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โครงการการประเมนิเพ่ือการรับรองความรู้ ความสามารถอย่างต่อเน่ืองของ 

การเป็นผู้เช่ียวชาญสาขาอายุรศาสตร์ ราชวทิยาลยัอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 
 

โดย ....คณะอนุกรรมการด าเนินงานเพือ่การรับรองความรู้ความสามารถ 
อย่างต่อเน่ืองของการเป็นผู้เช่ียวชาญสาขาอายรุศาสตร์ (อรอ.) 

                                                                        มีนาคม 2560 

 
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย  จัดให้มีโครงการการประเมินเพื่อการรับรองความรู้ 

ความสามารถอยา่งต่อเน่ืองของการเป็นผูเ้ช่ียวชาญสาขาอายุรศาสตร์ ส าหรับอายุรแพทย ์ทั้งน้ีเพื่อเป็นการให้ความ
มัน่ใจแก่ผูป่้วยและสังคมต่อมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอายุรแพทยโ์ดยรวม  โดยจะเร่ิมด าเนินการกบัแพทย์
ประจ าบ้านอายุรศาสตร์ ปี 1 และแพทยป์ฏิบติังานชดใช้ทุน หรือ แพทยป์ฏิบติังานในโครงการจดัสรรแพทย์
ปฎิบติังานในโรงพยาบาลท่ีเป็นศูนยแ์พทยศาสตร์คลินิกของกระทรวงสาธารณสุขท่ีราชวิทยาลยัฯ รับรอง เป็นเวลา
ไม่นอ้ยกวา่ 42 เดือน ในปีการศึกษา 2559 และสมาชิกผูส้นใจ 

โครงการประเมินเพื่อการรับรองความรู้ ความสามารถอย่างต่อเน่ืองของการเป็นผูเ้ ช่ียวชาญสาขา
อายรุศาสตร์ ส าหรับอายรุแพทย ์ กล่าวโดยยอ่ มีลกัษณะดงัน้ี 

 เป็น prospective 
 ไม่มี sit-in examination 
 การจดัส่งขอ้มูลทั้งหมด เป็น electronic based (E-portfolio) 
 ใชก้ระบวนการ (Continuing Professional Development)  เป็นหวัใจส าคญัของการเรียนรู้ โดยผูรั้บการ

ประเมินส่งขอ้มูล (Supporting informations) ซ่ึงแสดง competency ใน domain ต่อไปน้ี 
 Knowledge, skill and performance 
 Safety and quality 
 Communication and team work 
 Maintaining trust 

 Supporting informations ประกอบดว้ย 
 Personal development plan 
 Continue professional development 
 Feedback from colleagues 
 Feedback from patients 

 Revalidation cycle ก าหนดไวทุ้ก 5 ปี   
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กระบวนการประเมนิเพ่ือการรับรองความรู้ ความสามารถอย่างต่อเน่ืองของการเป็นผู้เช่ียวชาญ 
สาขาอายุรศาสตร์ ประกอบด้วย 4 Domains ดงันี ้

Domain 1. Knowledge, skills and performance   
ผูรั้บการประเมิน ตอ้งแสดงหลกัฐาน ซ่ึงแสดงถึงความรู้ ความเช่ียวชาญ ในดา้นความรู้ ทกัษะและ

ความสามารถในการประกอบวชิาชีพ   
Domain 2. Safety and quality 

ผูรั้บการประเมิน ตอ้งแสดงหลกัฐานซ่ึงแสดงถึงการประกอบวชิาชีพโดยค านึงถึงคุณภาพและความ
ปลอดภยัของผูป่้วยเป็นท่ีตั้ง 
Domain 3. Communication, partnership and teamwork 

ผูรั้บการประเมิน ตอ้งแสดงหลกัฐาน ซ่ึงแสดงถึงทกัษะความสามารถในถ่ายทอดความรู้ การส่ือสารแก่
ผูป่้วยและผูร่้วมงาน และการท างานร่วมกนัเป็นทีม   
Domain 4. Maintaining trust 
             ผูรั้บการประเมิน ตอ้งแสดงหลกัฐาน ซ่ึงแสดงถึงความน่าเช่ือถือ การยอมรับ และความไวว้างใจจากผูป่้วย
และผูร่้วมงาน 

 
ประเภทของกจิกรรม ส าหรับกระบวนการประเมนิการรับรองความรู้ ความสามารถอย่างต่อเน่ืองของการเป็น

ผู้เช่ียวชาญสาขาอายุรศาสตร์  ประกอบด้วย 4 ประเภทหลกั คือ 
1. Internal CPD: กจิกรรมวชิาการ ทีจั่ดภายในสถาบันของผู้ประเมิน 

1.1 Academic activities (Clinical) 
1.2 Academic activities (Non-Clinical) 
1.3 Daily Practice / Activities (Clinical) 
1.4 Daily Practice / Activities (Non-Clinical) 

2. External CPD: กจิกรรมวชิาการทีจั่ดโดยมหาวิทยาลยัและสมาคมวชิาชีพของผู้ประเมิน Clinical และ  
Non Clinical 
-  Annual meeting of The Royal College of Physicians of Thailand 
-  Others (defined with attached files of scientific program or registration confirmation) 

 3.  Personal CPD: กจิกรรมทีศึ่กษาด้วยตนเอง 
          3.1 Personal CPD (Clinical) 
                 3.2 Personal CPD (Non-Clinical) 

4.  Non-clinical activities: ตวัอยา่ง เช่น Communication skill, End of life care, Palliative care, Medical 
ethics, Medical education, Hospital Accreditation, Medico-legal cases, IT and medicine เป็นตน้ 
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การก าหนด credit ของกจิกรรม CPD และเกณฑ์ของกจิกรรม ส าหรับการประเมนิฯ  
 Candidate จะไดรั้บ Credit ทุกประเภทกิจกรรม CPD = 0.5 credits  ยกเวน้ Lecturer = 1 credits, 

Publications in Scientific Journal (pubmed) = 3 credits, Publications in Scientific Journal (non-
pubmed) = 2 credits 

 Facilitators ท่ีประเมินกิจกรรมของ candidate 1 ราย  จะไดรั้บ Credit = 50% ของคะแนนท่ี  
      Candidate รายนั้นไดรั้บ โดยนบัอยูใ่น 2 Domain  ไดแ้ก่ Domain Knowledge, skill and   
      performance และ Domain Communication and team work อยา่งละเท่า ๆ กนั 
 1 รอบการประเมิน (5 ปี)  = 250 credits ต่อ 5 ปี (50 credits ต่อ 1 ปี) 
 ภายใน 1 ปี (นบัจากวนัท่ีเขา้ร่วมโครงการ) ก าหนดใหเ้ก็บ External CPD ไม่เกิน 25 credits  
 ภายใน 1 ปี (นบัจากวนัท่ีเขา้ร่วมโครงการ) ตอ้งเป็นกิจกรรม Clinical อยา่งนอ้ย 15 credits 
 ภายใน 1 ปี (นบัจากวนัท่ีเขา้ร่วมโครงการ) ตอ้งเป็นกิจกรรม Non-clinical อยา่งนอ้ย 1 credit 
 ผูท่ี้เก็บ credit ไดน้อ้ยกวา่ 250 credits ในระยะเวลา 5 ปี และหรือ submit supporting informations 

ไม่ครบ 4 ดา้น อนุญาตใหย้ดืระยะเวลาอีก 12 เดือน เพื่อท าใหค้รบ 

 
บทบาทหน้าทีข่องผู้ประเมนิ (facilitators) 

 Facilitators คือ ผูป้ระเมินและให้ขอ้มูลยอ้นกลบัส าหรับกระบวนการประเมินการรับรองความรู้ 
ความสามารถอย่างต่อเน่ืองของการเป็นผูเ้ช่ียวชาญสาขาอายุรศาสตร์ในทุกรอบปีกลับมาท่ี           
ราชวิทยาลยัฯ โดยในปีท่ี 5 ซ่ึงเป็นปีครบรอบกระบวนการ revalidation จะให้ recommendation 3 
ประเภทดงัน้ี 
 Positive recommendation: up to date and fit for practice (submitted all four SI with > 250 

credits CPD)  
 Neutral recommendation: not submitted all four SI and/or earn < 250 credits CPD  
 Negative recommendation: candidate’s non-engagement in revalidation in any 2 

successive years 
 ส าหรับสมาชิกท่ีเขา้ร่วมโครงการ หลงัไดรั้บวุฒิบตัรฯ แลว้ (voluntary)  จะไดรั้บผลการประเมิน 

เฉพาะ Positive recommendation หรือ Neutral recommendation ถา้ปฏิบติัไดต้ามเกณฑ ์
 รายช่ือ Facilitators  มาจาก กรรมการบริหาร, กรรมการ อรอ., กรรมการ อฝส., อายรุแพทยดี์เด่น, 

อาจารยแ์พทยจ์ากสถาบนัฝึกอบรมและสถาบนัสมทบ 
 อตัราส่วนจ านวน candidate ต่อ facilitator ไม่เกิน 4 : 1  ต่อ 1 ปี  และ candidate ไม่เกิน 15 คน : 5 ปี  
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ส่ิงทีเ่กดิขึน้จาก Recommendation 
แบ่งเป็น  1. Positive recommendation 

 ราชวิทยาลยัฯ มอบใบประกาศนียบตัร “รับรองความรู้ ความสามารถอย่างต่อเน่ืองของการเป็น
ผู้เช่ียวชาญสาขาอายุรศาสตร์” “Good standing of Medical Practice in Internal Medicine” ในพิธี
มอบวฒิุบตัร/สมาชิกภาพ ในการประชุมวชิาการประจ าปี (มีอาย ุ5 ปี)  

 ราชวทิยาลยัฯ มอบบตัรประจ าตวั “ผู้เช่ียวชาญสาขาอายุรศาสตร์ทีม่ีความรู้ความสามารถอย่าง
ต่อเน่ือง” (มีอาย ุ5 ปี)   

 เผยแพร่รายช่ือบน RCPT website “ผู้เช่ียวชาญสาขาอายุรศาสตร์ทีม่ีความรู้ความสามารถอย่าง
ต่อเน่ือง” (มีอาย ุ5 ปี) 

2. Negative recommendation 
 ราชวทิยาลยัฯ เผยแพร่รายช่ือผูไ้ม่ผา่นการรับรองบน RCPT website “ผู้ไม่แสดงหลกัฐานความ

เป็นผู้เช่ียวชาญสาขาอายุรศาสตร์ทีม่ีความรู้ความสามารถอย่างต่อเน่ือง” 

 
หน้าทีข่องผู้รับการประเมนิ (Candidate) 

 ผูรั้บการประเมิน (Candidate)  คือ แพทยป์ระจ าบา้นสาขาอายรุศาสตร์ ปีท่ี 1 และแพทยป์ฏิบติังาน
ชดใชทุ้น หรือ แพทยป์ฏิบติังานในโครงการจดัสรรแพทยป์ฎิบติังานในโรงพยาบาลท่ีเป็นศูนย์
แพทยศาสตร์คลินิกของกระทรวงสาธารณสุขท่ีราชวทิยาลยัฯ รับรอง เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 42 เดือน 
ในปีการศึกษา 2559  หรือ สมาชิกราชวทิยาลยัฯ ผูส้นใจจะเขา้ร่วม 

 กระบวนการประเมิน จะเป็นภาคบงัคบัเร่ิมใชแ้พทยป์ระจ าบา้น ปีท่ี 1 และแพทยป์ฏิบติังานชดใชทุ้น 
หรือแพทยป์ฏิบติังานในโครงการจดัสรรแพทยป์ฎิบติังานในโรงพยาบาลท่ีเป็นศูนยแ์พทยศาสตร์
คลินิกของกระทรวงสาธารณสุขท่ีราชวทิยาลยัฯ รับรอง เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 42 เดือน ในปีการศึกษา 
2559  (เดือน กรกฎาคม 2559 เป็นตน้ไป)  

 การนบัรอบการประเมิน 5 ปี ของการแพทยป์ระจ าบา้น ปีท่ี 1 และแพทยป์ฏิบติังานชดใชทุ้น หรือ 
แพทยป์ฏิบติังานในโครงการจดัสรรแพทยป์ฎิบติังานในโรงพยาบาลท่ีเป็นศูนยแ์พทยศาสตร์คลินิก
ของกระทรวงสาธารณสุขท่ีราชวทิยาลยัฯ รับรอง เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 42 เดือน ในปีการศึกษา 2559 
คือ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 - มิถุนายน พ.ศ.2564 

 การนบัรอบการประเมิน 5 ปี ของสมาชิกนบัจากวนัท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
 Candidate ตอ้งกรอกขอ้มูล และแสดงหลกัฐานซ่ึงแสดงถึงความรู้ ความสามารถอยา่งต่อเน่ืองของ 

การเป็นผูเ้ช่ียวชาญสาขาอายุรศาสตร์ ทั้งน้ีตอ้งมีการ Reflection กิจกรรม CPD ท่ีส่งเขา้ระบบผา่น
โปรแกรม RCPT E-Portfolio 

 Personal Development Plan (PDP)  submit ปีละ 1 โครงการ ซ่ึงอาจเป็นโครงการเดิมในปีท่ีผา่นมา
แต่มีแผนงานใหม่ท่ีตอ้งศึกษาเพิ่มข้ึน 

 Candidate  เป็นผูเ้ลือก facilitator ดว้ยตนเองซ่ึงอาจต่างสถาบนักนั   
 กรณี Candidate จะขอเปล่ียนช่ือ facilitator   จะกระท าไดต่้อเม่ือ facilitator ไดป้ระเมินผลงาน 

ติดต่อกนั 2 ปีแลว้ (นบัจากวนัท่ี candidate เป็นผูเ้ลือก facilitator ท่านนั้น ๆ) 
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แบบประเมนิการปฏบิัตงิานของแพทย์ (Feedback from Colleagues / Patients) 
 ก าหนดใหมี้แบบฟอร์ม Feedback from colleagues (ส าหรับ residents) จ านวนผูป้ระเมิน 6 คนต่อปี

ซ่ึงเป็น requirement ตามเกณฑข์อง in-training evaluation 
 ก าหนดใหมี้แบบฟอร์ม Feedback from patients (ส าหรับ residents) จ านวนผูป้ระเมิน 6 คนต่อปีซ่ึง

เป็น requirement ตามเกณฑ์ของ in-training evaluation 
 ก าหนดใหมี้แบบฟอร์ม Feedback from colleagues และ patients (ส าหรับสมาชิก) อยา่งละ 3 คนต่อปี 
       ท่านอาจใชแ้บบฟอร์ม ท่ีมีอยูแ่ลว้ในองคก์รของท่าน ถา้ขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมิน สามารถครอบคลุม

สมรรถนะดา้นต่างๆ ไดค้รบถว้น  
 

 
 

************************************* 


