดทุกชั้นปu เข�าร�วมในกิจกรรมทางวิชาการ เช�น interesting 
case, journal club, topic review เปgนต�น 

- แพทย,ประจําบ�านต�อยอดทุกชั้นปu ได�รับการฝ(กอบรมเก่ียวกับหัตถการ ยาต�านพิษ 
และเครื่องมือใหม�ๆ ท่ีใช�ในทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 

- การสอนภาคปฏิบัติของสาขาวิชาฯ เช�น จัด simulation toxicology for medical 
students and/or residents 

- การประชุมวิชาการของภาควิชา ท่ี เ ก่ียวข�อง:  เวชศาสตร,ปfองกันและสังคม                    
เวชศาสตร, ฉุกเฉิน อายุรศาสตร,  และ กุมารเวชศาสตร, ได�แก�  Grand round, 
Morbidity mortality conference, Interesting case, Morning Conference, 
Journal Club และ  Interdepartmental conference ท่ี มี หั ว ข� อหรื อประ เ ด็น
เก่ียวข�องกับวิชาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 

- การประชุมด�านพัฒนาคุณภาพของภาควิชาเวชศาสตร,ปfองกันและสังคม 
- นําเสนอรายงานผู�ปkวยหรืออภิปรายกรณีผู�ปkวยในกิจกรรม Bedside Round, 

Interesting Case, Medical Toxicology Round, Pediatric- Toxicology Round, 
Grand Round และ Interhospital Conference 

- การสอนนักศึกษาแพทย, และ/หรือ แพทย,ประจําบ�าน และ/หรือ แพทย,ประจําบ�าน 
ต�อยอด 

- การตอบกลับจากการสอบประเมินผลระหว�างการศึกษา (Formative Evaluation) 
- วิชาเลือก 

 

๖.๒.๓  การพัฒนาตนเองและการเรียนรู�จากการปฏิบัติ (Practice-based Learning and 
Improvement) 
- มีประสบการณ,การเรียนรู�ในการดูแลผู�ปkวยแบบองค,รวม และสหสาขาวิชาชีพ 
- ปฏิบัติงานสอนนักศึกษาแพทย, แพทย,ประจําบ�าน และบุคลากรสหสาขาวิชาชีพได�  
- บันทึกข�อมูลในเวชระเบียนผู�ปkวยได�อย�างถูกต�องสมบูรณ, 
- ทํางานวิจัย ซ่ึงอาจเลือกเปgนประเภทต�างๆได�ดังนี้ งานวิจัยแบบ retrospective, 

prospective, cross-sectional study, systematic review หรือ meta-analysis 
โดยเปgนผู�วิจัยหลักอย�างน�อยจํานวนหนึ่งเรื่อง 

- การจัดกิจกรรม research forum  
- การอบรมและ/หรือการเรียนผ�านหลักสูตรออนไลน,ท่ีจัดโดยคณะฯ เช�น Pearls in 

Medical Education, Interprofessional Education ( IPE) , Professional 
Powerpoint Presentation, Effective Presentation 



๑๐ 

 

๖.๒.๔ ทักษะปฏิสัมพันธ� และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
- เรียนรู�เก่ียวกับทักษะปฏิสัมพันธ, และการสื่อสาร 
- ปฏิบัติงานสอนนักศึกษาแพทย, แพทย,ประจําบ�าน และบุคลากรสหวิชาชีพ 
- นําเสนอข �อมูลผู �ป kวย และอภิปรายป mญหาในกิจกรรมวิชาการได �  เช �น case 

conference เปgนต�น 
- การให� คําแนะนําปรึกษาผ�านการแพทย,ทางไกล สําหรับผู�ขอคําปรึกษาผ�าน                   

ศูนย,พิษวิทยา 
- การร�วมดูแลผู�ปkวยกับสหสาขาเช�น แพทย,สาขาอ่ืน แพทย,ประจําบ�าน เภสัชกร 

พยาบาล นักสังคมสงเคราะห, เจ�าหน�าท่ีศูนย,พิษวิทยา และเจ�าหน�าท่ีห�องปฏิบัติการ 
- ทํางานในลักษณะอ่ืนร�วมกับสหสาขาวิชาชีพ เช�น การร�างสรุปข�อแนะนําการรักษา

ภาวะพิษต�างๆร�วมกับ เจ�าหน�าท่ีศูนย,พิษวิทยา และเจ�าหน�าท่ีห�องปฏิบัติการ 
- เขียนสรุปข�อมูลทางการแพทย,ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา และ/หรือ กรณีศึกษาท่ีได�

จาก interhospital conference แต�ละครั้ง เพ่ือการเผยแพร�ในช�องทางท่ีเหมาะสม 
 

๖.๒.๕  ความเปZนมืออาชีพ (Professionalism) 
- เข�าร�วมกิจกรรมการให�ความรู�ทางด�านบูรณาการทางการแพทย, 
- พัฒนาตนเองให �มีเจตคติท่ีดีระหว�างการปฏิบัติงานดูแลผู �ป kวย โดยเข �าอบรม 

counseling และ non-technical skills 
 

๖.๒.๖  การปฏิบัติงานให�เข�ากับระบบ (System-based Practice)  
แพทย,ประจําบ�านทุกชั้นปuมีประสบการณ,การเรียนรู�เก่ียวกับระบบคุณภาพของ

โรงพยาบาล, patient safety ระบบการบริหารจัดการยาต�านพิษ รวมท้ังระบบประกัน
สุขภาพของชาติ 

 

๖.๓ เนื้อหาของการฝ�กอบรม/หลักสูตร 
๖.๓.๑  ความรู�พ้ืนฐานของเวชเภสัชวทิยาและพิษวิทยาใน ภาคผนวก ๓ 
๖.๓.๒  โรคหรือภาวะของผู�ปkวย แบ�งเปgน 

ระดับท่ี ๑  โรคหรือภาวะทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาท่ีพบบ�อย และ/หรือ                     
มีความสําคัญ ซ่ึงแพทย,ประจําบ�านต�อยอดต�องดูแลรักษาได�ด�วยตนเอง 

ระดับท่ี ๒  โรคหรือภาวะทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาท่ีพบน�อยกว�าระดับ ๑ และ   
มีความสําคัญ ซ่ึงแพทย,ประจําบ�านต�อยอดควรดูแลรักษาได� ภายใต�การ
ควบคุมของอาจารย,  



๑๑ 

 

ระดับท่ี ๓  โรคหรือภาวะทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาท่ีซับซ�อน  ซ่ึงแพทย,                    
ประจําบ�านต�อยอด อาจดูแลรักษาได� หรือสามารถเรียนรู�โดยการศึกษา 
ด�วยตนเอง หรือฟmงบรรยาย และสถาบันฝ(กอบรมควรจัดให�มีการเรียนรู�โรค
ในกลุ�มนี้อย�างพอเพียง  

ตามท่ีกําหนดใน clinical skills ด�านต�างๆ ในภาคผนวก ๓ 
 
๖.๓.๓  หัตถการทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา แบ�งเปgน 

ระดับท่ี ๑ หัตถการท่ีแพทย,ประจําบ�านต�อยอดต�องทําได�ด�วยตนเอง 
ระดับท่ี ๒  หัตถการท่ีแพทย,ประจําบ�านต�อยอดควรทําได� (ทําภายใต�การดูแลของ

ผู�เชี่ยวชาญ) 
ระดับท่ี ๓  หัตถการท่ีแพทย,ประจําบ�านต�อยอดอาจทําได� (ช�วยทําหรือได�เห็น) 
ตามท่ีกําหนดใน procedural skills ด�านต�างๆ ในภาคผนวก ๓ 

 
๖.๓.๔ การเรียนรู�ทางด�านบูรณาการ 

ก. ทักษะปฏิ สัมพันธ�  และการส่ือสาร ( Interpersonal and Communication 
Skills) 
๑. การสื่อสารและการสร�างความสัมพันธ,ท่ีดีระหว�างแพทย, ผู�ร�วมงาน, ผู�ปkวยและญาติ 
๒.  การแจ�งข�าวร�าย 
๓.  ปmจจัยท่ีส�งเสริมความสัมพันธ,ท่ีดีระหว�างแพทย,และผู�ปkวย  
๔.  การบริหารจัดการ difficult case 
๕.  การตระหนักรู�พ้ืนฐานความเชื่อทางสุขภาพท่ีต�างกันรวมถึง การแพทย,ทางเลือก 

การแพทย,สมุนไพรและการแพทย,ท�องถ่ิน 
๖.  การสื่อสารความเสี่ยง 

 
ข. ความเปZนมืออาชีพ 

๑. การบริบาลโดยมีผู�ปkวยเปgนศูนย,กลาง patient-centered care 
- การยึดถือประโยชน,ของผู�ปkวยเปgนหลัก 
-  การรักษาความน�าเชื่อถือแก� ผู�ปkวย สังคม โดยการรักษามาตรฐานการดูแล

รักษา ผู�ปkวยให�ดีท่ีสุด 
-  การให�เกียรติและยอมรับเพ่ือนร�วมวิชาชีพ เพ่ือนร�วมงาน ผู�ปkวย และญาติ 
-  ความสามารถปรับตนเองให�เข�ากับสภาวะหรือเหตุการณ,ท่ีไม�คาดคิดไว�ก�อน  

 



๑๒ 

 

๒. พฤตินิสัย 
-  ความรับผิดชอบ ความตรงต�อเวลา ความซ่ือสัตย, และมีวินัย 
-  การแต�งกายให�เหมาะสมกับกาลเทศะ 

๓. จริยธรรมการแพทย, 
-  การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน,ส�วนตัวในทุกกรณี การนับถือให�เกียรติ สิทธิ 

และรับฟmงความเห็นของผู�ปkวย ในกรณีผู�ปkวยไม�เห็นด�วยกับการรักษาหรือ
ปฏิเสธการรักษา กรณีญาติและผู�ปkวยร�องขอตามสิทธิผู�ปkวย 

-  การขอความยินยอมจากผู�ปkวยและญาติผู�ปกครอง ในการดูแลรักษาและ
หัตถการ 

-  การปฏิบัติในกรณีท่ีผู�ปkวยและญาติปกครอง ร�องขอการรักษาท่ีไม�มีประโยชน,
หรือมีอันตราย 

-  การรักษาความลับและการเป@ดเผยข�อมูลผู�ปkวย 
-  การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข�อผิดพลาดของตนเอง  

๔. การเรียนรู�อย�างต�อเนื่องตลอดชีวิต 
-  การกําหนดความต�องการในการเรียนรู�ของตนเอง 
-  การค�นคว�าความรู� และประเมินความน�าเชื่อถือได�ด�วยตนเอง 
-  การประยุกต,ความรู�ท่ีค�นคว�ากับปmญหาของผู�ปkวยได�อย�างเหมาะสม 
-  การวิเคราะห,และวิจารณ,บทความทางวิชาการ 
-  การเข�าร�วมกิจกรรมวิชาการอย�างสมํ่าเสมอ 
-  การใช� electronic databases และการใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร,ในการเรียนรู� 
-  การถ�ายทอดความรู�แก�แพทย, บุคลากรทางการแพทย, ผู�ปkวย ผู�ปกครอง                 

และญาติ  
 
ค. การปฏิบัติงานให�เข�ากับระบบ 

- ความรู�เก่ียวกับระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ 
-  ความรู�เก่ียวกับสิทธิประโยชน,ทางสุขภาพระบบประกันสุขภาพ เช�น ระบบประกัน

สุขภาพถ�วนหน�า ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของ
ข�าราชการ เปgนต�น 

-  ความรู�เก่ียวกับการประกันคุณภาพ และกระบวนการ hospital accreditation
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา 



๑๓ 

 

-  ความรู� เ ก่ี ยว กับ  cost consciousness medicine เช�น  นโยบายการ ใช� ย า 
ระดับชาติ บัญชียาหลักแห�งชาติ การใช�ยาอย�างสมเหตุผล โครงการสนับสนุนการ
จัดระบบบริการยากําพร�าและยาต�านพิษ เปgนต�น 

-  ความรู�เก่ียวกับกฎหมายทางการแพทย, และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง เช�น กฎหมายยา
เสพติด เปgนต�น 

 
ง. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู�จากการปฏิบัติ 

-  ทักษะและจริยธรรมในการวิจัย 
-  การดูแลรักษาผู�ปkวยแบบทีมสหสาขาวิชาชีพ 
-  การใช�ยาและทรัพยากรอย�างสมเหตุผล 
-  การบันทึกเวชระเบียนครบถ�วนถูกต�อง 
-  การประเมินความพึงพอใจของผู�ปkวย 
-  การมีส�วนร�วมในองค,กร เช�น ภาควิชา สาขาวิชา หน�วยงานภายในโรงพยาบาล 

และสถาบันราชวิทยาลัย เปgนต�น 
 

๖.๓.๕  Entrustable Professional Activities 
ในระหว�างการฝ(กอบรมแพทย,ประจําบ�านต�อยอดแต�ละชั้นปuจะได�ประสบการณ,

การเรียนรู�กิจกรรมท่ีมีความสําคัญมาก ๗ ด�านท่ีแพทย,ผู�เชี่ยวชาญทุกคนต�องทําได�                  
ด�วยตนเองอย�างถูกต�องและปลอดภัยต�อผู�ปkวย และแสดงให�เห็นว�าสามารถกระทํา
กิจกรรมดังกล�าวได�เม่ือผ�านแต�ละชั้นปu 
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 
๕. Working with interprofessional health care teams 
๖. Teaching medical students, residents, and healthcare professions 
๗. Appropriate communicating with public and other professions 

 
 



๑๔ 

 

๖.๓.๖  การทําวิจัย 
ข้ันตอนการทํางานวิจัย เพ่ือวุฒิบัตร อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา  

แพทย,ประจําบ�านต�อยอดต�องทํางานวิจัย ได�แก� งานวิจัยแบบ retrospective, 
prospective หรือ cross sectional อย�างน�อย ๑ เรื่อง หรือทํา systematic review 
หรือ meta-analysis ๑ เรื่อง ในระหว�างการปฏิบัติงาน ๒ ปu โดยเปgนผู�วิจัยหลัก/ร�วม 
งานวิจัยดังกล�าว ต�องประกอบด�วยหัวข�อหลักดังนี้ 
๑. จุดประสงค,ของการวิจัย 
๒.  วิธีการวิจัย 
๓.  ผลการวิจัย 
๔.  การวิจารณ,ผลการวิจัย 
๕.  เอกสารอ�างอิง 
๖.  บทคัดย�อ 

 

ขอบเขตความรับผิดชอบ 
เนื่องจากความสามารถในการทําวิจัยด�วยตนเองเปgนสมรรถนะหนึ่งท่ีแพทย,                

ประจําบ�านต�อยอด เวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ต�องบรรลุตามหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ,เปgนองค,ประกอบหนึ่งของการประเมิน
คุณสมบัติ ผู�ท่ีจะได�รับวุฒิบัตรฯ เม่ือสิ้นสุดการฝ(กอบรม ดังนั้นสถาบันฝ(กอบรมจะต�อง
รับผิดชอบการเตรียมความพร�อมให�กับแพทย,ประจําบ�านต�อยอดของสถาบันตนเอง ต้ังแต�
การเตรียมโครงร�างการวิจัยไปจนสิ้นสุดการทํางานวิจัย และจัดทํารายงานวิจัย                      
ฉบับสมบูรณ,เพ่ือนําส�งสมาคมพิษวิทยาคลินิก ท้ังนี้สถาบันฝ(กอบรมจะต�องรายงาน                 
ชื่องานวิจัย อาจารย,ท่ีปรึกษา และความคืบหน�าของงานวิจัย ตามกรอบเวลาท่ีกําหนด               
ไปยังสมาคมฯ เพ่ือให�มีการกํากับดูแลอย�างท่ัวถึง  

 

คุณลักษณะการวิจัย 
๑.  เปgนผลงานริเริ่มใหม� หรือเปgนแนววิจัยท่ีใช�แนวคิดท่ีมีการศึกษามาก�อนท้ังในและ 

ต�างประเทศ แต�นํามาศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือให�ดีข้ึน หรือเข�ากับในบริบทของชุมชนหรือ
ประเทศ 

๒.  แพทย,ประจําบ�านต�อยอดและอาจารย,ผู�ดําเนินงานวิจัยทุกคน ควรผ�านการอบรม            
ด�านจริยธรรมการวิจัยในคนและ good clinical practice (GCP) 

๓. งานวิจัยในคนทุกเรื่องต�องได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ ของ
สถาบัน และไม�คัดลอกผลงานจากผู�อ่ืน (plagiarism) 

๔. งานวิจัยทุกเรื่อง ต�องทําตามระเบียบวิจัยท่ีถูกต�องเหมาะสมกับคําถามวิจัย 
๕. ควรใช�ภาษาอังกฤษในการนําเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ,โดยเฉพาะในบทคัดย�อ 



๑๕ 

 

ส่ิงท่ีต�องปฏิบัติสาหรับการดําเนินการวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับผู�ป<วย 
๑. เม่ือได�รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล�ว ต�องดําเนินการทําวิจัย

ตาม ข�อตกลงโดยเคร�งครัด 
๒. เม่ือมีการลงนามในเอกสารชี้แจงผู�ปkวยหรือผู�แทนเพ่ือให�ยินยอมเข�าร�วมวิจัย ต�องให�

สําเนาแก�ผู�ปkวยหรือผู�แทนเก็บไว� ๑ ชุด 
๓. ให�ระบุในเวชระเบียนผู�ปkวยนอกหรือผู�ปkวยในถึงสถานการณ,เข�าร�วมงานวิจัยของผู�ปkวย 
๔. การตรวจหรือรักษาเพ่ิมเติมจากโครงการวิจัยท่ีผ�านการอนุมัติแล�ว โดยการกระทํา 

ดังกล�าวไม�ได�เปgนส�วนหนึ่งของการดูแลรักษาผู�ปkวยตามปกติ ไม�สามารถทําได�ไม�ว�า
กรณีใดๆ ท้ังสิ้น ยกเว�นได�มีการระบุและอนุมัติในโครงการวิจัยแล�ว และผู�วิจัยหรือ
คณะผู�วิจัยต�องเปgน ผู�รับผิดชอบค�าใช�จ�ายท้ังทางตรงและทางอ�อมท่ีเกิดข้ึนกับผู�ปkวย
และผู�ดูแลผู�ปkวย 

๕. กรณีท่ีโครงการวิจัยกําหนดให�ทําการตรวจหรือรักษาท่ีเพ่ิมเติมจากการดูแลรักษา
ผู�ปkวย ตามปกติ หากมีผลลัพธ,ท่ีอาจส�งผลต�อประโยชน,ให�การดูรักษาผู�ปkวย ให�
ดําเนินการแจ�ง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเพ่ือวางแผนแจ�งผู�ท่ีเก่ียวข�องรับทราบ
ต�อไป  

 

กรอบการดําเนินงานวิจัยในเวลา ๒ ปc (๒๔ เดือนของการฝ�กอบรม)  
ระยะเวลาประมาณการมีดังนี้ 

เดือนท่ี ประเภทกิจกรรม 
 ๓ จัดเตรียมคําถามวิจัยและติดต�ออาจารย,ท่ีปรึกษา 
 ๖ จัดทําโครงร�างงานวิจัย 
  นําเสนอโครงงานวิจัยใน research forum 

 ๙ ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย และขอทุนสนับสนุน 
  งานวิจัยจากแหล�งทุนท้ังภายในและนอกสถาบัน (ถ�าต�องการ) 

  นําเสนอความคืบหน�างานวิจัยใน research forum 
 ๑๑ เริ่มเก็บข�อมูล 
 ๑๒ นําเสนอความคืบหน�างานวิจัยใน research forum 
 ๑๕ นําเสนอความคืบหน�างานวิจัยใน research forum 
 ๑๘ วิเคราะห,ข�อมูลและสรุปผลงานวิจัย 
  นําเสนอความคืบหน�างานวิจัยใน research forum 
 ๒๐ จัดทํารายงานวิจัยฉบับร�างให�อาจารย,ท่ีปรึกษาปรับแก�ไข 
 ๒๑ นําเสนองานวิจัยใน research forum 
  ๒๒ ส�งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ,ต�อสถาบัน เพ่ือส�งต�อไปยังสมาคมฯ ให�ทํา

  การประเมินผล สําหรับประกอบคุณสมบัติการเข�าสอบเพ่ือวุฒิบัตร 
   ภาคปฏิบัติข้ันสุดท�าย 



๑๖ 

 

๖. หากเกิดกรณีอ่ืนนอกเหนือการคาดการณ, ให�รีบปรึกษาอาจารย,ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 
หรือคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรณีท่ีไม�สามารถปรึกษาได� ให�ย�อนกลับไปใช�    
หลักพ้ืนฐาน ๓ ข�อ ของจริยธรรมทางการแพทย,ในการตัดสินใจ คือ 
๖.๑ การถือประโยชน,สุขของผู�ปkวยเปgนหลัก และการไม�ก�อให�เกิดความทุกข,ทรมานกับ

ผู�ปkวย 
๖.๒ การเคารพสิทธิของผู�ปkวย 
๖.๓ การยึดม่ันในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคม ท่ีจะได�รับบริการ                         

ทางการแพทย,ตามมาตรฐาน 
 
๖.๔ ระยะเวลาของการฝ�กอบรม 

 การฝ(กอบรมมีระยะเวลาท้ังสิ้น ๒ ปu 
 

๖.๕ การบริหารการจัดการฝ�กอบรม 
การวางแผนการฝ(กอบรมจัดทําข้ึน โดยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการฝ(กอบรมแพทย,

ประจําบ�านต�อยอด อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ซ่ึงประกอบไปด�วย ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
กับการฝ(กอบรม ได�มีโอกาสในการวางแผนการฝ(กอบรม ท้ังผู�มีส�วนได�ส�วนเสียหลัก ได�แก�                
แพทย,ประจําบ�านต�อยอดท่ีอยู�ระหว�างการฝ(กอบรมในปmจจุบัน อาจารย,ผู�ให�การฝ(กอบรม และ               
ผู� มีส�วนได�ส�วนเสียอ่ืนๆ ได�แก� สหสาขาวิชาชีพท่ีทํางานร�วมกับแพทย,ประจําบ�านต�อยอด                    
โดยนําเอาปmจจัยภายนอกจากผู�มีส�วนได�ส�วนเสียอ่ืนๆ เช�น ข�อมูลปfอนกลับเก่ียวกับความคาดหวัง
ของแพทย,ประจําบ�านต�อยอด ท้ังในอดีตผู�ใช�งานอายุรแพทย,สาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา               
ท่ีผ�านการฝ(กอบรมไป กฎระเบียบของแพทยสภา ราชวิทยาลัย 

อายุรแพทย,แห�งประเทศไทย กฎหมาย สภาวะเศรษฐกิจ สังคม และปmจจัยภายใน เช�น 
นโยบายของคณะแพทยศาสตร,ศิริราชพยาบาล ทรัพยากรท่ีมี วิสัยทัศน, พันธกิจ และยุทธศาสตร,
ของคณะแพทยศาสตร,ศิริราชพยาบาล รวมถึงความเชี่ยวชาญของงานแพทยศาสตรศึกษา มาเปgน
กรอบในการจัดทําและบริหารหลักสูตรอนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา มีคณะกรรมการ               
ท่ีทําหน�าท่ีในการพัฒนา ปรับปรุง กํากับดูแลการฝ(กอบรม ท้ังการประสานงาน การบริหาร และ
การประเมินผลของหลักสูตรฯ โดยมีองค,ประกอบของคณะกรรมการอย�างน�อย ดังนี้ 

 
๑. ประธานคณะกรรมการ: ต�องเปgนแพทย,ท่ีได�รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ เพ่ือแสดง

ความรู�ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
และปฏิบัติงานในด�านเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยามาแล�วไม�น�อยกว�า ๕ ปu 

 



๑๗ 

 

๒. กรรมการ ประกอบด�วย 
๒.๑ แพทย,ท่ีได�รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเพ่ือแสดงความรู�ความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา และปฏิบัติงาน                 
ใน ด�านเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยามาแล�วไม�น�อยกว�า ๑ ปu 

๒.๒ ผู�เชี่ยวชาญด�านแพทยศาสตรศึกษา ท่ีมีประสบการณ,ทางด�านแพทยศาสตรศึกษา
มาไม�น�อยกว�า ๕ ปu 

๒.๓ ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียกับหลักสูตร 
 

๖.๖ สภาวะการปฏิบัติงาน 
สถาบันฝ(กอบรมจัดสภาวะการปฏิบัติงานดังต�อไปนี้ 
๖.๖.๑  จัดตารางการปฏิบัติงานรายปu ให�เปgนไปตามเกณฑ,หลักสูตร 
๖.๖.๒  จัดประสบการณ,การเรียนรู�โรค/ภาวะท่ีพบบ�อยและมีความสําคัญสําหรับผู�ท่ีจะเปgน           

อายุรแพทย,หรือแพทย,เวชศาสตร,ฉุกเฉิน ผู�เชี่ยวชาญด�านเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา              
ทุกคนต�องทําได�ด�วยตนเองอย�างถูกต�องและมีความ ปลอดภัยกับผู�ปkวย Entrustable 
Professional Activities (EPA) ท่ีกําหนดในภาคผนวก ๔ 

๖.๖.๓  อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา จัดให�มีชั่วโมงปฏิบัติงานทุกวันจันทร,-ศุกร, เวลา 
๐๗.๓๐-๑๖.๓๐ น. โดยได�รับเ งินเดือนจากต�นสัง กัดในกรณีท่ี มีต�นสัง กัด หรือ              
ได�รับค�าจ�างจากโรงพยาบาลศิริราชในกรณีเปgนสังกัดอิสระ และมีกิจกรรมการฝ(กทักษะ 
ในด�านต�างๆ ดังนี้ การปฏิบัติงานดูแลผู�ปkวยครอบคลุมท้ังผู�ปkวยนอก ผู�ปkวยใน ผู�ปkวย
ฉุกเฉิน ผู�ปkวยวิกฤติ ผู�ปkวยรับปรึกษาจากต�างสาขาวิชาและต�างแผนกท่ีมีปmญหาทางเวช
เภสัชวิทยาและพิษวิทยา นอกจากนี้ยังมีการรับปรึกษากรณีผู�ปkวยจากต�างโรงพยาบาล             
ท่ัวประเทศท่ีได�ปรึกษาผ�านทางศูนย,พิษวิทยาศิริราชในเวลาราชการ โดยปฏิบัติงานเวลา 
๐๗.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
-  การรับปรึกษาผู�ปkวยท้ังในและต�างแผนก ควรมีการเขียน progress note และคําสั่ง

การรักษาท่ีชัดเจน แนะนําและอธิบายแนวทางการรักษา ให�กับแพทย,ประจําบ�านหรือ
นักศึกษาแพทย,ท่ีร�วมดูแลผู�ปkวย เพ่ือเปgนการสื่อสารและทําความเข�าใจถึงแนวทาง 
การรักษาผู�ปkวยร�วมกัน การปฏิบัติงานในหอผู�ปkวย ต�องมีการตรวจผู�ปkวย การเขียน 
progress note และการสั่งการรักษาแก�ผู�ปkวยท่ีอยู�ในการดูแล เพ่ือสามารถนําเสนอ
ผู�ปkวย ต�ออาจารย,แพทย, ท่ีรับปรึกษาในขณะนั้น และเตรียมตัวไป Medical 
Toxicology Round และ/หรือ Pediatric Toxicology Round โดยดําเนินการดูแล
และติดตามผู�ปkวยในช�วงเวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. 

-  การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเปgนเวร on call ถ�ามีผู�ปkวยเร�งด�วนท่ีจําเปgนต�อง               
เข�ามาดูแลนอกเวลาราชการ 



๑๘ 

 

- การรับปรึกษาและโทรศัพท,ติดตาม กรณีผู�ปkวยจากต�างโรงพยาบาลท่ัวประเทศ                      
ท่ีได�ปรึกษาผ�านทางศูนย,พิษวิทยาศิริราช ต�องมีการบันทึก progress note และ
คําแนะนําการดูแลรักษาท่ีชัดเจน อธิบายแนวทางการรักษาให�แก� บุคลากร                       
ทางการแพทย, ท่ีโทรปรึกษา และเจ�าหน�าท่ีศูนย,พิษวิทยา เพ่ือทําความเข�าใจ                   
แนวทางการรักษาร�วมกัน 

- ในส�วนของในเวลาราชการ มีชั่วโมงการทํางานอยู�ระหว�าง ๘-๑๐ ชั่วโมงต�อวัน                
แต�ไม�เกิน ๕๖ ชั่วโมงต�อสัปดาห, และส�วนของนอกเวลาราชการ มีการจัดเวรรับปรึกษา
ไม�เกิน ๑๕ วันต�อเดือนต�อคน โดยอยู�ภายใต�การดูแลของอาจารย,ผู�ให�การฝ(กอบรม 
โดยคํานึงถึงความจําเปgนของผู�ปkวยท่ีจะได�รับการดูแลรักษาอย�างต�อเนื่อง และ                 
ความจําเปgนด�านวิชาการของผู� เข�ารับการฝ(กอบรม เพ่ือให�มีชั่วโมงการทํางาน                        
ท่ีเหมาะสม 

๖.๖.๔ สถาบันฝ(กอบรมต�องจัดให�มีการทํากิจกรรมวิชาการท่ีต�องมีอย�างสมํ่าเสมอ ได�แก� 
๑. วารสารสโมสร (Journal club) 
๒. การเสนอกรณีผู�ปkวยท่ีน�าสนใจ (Interesting case / Case conference) 
๓. การทบทวนหัวข�อทางการแพทย, (Topic review) 
๔. การประชุมวิชาการระหว�างสถาบัน (Inter-hospital conference) 

-  กิจกรรมวิชาการ แพทย,ประจําบ�านต�อยอดควรเข�าร�วมกิจกรรมทางวิชาการ             
ของภาควิชาและสาขาวิชาฯ อย�างสมํ่าเสมอ รวมท้ังสามารถให�ความเห็น                     
ท่ีเก่ียวกับปmญหาทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาในกิจกรรมส�วนกลางถ�ามีการ
ร�องขอ นอกจากนี้  สนับสนุน/อนุญาต ให� เข�าร�วมกิจกรรมวิชาการหรือ                    
การประชุมวิชาการต�างๆ เช�น การประชุมวิชาการ Asia Pacific Association of 
Medical Toxicology ( APAMT) , North American Congress of Clinical 
Toxicology (NACCT)  การประชุ มวิ ช าการประจํ าปu ของ ราชวิ ทย าลั ย                            
อายุรแพทย,, การประชุมวิชาการประจําปuของวิทยาลัยเวชศาสตร,ฉุกเฉิน,                   
การประชุมยาต�านพิษ และการประชุมพาวิทยาแห�งชาติ โดยสามารถขออนุมัติ 
แพทย,ประจําบ�านต�อยอดเข�าร�วมการประชุมการจัดการบริหารจัดการฝ(กอบรม
ตามหัวข�อท่ีเหมาะสม 

๖.๖.๕ จัดประสบการณ,การเรียนรู�งานของศูนย,พิษวิทยา เช�น การร�างสรุปข�อแนะนําการรักษา
ภาวะพิษต�างๆ ร�วมกับเจ�าหน�าท่ีศูนย,พิษวิทยาศิริราช การร�วมกิจกรรมโครงการ                         
ยาต�านพิษกับศูนย, พิษวิทยาและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ เ พ่ือให�                      
แพทย,ประจําบ�านต�อยอดมีประสบการณ,การเรียนรู�เก่ียวกับความต�องการของระบบ
สุขภาพ การตอบสนองของระบบสุขภาพระดับท�องถ่ิน และระดับภูมิภาค  

 



๑๙ 

 

๖.๖.๖  การฝ(กอบรมทดแทน 
ผู�เข�ารับการฝ(กอบรมสามารถลาพักในระหว�างการฝ(กอบรมได� เช�น การลาคลอด 

การลาปkวย การเกณฑ,ทหาร การถูกเรียกฝ(กกําลังสํารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการ
ฝ(กอบรม/หลักสูตรตามประกาศของต�นสังกัด การไปปฏิบัติงานพิเศษนอกสถาบันตามท่ี
ได�รับมอบหมายจากอนุสาขาาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะแพทยศาสตร,ศิริราช 
พยาบาล โดยการลาประเภทต�าง ๆ อิงตามหลักเกณฑ,การลาของแพทย,ผู�รับการฝ(กอบรม 
คณะแพทยศาสตร,ศิริราช พยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๕ ได�แก� 

-  กรณีลาคลอด อนุญาตให�ลาคลอดได�ตามท่ีกฎหมายกําหนด ท้ังนี้ในการส�งสอบ
เพ่ือขอวุฒิบัตร ผู�มีสิทธิเข�าสอบเพ่ือวุฒิบัตร ต�องผ�านการฝ(กอบรมในหลักสูตร
ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๘๐ ของการฝ(กอบรม 

-  กรณีลาปkวย ให�ส�งใบรับรองแพทย,ต�อผู� บังคับบัญชา หากเปgนการลาปkวย
มากกว�า ๒ วันติดต�อกัน 

-  กรณีลากิจ อนุญาตให�ลาได�ไม� เ กิน ๑๐ วันใน ๑ ปuการศึกษา โดยแจ�ง
ผู�บังคับบัญชาเปgนลายลักษณ,อักษรล�วงหน�า ภายในระยะเวลาท่ีอนุสาขาฯ 
กําหนด 

-  กรณีลาพักผ�อนประจําปu อนุญาตให�ลาได�ไม�เกิน ๑๐ วันใน ๑ ปuการศึกษา                 
ซ่ึงผู�เข�ารับการฝ(กอบรม สามารถลาได�ในช�วงเวลาท่ีเหมาะสม และต�องทําการ
แจ�งล�วงหน�าต�อผู�บังคับบัญชาเปgนลายลักษณ,อักษร เพ่ือจัดสรรคนปฏิบัติงาน
แทนอย�างเหมาะสม 

-  ผลรวมของวันลาท้ังหมดไม�เกินร�อยละ ๒๐ และต�องมีผู�ปฏิบัติงานแทน ในกรณี
ท่ีลาเกินร�อยละ ๒๐ ของระยะเวลาในการฝ(กอบรม จําเปgนต�องปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติมจนครบ จึงจะสามารถส�งชื่อขอสอบเพ่ือวุฒิบัตรได� 

 
๖.๗ การวัดและประเมินผล  

มีการวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย,ประจําบ�านต�อยอดตามท่ีกําหนด            
โดยมีการแจ�งกระบวนการวัดและประเมินผลให�รับทราบต้ังแต�แรก หากแพทย,ประจําบ�านต�อยอด
มีข�อสงสัยในผลการประเมินสามารถเขียนคําร�องขอตรวจสอบและอุทธรณ,ผลการสอบ ยื่นต�อ
ประธานหลักสูตรได�เม่ือต�องการตามข้ันตอนการบริหารจัดการข�อร�องเรียน/อุทธรณ,ร�องทุกข,                 
ของผู� เรียน (ภาคผนวกท่ี ๕) โดยการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักสูตรฯ มีการ
กําหนดการประเมินท่ีครอบคลุมท้ังความรู� เจตคติ และการเข�าร�วมกิจกรรมวิชาการ เพ่ือให�บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์การฝ(กอบรมตามสมรรถนะท้ัง ๖ ด�าน ดังนี้ 

 



๒๐ 

 

๖.๗.๑  การประเมินระหว�างการฝ�กอบรม 
  สถาบันฝ(กอบรมจัดให�มีการประเมินผู�เข�ารับการฝ(กอบรมระหว�างการฝ(กอบรม 

ครอบคลุมท้ังด�านความรู� ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย, ในมิติต�างๆ ดังนี้ 
มิติท่ี ๑ ประเมินสมรรถนะ EPA ตามท่ี อฝส.กําหนดโดยอาจารย, (ภาคผนวกท่ี ๔) 
มิติท่ี ๒  การรายงานผลการสอบจัดโดยสถาบัน (ผ�าน/ไม�ผ�าน)  
มิติท่ี ๓  การรายงานประสบการณ,เรียนรู�จากผู�ปkวย: portfolio  
มิติท่ี ๔  การรายงานความก�าวหน�างานวิจัย 
มิติท่ี ๕  การร�วมกิจกรรมประชุมวิชาการทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
มิติท่ี ๖  การประเมินสมรรถนะด�าน professionalism และ interpersonal and 

communication skills โดยอาจารย, ผู�ร�วมงาน และผู�ปkวย ผลการประเมิน
นําไปใช�ในกรณี ต�อไปนี้  
๑. เพ่ือเลื่อนระดับชั้นปu 
๒. เพ่ือใช�พิจารณาคุณสมบัติผู�เข�าสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ 

 
๖.๗.๒ การเล่ือนช้ันปc 

๑. เกณฑ,การเลื่อนชั้นปu 
-  ปฏิบัติงานได�ไม�ต่ํากว�าร�อยละ ๘๐ ของระยะเวลาท่ีกําหนด 
-  ผ�านการประเมินตามมิติต�างๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตรโดยได�คะแนนรวม                

ไม�ต่ํากว�าร�อยละ ๕๐ 
-  ผ�านการสอบเลื่อนชั้นปuโดยได�คะแนนไม�ต่ํากว�าร�อยละ ๕๐ 
-  Entrustable professional activities และรายงานประสบการณ,การเรียนรู�

ตามเกณฑ,ท่ีสมาคมกําหนด 
-  ปฏิบัติงานได�สอดคล�องตามข�อกําหนดของสถาบันฝ(กอบรม ไม�ก�อให�เกิด                

ความเสื่อมเสีย  
๒. แนวทางการดําเนินการกรณีไม�ผ�านการประเมินเพ่ือเลื่อนชั้นปu 

-  ต�องปฏิบัติงานเพ่ิมเติมในส�วนท่ีสถาบันกําหนด แล�วทําการประเมินซํ้า                
ถ�าผ�านการประเมินจึงสามารถเลื่อนชั้นปuได� 

-  ถ�าไม�ผ�านการประเมินเพ่ือเลื่อนชั้นปuซํ้าตามข�อท่ี ๑ หรือไม�ผ�านการประเมินเพ่ือ
รับการเสนอชื่อเข�าสอบวุฒิบัตรฯ ต�องปฏิบัติงานในระยะชั้นปuเดิมอีก ๑ ปu 

-  หลังจากปฏิบั ติงานซํ้าในชั้นปu เดิมอีก ๑ ปu  แล�วยังไม�ผ�านการประเมิน                
เพ่ือเลื่อนชั้นปuให�ยุติการฝ(กอบรม 

-  หากผู�เข�าอบรมมีความเห็นไม�ตรงกับผลการประเมิน และประสงค,จะอุทธรณ,             
ผู�เข�าอบรมสามารถทําได�ตามกระบวนการในภาคผนวก ๕ 



๒๑ 

 

๓.  การดําเนินการสําหรับผู�ท่ีไม�ผ�านการประเมิน 
- แจ�งผลการประเมินให�แพทย,ประจําบ�านต�อยอดรับทราบเปgนลายลักษณ,อักษร

ในแบบประเมินผล พร�อมแนวทางการพัฒนา รายละเอียดการปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม การกํากับดูแลและการประเมินผลซํ้า 

-   เม่ือแพทย,ประจําบ�านต�อยอดลงชื่อรับทราบ ให�ส�งสําเนาผลการประเมิน ๑ ชุด
ให�คณะอนุกรรมการฝ(กอบรมและสอบของสมาคมฯ 

๔.  การดําเนินการเพ่ือยุติการฝ(กอบรม  
 

ก. การลาออก 
แพทย,ประจํ าบ� านต� อยอดต�อง ทํ า เ รื่ อ งชี้ แ จ ง เห ตุผล  ก� อน พัก                       

การปฏิบัติงานล�วงหน�าอย�างน�อย ๒ สัปดาห, เม่ือสถาบันฝ(กอบรมอนุมัติ                  
ให�พักการปฏิบัติงานแล�ว จึงแจ�งต�อคณะอนุกรรมการฝ(กอบรมและสอบของ
สมาคมฯ เพ่ือเห็นชอบ และแจ�งต�อราชวิทยาลัยฯ และแพทยสภา พร�อม
ความเห็น ประกอบว�าสมควรให�พักสิทธิ์การสมัครเปgนแพทย,ประจําบ�านต�อยอด 
เปgนเวลา ๑ ปu  ในปuการศึกษาถัดไปหรือไม�  โดยพิจารณาจากเหตุผล
ประกอบการลาออกและคําชี้แจงจากสถาบันฝ(กอบรม การลาออกจะถือว�า
สมบูรณ,เม่ือได�รับอนุมัติจากแพทยสภา 

 

ข. การให�ออก 
-  ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสียร�ายแรง                

จนก�อให�เกิดผลเสียต�อผู�ปkวย หรือต�อชื่อเสียงของสถาบันฝ(กอบรม 
-  ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสีย ไม�มีการ

ปรับปรุงพฤติกรรมหลังการตักเตือน และกระทําซํ้าภายหลังการภาคทัณฑ, 
 

เม่ือสถาบันฝ(กอบรมเห็นสมควรให�ออก จะต�องแจ�งแพทย,ประจําบ�าน  
ต� อ ย อ ด รั บ ท ร า บ  พ ร� อ ม ใ ห� พั ก ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  แ ล� ว ทํ า เ รื่ อ ง แ จ� ง                                   
ต� อคณะอนุกรรมการฝ(กอบรมและสอบของสมาคมฯ ซ่ึ งจะต�อง ต้ั ง
คณะกรรมการสอบสวน จํานวน ๕ คน ประกอบด�วย กรรมการภายในสถาบัน 
และตัวแทนสถาบันฝ(กอบรมอ่ืน และ/หรือ คณะอนุกรรมการฝ(กอบรมและสอบ
ของสมาคมฯ เพ่ือดําเนินการให�เสร็จสิ้นภายใน ๒ สัปดาห, ภายหลังจากได�รับ
เรื่อง ผลการสอบสวนจะถูกนําเสนอต�อท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฝ(กอบรมและ
สอบของสมาคมฯ เพ่ือลงความเห็น ถ�าสมควรให�ออกจึงแจ�งต�อแพทยสภา จน
เม่ือได�รับการอนุมัติจึงถือว�าการให�ออกสมบูรณ, ถ�าเห็นว�ายังไม�สมควรให�ออก 
จึงส�งเรื่องคืนให�สถาบันฝ(กอบรมพร�อมคําแนะนํา 



๒๒ 

 

๖.๗.๓ การวัดและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตรฯ 
 การสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ 

๑. คุณสมบัติผู�มีสิทธิ์เข�าสอบ 
-  ผ�านการฝ(กอบรมครบตามหลักสูตร ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๘๐ ของระยะเวลา               

การฝ(กอบรม 
-  สถาบันฝ(กอบรมเห็นสมควรให�เข�าสอบ 

๒.  เอกสารประกอบ 
-  เอกสารรับรองประสบการณ,ภาคปฏิบัติจากสถาบันฝ(กอบรมตามท่ีกําหนด 
-  บทความงานวิจัยในรูปแบบท่ีพร�อมส�งตีพิมพ, (manuscript) และใบรับรอง               

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
-  เอกสารรับรองการปฏิบัติงานตามแฟfมสะสมผลงาน 

๓. วิธีการประเมินประกอบด�วย 
-  การสอบข�อเขียน 
-  ประเมินภาคปฏิบัติประกอบด�วยการสอบปากเปล�า 
-  การประเมินผลงานวิจัย 

 
๗. การรับและคัดเลือกผู�เข�ารับการฝ�กอบรม 

๗.๑ คุณสมบัติของผู�เข�ารับการฝ�กอบรม 
๗.๑.๑  ผู�เข�ารับการฝ(กอบรมจะต�องมีคุณสมบัติดังต�อไปนี้ 

๑.  ได�รับหนังสือวุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตรฯ หรือหนังสือรับรองจากแพทยสภาแสดงความรู�
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร, หรือเวชศาสตร,
ฉุกเฉิน หรือ 

๒.  ได�รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรจากสถาบันต�างประเทศ ท่ีเทียบเท�าคุณสมบัติ           
ในข�อ ๑.๑ โดยการรับรองของราชวิทยาลัยท่ีเก่ียวข�องกับสาขานั้นๆ หรือ 

๓.  เปgนแพทย,ประจําบ�านปuสุดท�ายในสาขาอายุรศาสตร, หรือเวชศาสตร,ฉุกเฉิน และ 
๔.  เปgนผู� มีสิทธิสอบเ พ่ือหนังสืออนุ มั ติ  หรือวุฒิ บัตรฯสาขาวิชาอายุรศาสตร,                              

หรือเวชศาสตร,ฉุกเฉิน ในปuการศึกษานั้น 
๕.   กรณีท่ีสอบวุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู�ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาท่ีระบุไว� ตามข�อ ๑.๑ ไม�ได� ให�ถือว�าไม�ผ�านการคัดเลือก 
๗.๑.๒ มีคุณสมบัติครบถ�วนตามเกณฑ,แพทยสภาในการเข�ารับการฝ(กอบรมแพทย,เฉพาะทาง 

 
 



๒๓ 

 

๗.๒ การคัดเลือกผู�เข�ารับการฝ�กอบรม 
 
๗.๒.๑ คณะอนุกรรมการในการคัดเลือก 

คณะอนุกรรมการในการคัดเลือกประกอบไปด�วย ประธานคณะกรรมการฝ(กอบรม
อาจารย,ผู�ให�การ ฝ(กอบรม และ ผู�แทนผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย โดยคณะอนุกรรมการท้ังหมด
จะต�องไม�มีส�วนได�ส�วนเสียกับผู�สมัคร และได�ลงนามใน“หนังสือรับรอง การไม�มี
ผลประโยชน,ทับซ�อน” ก�อนการคัดเลือก 

 
๗.๒.๒ เกณฑ�การคัดเลือก 

๑.  ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 
๒.  หนั งสื อรับรอง  (Recommendation letter)  หนั งสื อแนะนํ า ตัว  (personal 

statement) ความสามารถในทางวิชาการ ได�แก� รางวัลด�านความเปgนเลิศทาง
วิชาการ/วิจัย ประวัติการนําเสนอผลงานแบบปากเปล�าในท่ี ประชุมระดับประเทศ
หรือระดับโลก ผลงานตีพิมพ,ในวารสารวิชาการ 

๓.  สถานท่ีทํางาน โดยพิจารณาตามบทบาทในการกระจายการให�บริการสําหรับ                
ภาคสังคม โดยเเบ�งตามความจําเปgนเเละการจัดสรรทรัพยากร ดังนี้ 
กลุ�มท่ี ๑  สถานท่ีทํางานเปgนโรงพยาบาลรัฐบาล ท่ีเปgนโรงเรียนแพทย, หรือ

โรงพยาบาลศูนย, ท่ีมีการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย, หรือ                
แพทย,ประจําบ�านท่ีไม�เคยมีแพทย,สาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก 
จัดเปgนกลุ�มท่ีต�องการทรัพยากรมากสุด 

กลุ�มท่ี ๒  สถานท่ีทํางานเปgนโรงพยาบาลรัฐบาล ท่ีไม�เคยมีแพทย,สาขาเภสัชวิทยา
และพิษวิทยาคลินิก จัดเปgนกลุ�มท่ีต�องการทรัพยากรรองเปgนอันดับท่ี ๒ 

กลุ�มท่ี ๓  สถานท่ีทํางานเปgนโรงพยาบาลรัฐบาล เเต�มีแพทย,สาขาเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยาคลินิกอยู�เดิมแล�ว จัดเปgนกลุ�มท่ีต�องการทรัพยากรรองเปgน
อันดับท่ี ๓ 

กลุ�มท่ี ๔  สถานท่ีทํางานอ่ืนๆ ท่ีไม�ตรงกับข�อมูลกลุ�มท่ี ๑-๓ จัดเปgนกลุ�มท่ีต�องการ
ทรัพยากรเปgนลําดับสุดท�าย 

๔.  บุคลิกลักษณะ กิริยามารยาท ทัศนคติ ความต้ังใจ ทักษะการสื่อสาร และความสนใจ
ใฝkรู�ในสาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก จะถูกประเมินจากประวัติการทํางานและ
การสัมภาษณ, 

 
 



๒๔ 

 

๗.๒.๓ ช�วงเวลาท่ีรับสมัครและการประชาสัมพันธ� 
  จะประกาศในเว็บไซต,ก�อนการรับสมัคร 
 
๗.๒.๔.  การประกาศผลการคดเลือก 
  แจ�งผลการคัดเลือกให�ทราบภายใน ๑ สัปดาห,หลังการสัมภาษณ,ผ�านทางโทรศัพท,

หรืออีเมล, หลังเสร็จสิ้นการยื่นอุทธรณ, ส�งผลผ�านราชวิทยาลัยฯ และแพทยสภา 
 
๗.๒.๕.  การอุทธรณ�ผลการคัดเลือก 

๑.  ผู�สมัครแพทย,ประจําบ�านต�อยอด แจ�งความจํานงค,อุทธรณ,และกรอกแบบคําร�อง
ภายใน ๒ สัปดาห,นับจากวันท่ีได�รับแจ�งผลการคัดเลือกทางโทรศัพท,หรืออีเมล,              
เพ่ือยื่นต�อคณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย,ประจําบ�านต�อยอด 

๒.  คณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย,ประจําบ�านต�อยอด พิจารณาคําร�องในเบ้ืองต�น และ
อาจตัดสินใจเป@ดเผยคะแนนการคัดเลือกให�ผู�สมัครแพทย,ประจําบ�านต�อยอดทราบ 
ถ�าผู�สมัครพอใจจะยืนผลการตัดสินเดิมจะถือว�าเปgนท่ีสิ้นสุด 

๓.  ในกรณีท่ีผู�สมัครยังไม�พอใจ คณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย,ประจําบ�านต�อยอด              
จะพิจารณานําคําร�องดังกล�าวเข�าท่ีประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย,           
ประจําบ�านต�อยอด เพ่ือพิจารณาคําร�องและลงมติ โดยจะมีการบันทึกรายงานการ
ประชุมเปgนลายลักษณ,อักษร 

๔. ประธานคณะกรรมการฝ(กอบรม แจ�งผลการลงมติอย�างเปgนลายลักษณ,อักษรให�แก�
ผู�สมัครทราบและถือเปgนการสิ้นสุด โดยกระบวนการท้ังหมดจะใช�เวลาไม�เกิน                
๓๐ วัน 

 
๗.๓ จํานวนผู�เข�ารับการฝ�กอบรม  จํานวน ๑ คน 

ตามกําหนดราชวิทยาลัยอายุรแพทย,แห�งประเทศไทย กําหนดให�สถาบันฝ(กอบรมรับ               
ผู�เข�ารับการฝ(กอบรมได�ในสัดส�วน ปuละ ๑ คน ต�ออาจารย,ผู�ให�การฝ(กอบรม ๒ คน รวมท้ัง ต�องมี
งานบริการต�อจํานวนผู�เข�ารับการฝ(กอบรม ๑ คน ตามท่ีกําหนดดังนี้ 

๑.  ผู�ปkวยนอกท่ีได�รับการตรวจรักษาทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา หรือมีการปรึกษา
ศูนย,พิษวิทยา ไม�น�อย กว�า ๑,๐๐๐ ครั้ง/ปu 

๒.  ผู�ปkวยในท่ีได�รับการตรวจรักษาทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ไม�น�อยกว�า ๑๐๐ 
ครั้ง/ปu 

๓.  จํานวนการตรวจทางห�องปฏิบัติการทางพิษวิทยาและการตรวจหาระดับยาไม�น�อย
กว�า ๑๐๐ ครั้ง/ปu 



๒๕ 

 

๘.  อาจารย�ผู�ให�การฝ�กอบรม 
๘.๑ คุณสมบัติของประธานการฝ�กอบรม 

ต�องเปgนแพทย, ซ่ึงได�รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ เพ่ือแสดงความรู�ความชํานาญ                       
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร, หรือเวชศาสตร,ฉุกเฉิน และปฏิบัติงาน                   
ด�านเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาอย�างน�อย ๕ ปu ภายหลังได�รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติฯ 

๘.๒ คุณสมบัติและจํานวนของอาจารย�ผู�ให�การฝ�กอบรม 
๘.๒.๑ คุณสมบัติของอาจารย,ผู�ให�การฝ(กอบรม 

ต�องเปgนแพทย,ซ่ึงได�รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ เพ่ือแสดงความรู�ความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร, หรือเวชศาสตร,ฉุกเฉิน และปฏิบัติงาน
ด�านเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา อย�างน�อย ๒ ปu ภายหลังได�รับวุฒิบัตรหรือหนังสือ   
อนุมัติฯ สถาบันฝ(กอบรมได�กําหนด และดําเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย,
ผู�ให�การฝ(กอบรมให�สอดคล�องกับพันธกิจของแผนการฝ(กอบรม/หลักสูตรโดยระบุ
คุณสมบัติของผู�ให�การฝ(กอบรมท่ีชัดเจน ครอบคลุม ความชํานาญท่ีต�องการได�แก�
คุณสมบัติทางวิชาการ ความเปgนครู และความชํานาญทางคลินิก  

๘.๒.๒  จํานวนอาจารย,ผู�ให�การฝ(กอบรม  จํานวน ๓ คน 
๑. ประธานการฝ(กอบรม: รศ. นพ. สัมมน โฉมฉาย  
๒. รศ. นพ. ธีระ กลลดาเรืองไกร 
๓. ผศ. นพ. วรพันธ, เกรียงสุนทรกิจ    

ท้ังนี้เปgนไปตามตามกําหนดราชวิทยาลัยอายุรแพทย,แห�งประเทศไทยซ่ึงกําหนดให�
ต�องมีจํานวนอาจารย,ผู�ให�การฝ(กอบรมปฏิบัติงานเต็มเวลาอย�างน�อย ๒ คน ต�อจํานวน               
ผู�เข�ารับการอบรม ๑ คน หากมีจํานวนอาจารย,ให�ฝ(กอบรมเต็มเวลาไม�พอ อาจให�มี
อาจารย,แบบไม�เต็มเวลาได� โดยมีข�อกําหนดดังนี้ 
-  จํานวนอาจารย,แบบไม�เต็มเวลา ต�องไม�มากกว�าร�อยละ ๕๐ ของจํานวนอาจารย,                  

เต็มเวลา 
-  ภาระงานของอาจารย,แบบไม�เ ต็มเวลาแต�ละคน ต�องไม�น�อยกว�าร�อยละ ๕๐                    

ของภาระงานอาจารย,เต็มเวลา 
๘.๒.๓ หน�าท่ีความรับผิดชอบของอาจารย,ผู�ให�การฝ(กอบรม 

๑. อาจารย,ผู� ให�การฝ(กอบรมต�องมีเวลาเพียงพอสําหรับการให�การฝ(กอบรม                         
ให�คําปรึกษา กํากับดูแลการฝ(กอบรม โดยมีการระบุหน�าท่ีไว�ในคู�มืออาจารย, 

๒. ภาระงานของอาจารย,ผู� ให�การฝ(กอบรมจะถูกกําหนดด�วย Performance 
Agreement (PA) ทําให�มีความสมดุลกันในด�านงานบริการ การเรียนการสอน 
บริการวิชาการ งานวิจัย และงานบริหารมีการประเมิน PA ทุก ๖ เดือนโดยหัวหน�า
สาขาวิชา และ/หรือ หัวหน�าภาควิชา ร�วมกับคณะกรรมการ 



๒๖ 

 

๓. อาจารย,ผู�ให�การฝ(กอบรมต�องมีการพัฒนาตนเอง ท้ังในส�วนของความเชี่ยวชาญ               
ในสาขาวิชาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา และแพทยศาสตรศึกษา โดยทางคณะฯ
และภาควิชาสนับสนุนให�อาจารย,ผู�ให�การฝ(กอบรมศึกษาต�อ เข�าร�วมประชุม/อบรม 
เปgนวิทยากร รวมท้ังทําวิจัย ท้ังด�านเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา และแพทยศาสตร
ศึกษาท้ังในและต�างประเทศอย�างสมํ่าเสมอ รวมท้ังมีการประเมินผ�าน PA เปgนระยะ 

 
๙. ทรัพยากรทางการศึกษา 
 คณะฯ กําหนดและดําเนินนโยบายเก่ียวกับทรัพยากรการศึกษาให�ครอบคลุมประเด็นต�อไปนี้ 

๙.๑ คณะฯ เป@ดโอกาสให�แพทย,ประจําบ�านต�อยอดสามารถได�เรียนรู�ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ              
การเข�าถึงแหล�งข�อมูลทางวิชาการท่ีทันสมัย สามารถใช�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได�อย�างเพียงพอ มีอุปกรณ,สําหรับการฝ(กอบรม ภาคปฏิบัติ และมีสิ่งแวดล�อมทางการศึกษา               
ท่ีปลอดภัย 

๙.๒  สาขาวิชาฯ ได�รับการรับรองการเปgนสถานท่ีสําหรับการฝ(กอบรม มีจํานวนผู�ปkวยเพียงพอและ            
ชนิดของผู�ปkวยหลากหลายสอดคล�องกับผลลัพธ,ของการเรียนรู� ท่ีคาดหวัง ท้ังผู�ปkวยนอกและ             
ผู�ปkวยใน 

๙.๓  ศูนย,พิษวิทยาศิริราชซ่ึงเป@ดบริการให�คําแนะนําและข�อมูลแก�แพทย, บุคลากรทางการแพทย, และ 
ประชาชนท่ัวไปทุกวัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เจ�าหน�าท่ีเภสัชสนเทศและข�อมูลพิษวิทยาจะเปgน               
ผู�ให� คําแนะนําและข�อมูลเบ้ืองต�น โดยมีอาจารย,แพทย,ผู�เชี่ยวชาญสาขาเวชเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยาร�วมให�คําปรึกษา ในแต�ละปuมีผู�ติดต�อขอรับคําปรึกษาโดยเฉลี่ยจํานวนมากกว�า ๒๐,๐๐๐ 
รายต�อปu แพทย,ประจําบ�านต�อยอดจะได�เรียนรู�ผู�ปkวยด�านพิษวิทยาท่ีขอปรึกษาผ�านศูนย,พิษวิทยา 
ท้ังในและนอกเวลาราชการ โดยจะปฏิบัติงานร�วมกับเจ�าหน�าท่ีเภสัชสนเทศและข�อมูลพิษวิทยา 
และอาจารย, 

๙.๔  ห�องปฏิ บั ติการพิษวิทยาคลินิก ศูนย, พิษวิทยาศิริราช และห�องปฏิ บั ติการนิ ติ พิษวิทยา                    
ภาควิชานิติเวชศาสตร,วิทยา คณะแพทยศาสตร,ศิริราชพยาบาล เปgนห�องปฏิบัติการท่ีทันสมัย                
มีเครื่องมือในการตรวจหาสารเคมีต�างท้ังท่ีทราบและไม�ทราบ (unknown) รวมท้ัง การตรวจวัด
ระดับยาต�างๆ ได� โดยมีเครื่องมือท่ีหลากหลายต้ังแต�การตรวจพ้ืนฐาน จนถึงเครื่องมือทันสมัยและ
ซับซ�อน เช�น Immunoassay, Spectophotometry, Atomic absorption spectrometer (AA), 
Ultra performance liquid chromatography (UPLC)  และ Gas chromatography–mass 
spectrometry (GC-MS) เปgนต�น ซ่ึงมีการตรวจโดยเฉลี่ยจํานวนมากกว�า ๓๐,๐๐๐ ครั้งต�อปu
ห�องปฏิบัติการนี้ทํางานร�วมกับศูนย,พิษวิทยา และแพทย, เม่ือมีผู�ปkวยด�านพิษวิทยาท่ีควรต�องมีการ
ตรวจหาหรือวัดระดับสารพิษต�างๆ ทําให�การวินิจฉัยและรักษา แม�นยําถูกต�องมากข้ึน 

 



๒๗ 

 

 ๙.๕  การเข�าถึงแหล�งข�อมูลวิชาการท่ีทันสมัย คณะฯ มีห�องสมุด และระบบสารสนเทศ มีระบบเครือข�าย
คอมพิวเตอร, (LAN) และสัญญาณอินเทอร,เน็ตแบบไร�สาย (WiFi) ท่ีมีประสิทธิภาพในบริเวณพ้ืนท่ี
ของห�องสมุด และครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวท้ังคณะฯ ผู�ใช�บริการสามารถเข�าถึงทรัพยากรการเรียนรู�             
ได�ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง ผ�านเว็บไซต,ห�องสมุด และระบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน,ของ
คณะฯ (SELECx Siriraj) โดยแพทย,ประจําบ�านต�อยอดทุกคนสามารถเข�าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส,
สําหรับการเรียนรู�ได�ระหว�างท่ีอยู�ภายในโรงพยาบาลผ�านระบบเครือข�าย (LAN, WiFi) และระหว�าง
ท่ีอยู�ภายนอกโรงพยาบาลผ�านระบบ VPN มีการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให�เปgน
ส�วนหนึ่งของการฝ(กอบรมอย�างมีประสิทธิภาพและถูกหลักจริยธรรม 

๙.๖  การจัดประสบการณ,ในการปฏิบัติงานเปgนทีมร�วมกับผู�ร�วมงานและบุคลากรวิชาชีพอ่ืน มีการ
ปฏิบัติงานร�วมกับเจ�าหน�าท่ีเภสัชสนเทศและข�อมูลพิษวิทยา เจ�าหน�าท่ีทางห�องปฏิบัติการ แพทย, 
พยาบาล เภสัชกร ในการติดตามดูแลผู�ปkวย อีกท้ังยังได�มีส�วนร�วมในการงานของศูนย,พิษวิทยา
ร�วมกับเจ�าหน�าท่ีศูนย,พิษวิทยา ท้ังการทบทวนแนวทางการแนะนํา การวางแผนการสื่อสารผ�านสื่อ
ในบริบทต�างๆ การทํางานวิจัยและนวัตกรรม ร�วมกับเจ�าหน�าท่ีเภสัชสนเทศและข�อมูลพิษวิทยา 

๙.๗ ความรู�และการประยุกต,ความรู�พ้ืนฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร,ในสาขาวิชาท่ีฝ(กอบรม  
มีการบูรณาการและสมดุลระหว�างการฝ(กอบรมกับการวิจัยอย�างเพียงพอ 

๙.๘  การนําความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใช�ในการจัดทําแผนการฝ(กอบรม การดําเนินการ 
ฝ(กอบรม การประเมินการฝ(กอบรม 

๙.๙  เป@ดโอกาสให�แพทย,ประจําบ�านต�อยอดสามารถเลือกฝ(กอบรมในสถาบันอ่ืน ท้ังในและ                       
นอกประเทศตามท่ีระบุไว�ในหลักสูตร นอกจากนี้แพทย,ประจําบ�านต�อยอดสามารถขอทุนสนับสนุน
การไปฝ(กอบรมระยะสั้นในสถาบันต�างประเทศได�ตามเกณฑ,ท่ีคณะฯ และภาควิชาฯ กําหนด   

 
๑๐. การประเมินแผนการฝ�กอบรม/หลักสูตร  

มีคณะกรรมการซ่ึงทําหน�าท่ีกํากับดูแลการฝ(กอบรมหลักสูตรแพทย,ประจําบ�านและแพทย,         
ประจําบ�านต�อยอด ในสาขาวิชาฯ มีการกํากับดูแลให�การฝ(กอบรมเปgนไปตามแผนการฝ(กอบรม มีการ
ประชุมเพ่ือติดตามงานเปgนระยะๆ และมีการประชุมวางแผน/สัมมนาด�านการศึกษาทุก ๑-๒ ปu โดยการ
ประเมินหลักสูตรจะครอบคลุมหัวข�อต�อไปนี้ 

-  พันธกิจของแผนการฝ(กอบรม/หลักสูตร 
-  ผลลัพธ,การเรียนรู�ท่ีพึงประสงค, 
-  แผนการฝ(กอบรม 
-  ข้ันตอนการดําเนินงานของแผนการฝ(กอบรม 
-  การวัดและประเมินผล 
-  พัฒนาการของผู�รับการฝ(กอบรม 



๒๘ 

 

-  ทรัพยากรทางการศึกษา 
-  คุณสมบัติของอาจารย,ผู�ให�การฝ(กอบรม 
-  ความสัมพันธ,ระหว�างนโยบายการรับสมัครผู�รับการฝ(กอบรมและความต�องการของระบบ

สุขภาพ 
-  ข�อควรปรับปรุง 
สาขาวิชาฯ มีการแสวงหาข�อมูลปfอนกลับจากผู�ให�การฝ(กอบรม แพทย,ประจําบ�านต�อยอด (ท้ังท่ีจบ

การศึกษาแล�วและท่ียังศึกษาอยู�) นายจ�าง และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย เพ่ือนํามาปรับปรุงหลักสูตร การจัด 
การเรียนการสอน ให�สอดคล�องกับความต�องการของผู�เรียนและนําไปใช�จริง  

 

๑๑. การทบทวน / พัฒนาหลักสูตรการฝ�กอบรม 
ภาควิชาฯ จัดให�มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝ(กอบรมเปgนประจําทุกปu โดย

คณะกรรมการฝ(กอบรมแพทย,ประจําบ�านและแพทย,ประจําบ�านต�อยอด ประเมินกระบวนการฝ(กอบรม 
กิจกรรมทางวิชาการ ปmญหาและอุปสรรรคในการดําเนินงาน และนําเสนอเข�าท่ีประชุมสาขาวิชาฯ                 
เพ่ือปรับปรุงสาขาวิชาฯ มีการจัดสัมมนาการศึกษาทุก ๑-๒ ปu โดยมีการเชิญผู�เชี่ยวชาญด�านแพทยศาสตร
ศึกษา รวมท้ังศิษย,เก�า (รวมท้ังข�อมูลปfอนกลับจากผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย) เข�ามามีส�วนร�วมในการสัมมนา 
เพ่ือทบทวนท้ังหลักสูตร และกระบวนการฝ(กอบรม มีการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรการฝ(กอบรมเปgน
ระยะๆ หรืออย�างน�อยทุก ๕ ปu รวมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

๑๒. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 
๑๒.๑  คณะฯ ภาควิชาฯ และสาขาวิชาฯ บริหารจัดการหลักสูตรให�สอดคล�องกับกฎระเบียบท่ีกําหนดไว�

ในด�านต�างๆ ได�แก� การรับสมัครผู�เข�ารับการฝ(กอบรม (เกณฑ,การคัดเลือกและจํานวนท่ีรับ) 
กระบวนการฝ(กอบรม การวัด และประเมินผล และผลลัพธ,ของการฝ(กอบรมท่ีพึงประสงค,                 
การออกเอกสารท่ีแสดงถึงการสําเร็จการฝ(กอบรม ในแต�ละระดับ หรือหลักฐานอย�างเปgนทางการ
อ่ืนๆ ท่ีสามารถใช�เปgนหลักฐานแสดงการผ�านการฝ(กอบรมในระดับนั้นได� ท้ังในประเทศและ
ต�างประเทศ 

๑๒.๒  คณะฯ ภาควิชาฯ และสาขาวิชาฯ กําหนดหน�าท่ีรับผิดชอบและอํานาจในการบริหารจัดการ
งบประมาณของแผนการฝ(กอบรม/หลักสูตรให�สอดคล�องกับความจาเปgนด�านการฝ(กอบรม 

๑๒.๓  คณะฯ ภาควิชาฯ และสาขาวิชาฯ มีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญท่ีเหมาะสม                
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการของการฝ(กอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง การบริหารจัดการท่ีดี
และใช�ทรัพยากรได�อย�างเหมาะสม 

๑๒.๔  คณะฯ ภาควิชาฯ และสาขาวิชาฯ มีจํานวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย,และหน�วยงาน
สนับสนุนด�าน อ่ืนๆท่ีเก่ียวข�องครบถ�วน สอดคล�องกับข�อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการ
เป@ดการฝ(กอบรม 



๒๙ 

 

๑๓. การประกันคุณภาพการฝ�กอบรม 
คณะฯ ภาควิชาฯ และสาขาวิชาฯ ได�จัดให�มีการประกันคุณภาพการฝ(กอบรมตามกําหนด                  

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย,แห�งประเทศไทย ซ่ึงกําหนดให�สถาบันฝ(กอบรมท่ีจะได�รับการอนุมัติให�จัดการ
ฝ(กอบรมจะต�องผ�านการประเมินความพร�อมในการเปgนสถาบันฝ(กอบรม และสถาบันฝ(กอบรมจะต�อง             
จัดให�มีการประกันคุณภาพการฝ(กอบรมอย�างต�อเนื่องดังนี้ 
๑๓.๑ การประกันคุณภาพการฝ(กอบรมภายในสถาบันฝ(กอบรม : คณะฯ มีการจัดให�มีระบบและกลไก

การประกันคุณภาพการศึกษาผ�านการเยี่ยมสํารวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใช�                
เกณฑ,รางวัลคุณภาพแห�งชาติเปgนกรอบ (Siriraj TQA Implementation Model: SiIM-TQA) 
และ World Federation for Medical Education (WFME) ทุกปu โดยเปgนการเยี่ยมสํารวจ
กิจกรรมการศึกษาระดับภาควิชาฯ ซ่ึงโครงการฝ(กอบรมนี้เปgนส�วนหนึ่งของภาควิชาเวชศาสตร,
ปfองกันและสังคม  

๑๓.๒ การประกันคุณภาพการฝ(กอบรมภายนอกสถาบันฝ(กอบรม : หลักสูตรได�รับการประเมินคุณภาพ
จากคณะอนุกรรมการฝ(กอบรมฯ อย�างน�อยทุก ๕ ปu 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

ภาคผนวก ๑ 
รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการฝ�กอบรมแพทย�ประจําบ�านต�อยอด 

เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู�ความ ชํานาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ที่คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล 

 
 

๑. รองผู�อํานวยการโรงพยาบาลศิริราช ท่ีปรึกษา 
 (อาจารย, นายแพทย,ลือชา บุญทวีกุล) 
๒. หัวหน�าภาควิชาเวชศาสตร,ปfองกันและสังคม ท่ีปรึกษา 
 (รองศาสตราจารย, นายแพทย,วินัย รัตนสุวรรณ) 
๓. รองศาสตราจารย, นายแพทย,สัมมน โฉมฉาย ประธาน 
๔. รองศาสตราจารย, แพทย,หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย กรรมการ 
๕. รองศาสตราจารย, นายแพทย,ธีระ กลลดาเรืองไกร กรรมการ 
๖. ผู�ช�วยศาสตราจารย, นายแพทย,วรพันธ, เกรียงสุนทรกิจ กรรมการ 
๗. ตัวแทนแพทย,ประจําบ�านต�อยอด กรรมการ 
๘. ตัวแทนเจ�าหน�าท่ีเภสัชสนเทศและข�อมูลพิษวิทยา กรรมการ 
๙. แพทย,หญิงจริยา ภูดิศชินภัทร กรรมการ  
๑๐. แพทย,หญิงภัทรพร เมฆาวุฒิกุล กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นาวสาวสุรางคณา พรแจ�มใส ผู�ช�วยเลขานุการ 
๑๒. นางสาวสุรีย,วรรณ วงศ,เลิศ ผู�ช�วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

ภาคผนวก ๒ 
เกณฑ�การเปkดหลักสูตร เพ่ือวุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู�ความชํานาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
 
คณะอนุกรรมการฝ(กอบรมและสอบความรู�ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อฝส.) อนุสาขา                
เวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ราชวิทยาลัยอายุรแพทย,แห�งประเทศไทย กําหนดให� 
 
คุณสมบัติของประธานการฝ�กอบรม 
ต�องเปgนแพทย,ซ่ึงได�รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติเพ่ือแสดงความรู�ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ       
เวชกรรม สาขาอายุรศาสตร, หรือเวชศาสตร,ฉุกเฉิน และปฏิบัติงานด�านเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา         
อย�างน�อย ๕ ปuภายหลังได�รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ ฯ 
 
คุณสมบัติของอาจารย�ผู�ให�การฝ�กอบรม 
ต�องเปgนแพทย,ซ่ึงได�รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติเพ่ือแสดงความรู�ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ       
เวชกรรม สาขาอายุรศาสตร, หรือ เวชศาสตร,ฉุกเฉิน และปฏิบัติงานด�านเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา        
อย�างน�อย ๒ ปu ภายหลังได�รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ ฯ 
 
จํานวนผู�เข�ารับการฝ�กอบรม 
สถาบันฝ(กอบรมรับผู�เข�ารับการฝ(กอบรมได�ในสัดส�วนปuละ ๑ คน ต�ออาจารย,ผู�ให�การฝ(กอบรม ๒ คน รวมท้ัง 
ต�องมีงานบริการต�อจํานวนผู�เข�ารับการฝ(กอบรม ๑ คน ตามท่ีกําหนดดังนี้ 
 
๑.  ผู�ปkวยนอกท่ีได�รับการตรวจรักษาทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา หรือมีการปรึกษาศูนย,พิษวิทยา                 

ไม�น�อย กว�า ๑,๐๐๐ ครั้งต�อปu 
๒.  ผู�ปkวยในท่ีได�รับการตรวจรักษาทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ไม�น�อยกว�า ๑๐๐ ครั้งต�อปu 
๓.  จํานวนการตรวจทางห�องปฏิบัติการทางพิษวิทยาและการตรวจหาระดับยาไม�น�อยกว�า ๑๐๐ ครั้งต�อปu 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

ภาคผนวก ๓ 
เน้ือหาสังเขปของการฝ�กอบรม 

ความรู�พ้ืนฐานทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา รวมถึงความรู�ในระบบที่เกีย่วข�อง 
 
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 
Decontamination  
Enhance elimination  
Structure and function of 
- Cardiovascular system 
- Endocrine system 
- Gastrointestinal system 
- Genitourinary system 
- Hematopoietic system 
- Musculoskeletal system 
- Nervous system 
- Respiratory system 



๓๓ 

 

- Reproductive system 
- Otolaryngology system 
- Skin and soft tissue 
 

ระบาดวิทยาคลินิก 
- ประเมินงานวิจัย 
- ความเชื่อถือได�และจุดอ�อนของการศึกษาแบบ randomized controlled, case- control, cohort 

study, cross-sectional, case series, systematic review และ meta-analysis 
-  วิเคราะห,ข�อมูลและความเชื่อถือได�ของข�อมูลท่ีได�มาจากการรวบรวม เช�น review article, original 

article 
-  สามารถใช�หรือแปลข�อมูลทางสถิติได�ถูกต�อง เช�น p-value, number needed to treat, relative risk, 

odds ratio, ๙๕% confidence interval เปgนต�น 
-  ใช�ข�อมูลเพ่ือสนับสนุนการวินิจฉัย เช�น sensitivity, specificity ได�อย�างเหมาะสม 
- Potential bias ของการวัดค�าหรือแปลค�า sensitivity และ specificity 
 

เภสัชวิทยาคลินิก 
-  ความรู�ทางด�าน pharmacokinetics และ pharmacodynamics ของยา และนํามาประยุกต,กับ การ
 ติดตามระดับยาและการปรับยา 
-  หลักการใช�ยา ได�แก� จุดประสงค, ทางเลือก การประเมินผล 
-  ประเมินผลข�างเคียงจากการใช�ยา การแพ�ยา 
- Adverse drug event 
- Drug interaction 
- ประเมินความแตกต�างของ metabolism ของยาในผู�ปkวยแต�ละประเภท 
- ปรับเปลี่ยนขนาดยาตามภาวะเสี่ยงต�างๆ เช�น โรคตับ โรคไต สูงอายุ ตัง�ครรภ, และให�นมบุตร 
 

การดูแลเหตุท่ีมีกลุ�มผู�ป<วยและอุบัติภัย 
- Classification and labeling of hazardous materials 
- Identify hazardous materials 
- Hazmat incident response rule and standard 
- General approach and triage 
- Decontamination procedure 
- Personal protective equipment 
- Risk communication 



๓๔ 

 

โรคหรือภาวะของผู�ป<วย แบ�งเปgน 
ระดับท่ี ๑  โรคประจําตัวผู�ปkวยหรือภาวะทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาท่ีพบบ�อย และ / หรือมี

ความสําคัญ ซ่ึงแพทย,ประจําบ�านต�อยอดต�องดูแลรักษาได�ด�วยตนเอง 
ระดับท่ี ๒  โรคประจําตัวผู�ปkวยหรือภาวะทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาท่ีพบน�อยกว�าระดับ ๑ และมี 

ความสําคัญ ซ่ึงแพทย,ประจําบ�านต�อยอดควรดูแลรักษาได� ภายใต�การควบคุมของอาจารย, 
ระดับท่ี ๓  โรคประจําตัวผู�ปkวยหรือภาวะทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาท่ีซับซ�อน ซ่ึงแพทย,ประจําบ�านต�อ 

ยอด อาจดูแลรักษาได� หรือสามารถเรียนรู�โดยการศึกษาด�วยตนเอง หรือฟmงบรรยาย และสถาบัน
ฝ(กอบรมควร จัดให�มีการเรียนรู�โรคในกลุ�มนี้อย�างพอเพียง 

 

กลุ�มโรค 
สาร หรือ 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 

Antiarrhythmic drugs: 
digoxin, amiodarone 

Antiarrhythmic drugs: 
others 

 



๓๕ 

 

กลุ�มโรค 
สาร หรือ ภาวะ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ 

Drugs that Affect the 
Cardiovascular 
System 

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 

  

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   

Boty packers or 
body stuffers 

  

Substance 
withdrawal 

  

Opioids   

Ethanol   



๓๖ 

 

กลุ�มโรค 
สาร หรือ ภาวะ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ 

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 

  monofluoroacet ate, 
fluoroacetamide, 
others 

Anilides and 
chloroacetanilides 

  

Glyphosate  Other insecticides 
and repellents: 
organochlorine, 
others 

Other insecticides 
and repellents: 
neonicotinoid, 
naphthalene 

  



๓๗ 

 

กลุ�มโรค 
สาร หรือ ภาวะ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ 

Chlorophenoxy 
compounds 

 Other fumigants 

Phosphides   

Cholinesterase 
inhibitors 

  

Pyrethroids   

Other insecticides 
and repellents: 
DEET, camphor, 
para-
dichlorobenzene 

  

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 

Envenomation Hematotoxic snakes Other 
envenomation: sea 
snake 

Other 
envenomation: 
stingray, stonefish, 
others 

Neurotoxic snakes   



๓๘ 

 

กลุ�มโรค 
สาร หรือ ภาวะ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ 

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/หรือแปลผลการตรวจทางห�องปฏิบัติการเพ่ือวินิจฉัย และรักษาโรค 
ระดับท่ี ๑  หัตถการท่ีแพทย,ประจําบ�านต�อยอดต�องทําได�ด�วยตนเอง และสามารถสอนนิสิตนักศึกษาแพทย, 

แพทย,ประจําบ�านทําหัตถการดังกล�าวได� 
ระดับท่ี ๒  หัตถการท่ีแพทย,ประจําบ�านต�อยอด ควรทําได� (ทําภายใต�การดูแลของผู�เชี่ยวชาญ)  
ระดับท่ี ๓   หัตถการท่ีแพทย,ประจําบ�านต�อยอด อาจทําได� (ช�วยทําหรือได�เห็น) 
 

หัตถการ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ 
Manual procedure Decontamination 

techniques 
 Hyperbaric Oxygen 

Therapy 

Basic cardiac life 
support 

  



๓๙ 

 

หัตถการ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ 

Endotracheal 
intubation 

  

Advanced cardiac life 
support 

  

การให� 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   

 
การแปลผลการตรวจทางห�องปฏิบัติการเพ่ือวินิจฉัย และรักษาโรค 
ระดับท่ี ๑  หัตถการท่ีแพทย,ประจําบ�านต�อยอดต�องสามารถแปลผลได�ด�วยตนเอง และสามารถสอนนิสิต

นักศึกษาแพทย, แพทย,ประจําบ�านทําหัตถการดังกล�าวได� 
ระดับท่ี ๒  หัตถการท่ีแพทย,ประจําบ�านต�อยอด ควรแปลผลได�(ทําภายใต�การดูแลของผู�เชี่ยวชาญ)  
ระดับท่ี ๓   หัตถการท่ีแพทย,ประจําบ�านต�อยอด อาจแปลผลได�(ช�วยทําหรือได�เห็น) 
 



๔๐ 

 

การแปลผลทาง
ห�องปฏิบัติการ 

 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ 

 
 

Sodium dithionite 
test 

Therapeutic drug 
monitoring 

Pathology and  
cytology of tissue 
biopsy 

Bedside screening for Toxic substance 
level 

 

 methemoglobinemia   

Electrocardiography Laboratory 
diagnoses in 
toxicology 

 

Urinalysis Acute abdomen 
series 

 

๒๐-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-๖-
phosphate 
dehydrogenase 

 

 Hemoglobin analysis  



๔๑ 

 

การแปลผลทาง
ห�องปฏิบัติการ 

 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ 

 Iron studies (Serum 
iron, TIBC, ferritin) 

 

 Thyroid function test  

 BUN, creatinine, 
eGFR, uric acid, 
Electrolyte, 
Magnesium 

 

 Calcium, Phosphate, 
Alkaline 
phosphatase 

 

 Liver function test  
 

ความรู�ทางด�านบูรณาการ 

ก.  ทักษะปฏิสัมพันธ, และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
๑. การสื่อสารและการสร�างความสัมพันธ,ท่ีดีระหว�างแพทย, ผู�ร�วมงาน, ผู�ปkวยและญาติ 
๒. การแจ�งข�าวร�าย 
๓. ปmจจัยท่ีส�งเสริมความสัมพันธ,ท่ีดีระหว�างแพทย,และผู�ปkวย  
๔. การบริหารจัดการ difficult case 
๕. การตระหนักรู�พ้ืนฐานความเชื่อทางสุขภาพท่ีต�างกันรวมถึง การแพทย,ทางเลือก การแพทย,

สมุนไพรและการแพทย,ท�องถ่ิน 
๖. การสื่อสารความเสี่ยง 

ข.   ความเปgนมืออาชีพ 
๑. การบริบาลโดยมีผู�ปkวยเปgนศูนย,กลาง patient-centered care 

-  การยึดถือประโยชน,ของผู�ปkวยเปgนหลัก 
-  การรักษาความน�าเชื่อถือแก� ผู�ปkวย สังคม โดยการรักษามาตรฐานการดูแลรักษา ผู�ปkวยให�

ดีท่ีสุด 
-  การให�เกียรติและยอมรับเพ่ือนร�วมวิชาชีพ เพ่ือนร�วมงาน ผู�ปkวย และญาติ 
-  ความสามารถปรับตนเองให�เข�ากับสภาวะหรือเหตุการณ,ท่ีไม�คาดคิดไว�ก�อน  

๒.  พฤตินิสัย 
-  ความรับผิดชอบ ความตรงต�อเวลา ความซ่ือสัตย, และมีวินัย 
-  การแต�งกายให�เหมาะสมกับกาลเทศะ 



๔๒ 

 

๓. จริยธรรมการแพทย, 
-  การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน,ส�วนตัวในทุกกรณี การนับถือให�เกียรติ สิทธิ และ รับฟmง

ความเห็นของผู�ปkวย ในกรณีผู�ปkวยไม�เห็นด�วยกับ การรักษาหรือปฏิเสธการ รักษา กรณี
ญาติและผู�ปkวยร�องขอตามสิทธิผู�ปkวย 

-  การขอความยินยอมจากผู�ปkวยและญาติผู�ปกครองในการดูแลรักษาและหัตถการ 
-  การปฏิบัติในกรณีท่ีผู�ปkวยและญาติปกครองร�องขอการรักษาท่ีไม�มีประโยชน,หรือมี 

อันตราย 
-  การรักษาความลับและการเป@ดเผยข�อมูลผู�ปkวย 
-  การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข�อผิดพลาดของตนเอง  

๔. การเรียนรู�อย�างต�อเนื่องตลอดชีวิต 
-  การกําหนดความต�องการในการเรียนรู�ของตนเอง 
-  การค�นคว�าความรู� และประเมินความน�าเชื่อถือได�ด�วยตนเอง 
-  การประยุกต,ความรู�ท่ีค�นคว�ากับปmญหาของผู�ปkวยได�อย�างเหมาะสม 
-  การวิเคราะห,และวิจารณ,บทความทางวิชาการ 
-  การเข�าร�วมกิจกรรมวิชาการอย�างสมํ่าเสมอ 
-  การใช� electronic databases และการใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร,ในการเรียนรู� 
-  การถ�ายทอดความรู�แก�แพทย, บุคลากรทางการแพทย, ผู�ปkวย ผู�ปกครองและญาติ  

ค.  การปฏิบัติงานให�เข�ากับระบบ 
- ความรู�เก่ียวกับระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ 
-  ความรู�เก่ียวกับสิทธิประโยชน,ทางสุขภาพระบบประกันสุขภาพ เช�น ระบบประกัน สุขภาพ

ถ�วนหน�า ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข�าราชการ เปgนต�น 
-  ความรู�เก่ียวกับการประกันคุณภาพ และกระบวนการ hospital accreditation การประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา 
-  ความรู�เก่ียวกับ cost consciousness medicine เช�น นโยบายการใช�ยา ระดับชาติ บัญชียา

หลักแห�งชาติ การใช�ยาอย�างสมเหตุผล โครงการสนับสนุนการ จัดระบบบริการยากําพร�าและ
ยาต�านพิษ เปgนต�น 

-  ความรู�เก่ียวกับกฎหมายทางการแพทย, และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง เช�น กฎหมายยาเสพติด 
เปgนต�น 

ง. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู�จากการปฏิบัติ 
-  ทักษะและจริยธรรมในการวิจัย 
-  การดูแลรักษาผู�ปkวยแบบทีมสหสาขาวิชาชีพ 
-  การใช�ยาและทรัพยากรอย�างสมเหตุผล 
-  การบันทึกเวชระเบียนครบถ�วนถูกต�อง 
-  การประเมินความพึงพอใจของผู�ปkวย 
-  การมีส�วนร�วมในองค,กร เช�น ภาควิชา สาขาวิชา หน�วยงานภายในโรงพยาบาล และสถาบัน

ราชวิทยาลัย เปgนต�น 



๔๓ 

 

ภาคผนวก ๔ 
Entrustable professional activity 

 
๑. แนวทางการเรียนรู�และการประเมิน EPA 
๑.๑  Level of EPA ข้ันขีดความสามารถ (milestones) โดยจําแนกผลการเรียนรู�ของขีดความสามารถ              

แต�ละอย�างเปgน ๕ ข้ัน ดังนี้ 
ข้ัน ๑  ให�เปgนผู�สังเกตการณ,เท�านั้น ไม�อนุญาตให�ปฏิบัติกิจกรรมนั้น (not allowed to practice the 

EPA) 
ข้ัน ๒  สามารถให�ปฏิบัติกิจกรรมนั้นได�ภายใต�การกํากับดูแลอย�างเต็มท่ี (practice the EPA with 

full supervision) 
ข้ัน ๓  สามารถให�ปฏิบัติเองได�ภายใต�การกํากับดูแล (practice the EPA with supervision on 

demand) 
ข้ัน ๔  สามารถให�ปฏิบัติเองได�โดยไม�ต�องกํากับดูแล (“unsupervised” practice allowed)  
ข้ัน ๕  อาจให�กํากับดูแลผู�อ่ืนปฏิบัติได� (supervision task may be given) 

๑.๒ เนื้อหาการเรียนรู�และการประเมิน Entrustable professional activities (EPA) 
๑.๒.๑ Providing clinical pharmacological and toxicological consultation and 

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

management of patients with subacute to chronic toxicological exposures or 
effects 

๑.๒.๓ Providing risk-appropriate toxicological surveillance and preventive care 
๑.๒.๔ Demonstrating lifelong personal learning activities 
๑.๒.๕ Working with interprofessional health care teams 
๑.๒.๖ Teaching medical students, residents, and healthcare professions 
๑.๒.๗ Appropriate communicating with public and other professions 

 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

EPA 1: 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 

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: 



๔๕ 

 

Title of EPA 
Providing clinical pharmacological and toxicological consultation 

and management of patients with acute poisonings 

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 2๐๐ 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 

 

EPA 2: 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 

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: 



๔๗ 

 

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

exposures or effects 

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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

EPA 3: 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 

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 



๔๙ 

 

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

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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 

EPA 4: 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 

 
 
 
 
 



๕๑ 

 

EPA 5: 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 

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 



๕๒ 

 

Title of EPA Working with interprofessional health care teams 

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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 

EPA 6: Teaching medical students, residents, and healthcare professions 

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

Specifications ๑.  Able to concise review and summarize toxicological topics, 
articles, information, or case scenarios 
๒. 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 

EPA 7: 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 

 

๒. EPA-competencies matrix 
ข้ันขีดความสามารถ (milestones): ข้ันท่ี I/II ก�อนส้ินสุดของการฝ�กอบรมเทียบเท�าเต็มเวลา ๑๒/๒๔ 
เดือน ต�องได�ผลประเมินในแต�ละ EPA ดังต�อไปนี้ 
 

Competencies and 
Milestones / จํานวนครั้งและ 
ระดับขีดความสามารถท่ีต�องผ�าน
การประเมินในแต�ละข้ัน 

EPA ๑ EPA ๒ EPA ๓ EPA ๔ EPA ๕ EPA ๖ EPA ๗ 

๑๐/๑๐ ๕/๕ ๓/๓ ๒๕/๒๕ 
(๑ วิจัย) 

๕/๕ ๑๐/๑๐ ๒/๒ 

๑.  การบริบาลผู�ป<วย (Patient Care) 

ก.  มีทักษะในการตรวจรางกาย
ผู�ปkวย ทําหัตถการ และการ
รวบรวม ข�อมูล 

๔/๕ ๔/๕ ๓/๔ - - - - 

ข.  มีทักษะในการเลือกส�งตรวจ 
แปลและอภิปรายผลการตรวจ
ทางเวช เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
ได�อย�างเหมาะสม ต�อ
สถานการณ,ของผู�ปkวย และ
สถานพยาบาล 

๔/๕ ๔/๕ ๓/๔ - - - - 

ค.  มีทักษะในการ วินิจฉัย เฝfา
ติดตามการเปลี่ยนแปลง และ 
บําบัดรักษาภาวะผิดปกติทางเวช
เภสัชวิทยาและพิษวิทยาท่ีพบ 
โดยท่ัวไปในประเทศไทยได� 

๔/๕ ๔/๕ - - - - - 

ง.  มีทักษะในการใช�ยาต�านพิษอย�าง
เหมาะสม 

๔/๕ ๔/๕ - - - - - 

จ.  มีทักษะในการทําการเฝfาระวัง
ทางพิษวิทยาและใช�ข�อมูลการ 
ประเมินการสัมผัส (exposure 
assessment) 

๔/๕ ๔/๕ ๓/๔ - - - - 

ฉ.  บันทึกรายงานผู�ปkวยได�อย�าง
สมบูรณ,และสมํ่าเสมอ 

๔/๕ ๔/๕ ๓/๔ - - - - 



๕๖ 

 

Competencies and 
Milestones / จํานวนครั้งและ 
ระดับขีดความสามารถท่ีต�องผ�าน
การประเมินในแต�ละข้ัน 

EPA ๑ EPA ๒ EPA ๓ EPA ๔ EPA ๕ EPA ๖ EPA ๗ 

๑๐/๑๐ ๕/๕ ๓/๓ ๒๕/๒๕ 
(๑ วิจัย) 

๕/๕ ๑๐/๑๐ ๒/๒ 

ช. วางแผนการดูแลรักษาผู�ปkวยทาง
เวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาผ�าน 
การแพทย,ทางไกลโดยปรับเข�า
กับบริบทของผู�ปkวยและ
สถานพยาบาล ท่ีขอคําปรึกษา 

๔/๕ ๔/๕ - - ๔/๕ - - 

๒.  ความรู�และทักษะหัตถการทางเวชกรรม (Medical Knowledge & Procedural Skills) 

1. มีความรู�ในด�านวิทยาศาสตร,
การแพทย,พ้ืนฐานของร�างกาย
และ จิตใจท่ีเก่ียวข�องกับวิชาเวช
เภสัชวิทยาและพิษวิทยา 

๔/๕ ๔/๕ ๓/๔ - - ๓/๔ ๓/๔ 

ข.  มีความรู� และทักษะ ในวิชาชีพ 
และเชี่ยวชาญในสาขาเวชเภสัช 
วิทยาและพิษวิทยา 

๔/๕ ๔/๕ ๓/๔ - - ๓/๔ ๓/๔ 

๓. การเรียนรู�และการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ (Practice-based Learning and Improvement) 

ก.  วิพากษ,บทความและงานวิจัย
ทางการแพทย, 

- - - ๔/๔ - ๓/๔ ๓/๔ 

ข.  ดําเนินการวิจัยทางการแพทย,
และสาธารณสุขได� 

- - - -/๔ - - - 

ค.  การใช�ยาและทรัพยากรอย�างสม
เหตุผล 

๔/๕ ๔/๕ ๓/๔ ๔/๔ ๔/๕ - - 

ง.  เรียนรู�และเพ่ิมประสบการณ,ได�
ด�วยตนเองจากการปฏิบัติ 

๔/๕ ๔/๕ ๓/๔ ๔/๔ - - - 

๔. ทักษะระหว�างบุคคลและการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

ก.  นําเสนอข�อมูลผู�ปkวย และ
อภิปรายปmญหาอย�างมี
ประสิทธิภาพ 

๔/๕ ๔/๕ ๓/๔ - ๔/๕ - - 

ข.  เปgนท่ีปรึกษาและให�คําแนะนําแก�
แพทย,และบุคลากรอ่ืน 

๔/๕ ๔/๕ ๓/๔ - ๔/๕ - - 



๕๗ 

 

Competencies and 
Milestones / จํานวนครั้งและ 
ระดับขีดความสามารถท่ีต�องผ�าน
การประเมินในแต�ละข้ัน 

EPA ๑ EPA ๒ EPA ๓ EPA ๔ EPA ๕ EPA ๖ EPA ๗ 

๑๐/๑๐ ๕/๕ ๓/๓ ๒๕/๒๕ 
(๑ วิจัย) 

๕/๕ ๑๐/๑๐ ๒/๒ 

โดยเฉพาะ ทางด�านทางเวชเภสัช
วิทยาและพิษวิทยา 

ค. สื่อสารให�ข�อมูลแก�ญาติและ
ผู�ปkวยได�อย�างถูกต�องและมี 
ประสิทธิภาพโดยมีเมตตา    
เคารพการตัดสินใจและศักด์ิศรี
ของความ เปgนมนุษย, 

๔/๕ ๔/๕ ๓/๔ - ๔/๕ - - 

ง.  สื่อสารและถ�ายทอดข�อมูล 
ความรู�ทางวิชาการแก�ประชาชน
ท่ัวไป แพทย, นักศึกษาแพทย, 
และบุคลากรทางการแพทย,ได� 

- - - - - ๓/๔ ๓/๔ 

จ.  มีมนุษยสัมพันธ,ดี ทํางานกับ
ผู�ร�วมงานทุกระดับอย�างมี
ประสิทธิภาพ 

๔/๕ ๔/๕ ๓/๔ - ๔/๕ ๓/๔ ๓/๔ 

๕. การปฏิบัติตามหลักวิชาชีพนิยม (Professionalism) 

ก.  มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติ
อันดีต�อผู�ปkวย ญาติ ผู�ร�วมงาน 
เพ่ือนร�วมวิชาชีพ และชุมชน 

๔/๕ ๔/๕ ๓/๔ ๔/๔ ๔/๕ ๓/๔ ๓/๔ 

ข.  มีความสนใจใฝkรู� และสามารถ
พัฒนาไปสู�ความเปgนผู�เรียนรู�
ต�อเนื่อง ตลอดชีวิต 
(Continuous Professional 
Development) 

- - - ๔/๔ - ๓/๔ ๓/๔ 

ค.  มีความรับผิดชอบต�องานท่ีได�รับ
มอบหมาย 

๔/๕ ๔/๕ ๓/๔ ๔/๔ ๔/๕ ๓/๔ ๓/๔ 

ง.  คํานึงถึงผลประโยชน,ส�วนรวม ๔/๕ ๔/๕ ๓/๔ - ๔/๕ - ๓/๔ 

๖. การทําเวชปฏิบัติให�สอดคล�องกับระบบสุขภาพ (Systems-based Practice) 



๕๘ 

 

Competencies and 
Milestones / จํานวนครั้งและ 
ระดับขีดความสามารถท่ีต�องผ�าน
การประเมินในแต�ละข้ัน 

EPA ๑ EPA ๒ EPA ๓ EPA ๔ EPA ๕ EPA ๖ EPA ๗ 

๑๐/๑๐ ๕/๕ ๓/๓ ๒๕/๒๕ 
(๑ วิจัย) 

๕/๕ ๑๐/๑๐ ๒/๒ 

ก.  มีความรู�เก่ียวกับระบบสุขภาพ
และระบบยาของประเทศ 

- - - ๔/๔ ๔/๕ - - 

ข.  มีความรู� และมีส�วนร�วมในระบบ
พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษา
ผู�ปkวย 

- - - -/๔ ๔/๕ - - 

ค.  ใช�ทรัพยากรสุขภาพอย�าง
เหมาะสม (Cost 
Consciousness Medicine)    
และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแล
รักษาผู�ปkวยให�เข�ากับ บริบทของ
การบริการสาธารณสุขได�ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

๔/๕ ๔/๕ ๓/๔ - ๔/๕ - - 

 
๓. ผลของ EPA 
๓.๑  การวัดและประเมินผลระหว�างการฝ�กอบรม ใช�วัดและประเมินผลมิติ in-training evaluation

ดังต�อไปนี้  
มิติท่ี ๑ , ๔, ๕ และ ๖ ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย, (ดังข�อ ๓.๒) 
มิติท่ี ๒ และ ๓ การตรวจเวชระเบียนผู�ปkวยและบันทึกเชิงเวชระเบียนผู�ปkวย  
(ตาม EPA ข�อ ๑, ๒ และ ๓) 

๓.๒  เกณฑ�ประเมินการเล่ือนช้ันปc * 
๓.๒.๑  เม่ือผ�านการฝ(กอบรม ๑๒ 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 



๕๙ 

 

๓.๒.๒ เม่ือผ�านการฝ(กอบรม ๒๔ เดือน 
EPA 1:  level 5; 10 cases in different diseases/problems 
 
ได�ดูแล acute toxic exposed patients อย�างน�อย 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  
 
ได�ทํา toxicological surveillance and preventive care อย�างน�อย 10 cases  
EPA 4:  level 4; 50 reflective writings 
 
 ได�ส�ง research manuscript ๑ เรื่อง 
EPA 5:  level 5; 5 different cases 
EPA 6:  level 4; 10 different topics/cases 
EPA 7:  level 4; 2 different topics 
 
 *แพทย,ประจําบ�านสามารถทํา EPA ให�ได�สูงกว�าเกณฑ,ข้ันตํ่าท่ีต้ังไว�สาหรับแต�ละระดับของชั้น
ปuท้ังจํานวนและ level เม่ือสิ้นสุดหรือก�อนการฝ(กอบรม ๒๔ เดือน แพทย,ประจําบ�านทุกคน 
ต�องแสดงให�เห็นว�า สามารถทํา EPA ได�ด�วยตนเองดังนี้: 
EPA 1:  level 5; 10 cases in different diseases/problems  
ได�ดูแล acute toxic exposed patients อย�างน�อย ๒ 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 ได�ทํา toxicological surveillance 
and preventive care อย�างน�อย ๑๐ cases EPA ๔: level ๔; ๕๐ reflective writings 
 
ได�ส�ง research manuscript ๑ เรื่อง 
EPA 5: level 5; 5 different cases 
EPA 6: level 4; 10 different topics/cases 
EPA 7: level 4; 2 different topics 



๖๐ 

 

ตารางท่ี ๑ โรค/ภาวะท่ีสาคัญซ่ึงแพทย�ผู�เช่ียวชาญอนุสาขาเวชเภสัชวิทยาคลินิกและพิษวิทยาต�องให�
การดูแลรักษาได�ด�วยตนเอง (ประเมินโดย EPA) 

กลุ�มโรค สารหรือภาวะ โรค สารหรือภาวะ 
Setting 

Acute Subacute 
to chronic 

Analgesics Paracetamol √ √ 

 Salicylate √ √ 

Ergot derivatives and antimigraine 
drugs 

√ √ 

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 √ √ 



๖๑ 

 

ตารางท่ี ๑ โรค/ภาวะท่ีสาคัญซ่ึงแพทย�ผู�เช่ียวชาญอนุสาขาเวชเภสัชวิทยาคลินิกและพิษวิทยาต�องให�
การดูแลรักษาได�ด�วยตนเอง (ประเมินโดย EPA) 

กลุ�มโรค สารหรือภาวะ โรค สารหรือภาวะ 
Setting 

Acute Subacute 
to chronic 

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 √ √ 

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 √  



๖๒ 

 

ตารางท่ี ๑ โรค/ภาวะท่ีสาคัญซ่ึงแพทย�ผู�เช่ียวชาญอนุสาขาเวชเภสัชวิทยาคลินิกและพิษวิทยาต�องให�
การดูแลรักษาได�ด�วยตนเอง (ประเมินโดย EPA) 

กลุ�มโรค สารหรือภาวะ โรค สารหรือภาวะ 
Setting 

Acute Subacute 
to chronic 

Plants √  

Envenomation Hematotoxic snakes √  

Neurotoxic snakes √  

Bee, wasp, and hornets √  

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 
การบริหารจัดการข�อร�องเรียน/ อุทธรณ�ร�องทุกข�ของแพทย�ประจําบ�านต�อยอด 

 

 


