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คู่มือแพทยป์ระจ ำบำ้น/แพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอด สำขำโลหิตวิทยำและมะเรง็ในเดก็ 

สำขำวิชำโลหิตวิทยำและอองโคโลยี ภำควิชำกมุำรเวชศำสตร ์ 

คณะแพทยศำสตรศิ์ริรำชพยำบำล มหำวิทยำลยัมหิดล 

พ.ศ. 2563 
 

ช่ือหลกัสตูร    

(ภาษาไทย) หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเพื่อวฒุบิตัรแสดงความรูค้วามช านาญ 

ในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม สาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ 

(ภาษาองักฤษ)  Residency/Fellowship Training in Pediatric Hematology and Oncology 

 

ช่ือวฒิุบตัร 

ช่ือเตม็ 

(ภาษาไทย) วฒุบิตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม  

  สาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ 

(ภาษาองักฤษ) Diploma of the Thai Board of Pediatric Hematology and Oncology 

 

ช่ือย่อ 

(ภาษาไทย) วว. โลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ 

(ภาษาองักฤษ) Dip. Thai Board of Pediatric Hematology and Oncology 

 

หน่วยงำนท่ีรบัผิดชอบ   

สาขาโลหติวทิยาและอองโคโลย ีภาควชิากุมารเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล เป็นสถาบนัหลกั

ในการฝึกอบรมโดยใชห้ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น/แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเพื่อวุฒบิตัรแสดงความรูค้วาม

ช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาโลหิตวทิยาและมะเรง็ในเด็ก ของราชวทิยาลยักุมาร เวชศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย 

  

ก ำหนดกำรเปิดฝึกอบรม 
 วนัที ่1 กรกฎาคมของทุกปี  

 

อำจำรยผ์ูฝึ้กอบรม  

สาขาโลหติวทิยาและอองโคโลย ีภาควชิากุมารเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มแีพทยซ์ึง่ไดร้บั

หนงัสอือนุมตัหิรอืวฒุบิตัรสาขากุมารเวชศาสตรโ์รคเลอืด หรอืสาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ของแพทยสภา และเป็น

สมาชกิราชวทิยาลยักุมารแพทย์และสมาชกิตลอดชพีของสมาคมโลหติวทิยาแห่งประเทศไทย ท าหน้าที่เป็นแพทยผ์ู้

ฝึกอบรม ทัง้สิน้ 9 ทา่น โดยเป็นผูฝึ้กอบรมเตม็เวลา 7 ทา่น และไมเ่ตม็เวลา 2 ทา่น ดงัน้ี 
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1. ผศ. พญ. กวิวณัณ์ วีรกลุ (ไม่เตม็เวลำ ปฏิบติังำน 8 ชม./สปัดำห)์ 

พบ. คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 

ว.ว. กุมารเวชศาสตร ์

อ.ว. กุมารเวชศาสตรโ์รคเลอืด 

อ.ว. เวชศาสตรค์รอบครวั 

Certificate in Pediatric Hematology & Oncology 

 2. รศ. พญ. กลีบสไบ สรรพกิจ (เตม็เวลำ) 

พบ. คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 

ว.ว. กุมารเวชศาสตร ์

อ.ว. กุมารเวชศาสตรโ์รคเลอืด 

อ.ว. เวชศาสตรค์รอบครวั 

Diplomate of the American Board of Pediatrics 

Diplomate of the American Subboard of Pediatric Hematology & Oncology 

 3. รศ. นพ. บญุช ูพงศธ์นำกลุ (เตม็เวลำ) 

พบ. คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ี

ว.ว. กุมารเวชศาสตร ์

ว.ว. กุมารเวชศาสตรโ์รคเลอืด 

Certificate in Pediatric Hematology & Oncology 

 4. ศ. นพ. วิปร วิประกษิต (ไม่เตม็เวลำ ภำระงำนวิจยั ร้อยละ 80) 

พบ. คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 

ว.ว. กุมารเวชศาสตร ์

Doctor of Philosophy 

Postdoctoral Fellowship in Molecular Hematology 

 5. ผศ. นพ. กมล เผือกเพช็ร (เตม็เวลำ) 

พบ. คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 

ว.ว. กุมารเวชศาสตร ์

ว.ว. กุมารเวชศาสตรโ์รคเลอืด 

อ.ว. เวชศาสตรค์รอบครวั 

Certificate in Pediatric Hematology & Oncology 

Certificate in Pediatric Neuro-Oncology 

 6. ผศ. พญ. ณัศวีร ์วฒันำ (เตม็เวลำ) 

พบ. คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 

ว.ว. กุมารเวชศาสตร ์

ว.ว. กุมารเวชศาสตรโ์รคเลอืด 

อ.ว. เวชศาสตรค์รอบครวั 
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7. รศ. นพ. นัทธี นำคบญุน ำ (เตม็เวลำ) 

พบ. คณะแพทยศาสตรจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ว.ว. กุมารเวชศาสตรโ์รคเลอืด 

อ.ว. กุมารเวชศาสตร ์

Certificate Research Fellowship in Hemostasis and Bone Marrow Transplantation 

 8. รศ. นพ. เจษฎำ บวับญุน ำ (เตม็เวลำ) 

พบ. คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 

ว.ว. กุมารเวชศาสตร ์

ว.ว. กุมารเวชศาสตรโ์รคเลอืด 

Certificate Research Fellowship in Pediatric Oncology 

9. พญ. ชญำมน ทกัษ์ประดิษฐ ์(เตม็เวลำ) 

พบ. คณะแพทยศาสตรม์หาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

ว.ว. กุมารเวชศาสตรโ์รคเลอืด 

อ.ว. กุมารเวชศาสตร ์

Certificate Research Fellowship in Pediatric Bone Marrow Transplantation and Gene Therapy  

for Hemoglobinopathies 

 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรบักำรฝึกอบรม 

5 คนต่อปี 

 

ระยะเวลำ ลกัษณะและระดบัของกำรฝึกอบรม 

 การฝึกอบรมเพือ่วฒุบิตัรความรูค้วามช านาญสาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ แบง่เป็น 2 กลุม่ 

1. การฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ (หลกัสตูร 5 ปี) 

 ประกอบด้วยระดบัที่ 1-3 ซึ่งเป็นการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒบิตัรฯ สาขากุมารเวชศาสตร์ ตาม

เกณฑข์องราชวทิยาลยักุมารแพทยแ์ห่งประเทศไทย และเมื่อผลการสอบเพื่อวุฒบิตัรฯ สาขากุมารเวชศาสตรห์ลงัเสรจ็

สิน้ระดบั 3 ผา่นแลว้จะต่อดว้ยระดบัที ่4-5 โดยใชห้ลกัสตูรเดยีวกบัการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขาโลหติ

วทิยาและมะเรง็ในเดก็ระดบัที ่1-2  

 แพทยป์ระจ าบา้นโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ หลกัสตูร 5 ปี จะเขา้รบัการสอบเพื่อวุฒบิตัรฯ สาขากุมารเวช

ศาสตรต์ามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขากุมารเวชศาสตรท์ัว่ไป ของราชวทิยาลยักุมารแพทยแ์ห่ง

ประเทศไทย เมื่อฝึกอบรมจบหลกัสูตรในปีที่ 3 แต่จะได้รบัวุฒบิตัรฯ สาขากุมารเวชศาสตร์ เมื่อศกึษาครบ 5 ปีของ

หลกัสตูรโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ ในกรณีทีศ่กึษาไม่ครบ 5 ปีของหลกัสตูรโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็จะไม่ไดร้บั 

วฒุบิตัรสาขากุมารเวชศาสตร ์

2. การฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ (หลกัสตูร 2 ปี) 

 ประกอบดว้ยระดบัที ่1-2 ซึง่มรีะยะเวลาการฝึกอบรมทัง้สิน้ไม่ต ่ากวา่ 100 สปัดาห ์โดยเป็นหลกัสตูรเดยีวกบั

การฝึกอบรมต่อยอดในระดบัที ่4-5 ของการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ 
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คณุสมบติัของผูเ้ข้ำรบักำรฝึกอบรม 

หลกัสตูรแพทยป์ระจ าบา้นโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ (หลกัสตูร 5 ปี) 

 1. เป็นผูท้ีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีเวชกรรมของแพทยสภา และผา่นโครงการแพทยเ์พิม่พนูทกัษะของ

แพทยสภาตามระยะเวลาทีแ่พทยสภาก าหนด 

 2. ผู้เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กหลกัสูตร 5 ปี จะต้องสอบผ่านการ

ฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขากุมารเวชศาสตรร์ะดบัที ่3 ในสถาบนันัน้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ จงึสามารถเขา้ฝึกอบรมใน

ระดบัที ่4 ของสถาบนัเดมิได ้

หลกัสตูรแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ (หลกัสตูร 2 ปี) 

 1. เป็นผู้ที่ได้รบัวุฒิบตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมหรอืหนังสอือนุมตัิแสดง

ความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ของแพทยสภา จงึสามารถเขา้ฝึกอบรม

แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดในระดบัที ่1 ได ้

 
วตัถปุระสงคข์องกำรฝึกอบรม 

 เพือ่ใหแ้พทยท์ีจ่บจากการฝึกอบรมสาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ มคีวามรูค้วามสามารถ ดงัต่อไปนี้ 

1. มพีฤตนิิสยั เจตคต ิคุณธรรมและจรยิธรรมแหง่วชิาชพีทีด่ ี

2. มทีกัษะการติดต่อสื่อสารและการสร้างสมัพนัธภาพที่ดี สามารถน าเสนอข้อมูลผู้ป่วยและอภิปรายปัญหาอย่างมี

ประสทิธภิาพ สื่อสารใหข้อ้มลูแก่ญาติและผูป่้วยอยา่งถูกตอ้งและมปีระสทิธภิาพ สามารถถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะให้

แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงสามารถเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และ

บุคคลากรอื่น โดยเฉพาะทางโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ 

3. มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญทางโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็และศาสตรอ์ื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และสามารถน าไปใชแ้กปั้ญหา

ของผูป่้วยและสงัคมรอบดา้น 

4. ใหก้ารวนิิจฉยั ใหก้ารรกัษา รวมถงึการป้องกนัโรคระบบโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

5. มกีารพฒันาความรูค้วามสามารถทางวชิาชพีอยา่งต่อเน่ือง เรยีนรูเ้พิม่เตมิและคน้ควา้หาประสบการณ์ดว้ยตนเองได้

เป็นอยา่งด ี

6. มภีาวะการเป็นผู้น าที่ด ี เป็นผู้น าในการบรหิารจดัการในทีมที่ร่วมดูแลผู้ป่วยได้อย่างมปีระสทิธิภาพ และท างาน

รว่มกบัผูร้ว่มงานไดใ้นหลายบทบาท ทัง้ในฐานะเป็นหวัหน้า ผูป้ระสานงานและสมาชกิกลุม่ 

7. สามารถท างานวจิยัดา้นโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ไดเ้ป็นอยา่งด ี  

 

เน้ือหำสงัเขปของกำรฝึกอบรม 

 เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว เมือ่จบการฝึกอบรมแลว้ผูร้บัการฝึกอบรมจะตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถตาม

เน้ือหาดงัต่อไปนี้ 

1. ความรูส้าขากุมารเวชศาสตร ์ตามเกณฑข์องราชวทิยาลยักุมารแพทยแ์หง่ประเทศไทย 

2. ความรูส้าขาวชิาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ ประกอบดว้ย  

 ควำมรู้ด้ำนปัญญำพิสยั (Cognitive domain) 

(ก) ความรูพ้ื้นฐานของโลหติวทิยาและระบบทีเ่กีย่วขอ้ง 

1. Hematopoiesis 
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2. Hemostasis 

a) Platelet structure, functions and vessel wall interactions 

b) Mechanisms of hemostasis 

c) Developmental hemostasis in newborn, infant and childhood 

d) Mechanisms and risk-factors in arterial and venous thromboembolism 

e) Pharmacology of anticoagulant, antiplatelet and thrombolytic therapy  

3. Stem cell biology 

4. Chromosome and gene structure 

5. DNA, RNA and proteins 

6. Basic concepts of transcription and translation, epigenetic regulation, signal transduction, cell cycle 

regulation and apoptosis 

7. Chemotherapy and targeted drugs: Mechanisms of action, pharmacology and drug resistance, short- 

and long-term complications of chemotherapy 

8 .  Radiotherapy in hematology: Basic principles of radiation biology, indications and limitations, 

approaches of administering radiation therapy, including the different radiation source types, short-term and 

potential long-term consequences of radiation therapy, interactions with medications 

9. Cell and gene therapy: Clinical potential and limits of embryonic and adult stem cell therapy, ethical 

considerations, clinical potential and limits of gene therapy, mesenchymal cells and NK-cell therapy, tumor 

vaccines 

10. Transfusion Medicine 

10.1 Quality system 

10.2 Quality control 

10.3 Quality assurance 

10.4 Quality management 

10.5 Blood donation and collection 

     10.5.1 Allogeneic donor selection and blood collection 

10.5.2 Autologous blood donation and transfusion 

10.5.3 Apheresis 

10.5.4 Blood component testing and labeling 

1 0 . 5 . 5  Collection, preparation, storage and distribution of components from whole 

blood donation 

10.6 Immunologic and genetic principles 

10.6.1 Molecular biology in transfusion medicine 

10.6.2 Blood group genetics 

10.6.3 Immunology related transfusion medicine 

10.6.4 Red cell antigen-antibody reaction and their detection 
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10.7 Blood groups 

10.7.1 ABO, H, and Lewis blood group 

10.7.2 Rh system 

10.7.3 Other blood groups 

10.7.4 Platelet and granulocyte antigens and antibodies 

10.7.5 HLA system 

10.8 Serologic principles and transfusion medicine 

10.8.1 Pretransfusion testing 

10.8.2 Initial detection and identification of alloantibodies to red cell antigens  

10.8.3 direct antiglobulin test and immune-mediated red cell destruction 

10.9 Clinical considerations in transfusion practice 

10.9.1 blood transfusion practice 

10.9.2 Administration of blood and components 

10.9.3 Perinatal issue in transfusion practice 

10.9.4 Neonatal and pediatric transfusion practice 

10.9.5 Cell therapy and cellular product transplantation 

10.9.6 Tissue and organ transplantation 

10.9.7 Non-infectious complications of blood transfusion 

10.9.8 Transfusion-transmitted diseases 

(ข) โลหติวทิยาในเดก็ (Pediatric Hematology) 

1. Bone marrow failure 

1.1 The anatomy and physiology of hematopoiesis 

1.2 Acquired aplastic anemia 

1.3 Inherited bone marrow failure syndrome 

2. Red blood cell disorder 

2.1 Neonatal erythrocyte and its disorder 

2.2 Disorder of bilirubin metabolism  

2.3 Hemolytic anemia 

2.3.1 Immune hemolytic anemia 

2.3.2 Disorder of erythrocyte membrane and enzyme 

2.3.3 Disorder in hemoglobin 

2.4 Thalassemia 

2.4.1 Hemoglobins: normal and abnormal 

2.4.2 Molecular pathology and prenatal diagnosis 

2.5 Disorder of erythrocyte production 

2.5.1 Diagnosis and approach to anemia 
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2.5.2 Nutritional anemia 

2.5.3 Disorder of iron metabolism and sideroblastic anemia 

2.5.4 Porphyria 

3. Phagocytic system disorder 

3.1 Phagocytic system and disorders of granulopoiesis and granulocyte function 

3.2 Congenital and acquired neutropenia 

3.3 Lymphocyte and its disorder 

4. Platelet disorder 

4.1 Congenital thrombocytopenia 

4.2 Acquired thrombocytopenia 

4.3 Congenital platelet dysfunction 

4.4 Acquired platelet dysfunction 

5. Disorder of hemostasis 

5.1 Bleeding disorder 

    5.1.1 Congenital bleeding disorder  

   5.1.2 Hemophilia including inhibitor, surgery, immune tolerance 

5.1.3 Acquired bleeding disorder 

5.2 Thrombotic disorder 

5.2.1 Congenital thrombosis 

5.2.2 Acquired conditions related thrombosis 

6. Genetic counseling and prenatal diagnosis in hematology 

6.1 Inherited bleeding disorder 

6.2 Hemoglobinopathy 

6.3 Other inherited disorders 

(ค) การปลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนิด (Stem Cell Transplantation: Hematopoietic stem cell transplantation) 

1. Biological basis 

1.1 Biology of hematopoietic stem cells 

1.2 Molecular control of hematopoiesis 

1.3 Embryonic stem cells in hematopoiesis and immune therapy 

1.4 Adult stem cell plasticity 

1.5 Human histocompatibility typing  

1.6 Mechanisms of graft failure 

1.7 Hematopoietic reconstitution 

1.8 Immunological reconstitution 

1.9 Hematopoietic chimerism 

1.10 Pathogenesis of acute and chronic graft-versus-host disease 
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1.11 Graft-versus-leukemia effect 

2. Method and procedures 

2.1 Sources of hematopoietic stem cells (marrow, peripheral blood, umbilical cord blood) 

2.2 Myeloablative conditioning 

2.3 Non-myeloablative conditioning 

2.4 Mobilization and collection of peripheral blood stem cells 

2.5 Stem cell dose 

2.6 T-cell depletion 

2.7 Purification of stem cells 

2.8 Use of hematopoietic growth factor and cytokines 

2.9 Therapeutic drug monitoring 

3. Disease for which stem cell transplantation are indicated 

4. Autologous transplantation/syngeneic transplantation 

5. Allogeneic transplantation 

5.1 Matched related (sibling) transplantation 

5.2 Mismatched related transplantation 

5.3 Unrelated donor transplantation 

5.4 Umbilical cord blood transplantation 

6. Major transplant-related complications 

6.1 ABO incompatibility and blood product support 

6.2 Graft rejection 

6.3 Acute graft-versus-host disease 

6.4 Chronic graft-versus-host disease 

6.5 Bacterial infections 

6.6 Viral infections 

6.7 Fungal infections 

6.8 Protozoal infections 

6.9 Hepatic veno-occlusive disease 

6.10 Mucositis and pain control 

6.11 Drug administration, toxicity, and interaction post-transplant 

6.12 Long-term complications 

7. Organ-specific complications 

8. Psychosocial complications 

9. Laboratory studies 

9.1 Cytogenetic aspects 

9.2 Histopathology 
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9.3 Immunologic aspects 

(ง) ความรูท้างหอ้งปฏบิตักิารโลหติวทิยา (Laboratory Hematology) 

1. Routine hematology 

1.1 Interpretation CBC and blood smear 

1.2 Interpretation of bone marrow smear 

1.3 Interpretation of cytology  

1.4 Interpretation of tissue imprint 

2. Thalassemia and Hemoglobinopathies 

2.1 Principle and interpretation of hemoglobin analysis 

2.2 Principle and molecular diagnosis of thalassemia and hemoglobinopathies  

3.RBC 

3.1 Enzyme: G6PD deficiency, pyruvate kinase deficiency etc. 

3.2 Membrane e.g. osmotic fragility, flow cytometry 

3.3 Molecular diagnosis of RBC defect 

4. Coagulation laboratory 

4.1 Principle and interpretation of coagulogram, mixing test, factor VIII / IX assay and  

inhibitor other clotting factor assay, antiphospholid antibody 

4.2 Principle and interpretation of von Willebrand disease:  von Willebrand factor  

antigen/activity, multimeric sizing 

4.3 Principle and interpretation of carrier detection in bleeding disorders 

5. Platelet laboratory 

5.1 Screening test: platelet smear and count, bleeding time, venous clotting time, clot  

retraction and clot lysis 

5.2 Platelet aggregation test 

5.3 Platelet metabolite study 

6. Fibrinolysis laboratory 

6.1 Euglobulin lysis time 

6.2 Principle and interpretation of fibrin degradation product 

7. DNA analysis 

7.1 Various methods of DNA extraction from white blood cells, chronic villi, amniotic fluid etc. 

7.2 DNA amplification 

7.3 DNA defect detection e.g. CSGE, SSCP 

7.4 DNA sequencing 

8. Prenatal diagnosis 

8.1 Sex determination 

8.2 Phenotypic analysis for common hematologic diseases e.g. thalassemia, hemophilia, etc 
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8.3 Genotypic analysis for common hematologic diseases e.g. thalassemia, hemophilia, etc 

9. WBC laboratory 

9.1 Phagocytic function e.g. NBT test 

9.2 Flow cytometry 

10. Gene therapy 

(จ) Hematologic Manifestations of Systemic Diseases 

1. Disease of specific organs 

1.1 Heart 

1.2 GI tract 

1.3 Pancreas 

1.4 Liver 

1.5 Kidney 

1.6 Endocrine gland 

1.7 Lungs 

2. Chronic illness: connective tissue diseases 

3. Infections 

3.1 Virus eg: Parvorivus, EB virus, HIV, Dengue, etc. 

3.2 Bacteria eg: TB, melioidosis, etc. 

3.3 Fungal infection eg: Penicillium manefii etc. 

4. Storage and metabolic disease 

4.1 Gaucher’s disease 

4.2 Niemann-Pick disease 

4.3 Osteopetrosis 

(ฉ) มะเรง็ในเดก็ (Pediatric Oncology) 

1. Basic Issues in pediatric oncology 

1.1 Childhood cancer: incidence, survival and mortality 

1.2 Epidemiologic research methods of childhood cancer 

1.3 Childhood cancer: genetics and heredity 

1.4 Molecular basis of childhood cancer 

1.5 Biology of childhood cancer 

1.6 Tumor immunology and pediatric cancer 

2. Diagnosis and evaluation of the child with cancer 

2.1 Clinical assessment and differential diagnosis of the child with suspected cancer 

2.2 Molecular pathology of pediatric malignancies 

2.3 Imaging studies in diagnosis and management of pediatric malignancies 

3. Principles of multimodal therapy 
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3.1 Principle of chemotherapy 

3.2 Principle of surgery 

3.3 Principle of radiation oncology 

3.4 Stem cell transplantation in pediatric oncology 

3.5 Cancer clinical trials: design, conduct, analysis and reporting 

4. Supportive care of children with cancer 

4.1 Oncologic emergencies 

4.2 Hematologic supportive care 

4.3 Infectious complications in pediatric cancer patients 

4.4  Nutritional supportive care  

4.5 Symptomatic management and supportive care 

4.6 Psychiatric and psychosocial support for the child and family 

4.7 Palliative and end of life care 

5. Other issues 

5.1 Ethical considerations in pediatric oncology 

5.2 Counseling skills  

5.3 Complementary and alternative medical therapies in pediatric oncology 

โดยมีรายละเอียดของโรคหรือภาวะทางโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กที่ส าคญั  และระดับการเรียนรู้ ดัง

ภาคผนวกที ่1 และรายละเอยีดของทกัษะ หตัถการ และการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารทีต่อ้งทราบ ดงัภาคผนวกที ่2 

ควำมสำมำรถด้ำนทกัษะพิสยั (psychomotor domain) 

1. ทกัษะในเชงิปฏสิมัพนัธก์บับุคคลอื่นไดแ้ก่ ผูป่้วยและญาต ิผูร้่วมงานระดบัต่างๆ ทัง้ในและนอกหน่วยงาน 

องคก์รต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดแูลรกัษาผูป่้วย 

2. ทกัษะในเทคนิคการบรบิาลและหตัถการต่างๆ ไดแ้ก่ 

2.1 Bone marrow aspiration and biopsy 

2.2 Intrathecal chemotherapy 

2.3 Venous clotting time 

2.4 Bleeding time 

2.5 Blood transfusion  

2.6 Hemoglobin typing 

3. ทกัษะในการเลอืกการสง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารและแปลผล 

3.1 ภาพรงัสไีดแ้ก่ CXR, bone, CT scan, MRI study: diagnoses of solid tumors, etc. 

3.2 Tumor markers: VMA, NSA, BHCG, etc. 

3.3 Immunological study: IL2, betaglucan, galactomannan, etc. 

3.4 Nuclear study: bone scan, MIBG, PET/SPECT CT 

3.5 Immunopathology and molecular study in lymphoma, leukemia, histiocytosis 
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3.6 Immunology study in neutropenia and immune deficiency syndromes 

4. ทกัษะในการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติอย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสงัคม  ทัง้ในระยะ

เฉียบพลนัและระยะยาว เชน่ ใหค้ าปรกึษาเรือ่งการดแูลรกัษา palliation care 

5. ทกัษะในการบรหิารจดัการและการประสานงานกบัหน่วยงานอื่น 

6. ทกัษะในการจดัประสบการณ์เรยีนรูแ้ละการสอนแก่นักศกึษาแพทย ์แพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทย ์

7. ประสบการณ์ในการท าวจิยั ตัง้แต่ การวางแผน ด าเนินงาน ประเมนิผล สรุปและเสนอผลงานรวมทัง้ตพีมิพ์

เป็นวทิยานิพนธห์รอืตพีมิพใ์นวารสารทางการแพทยอ์ยา่งน้อย 1 เรือ่ง 

 

วิธีกำรฝึกอบรม 

ปีที่ 1-3  เข้าศึกษาหลกัสูตร กุมารเวชศาสตร์ ตามเกณฑ์ของราชวิทยาลยักุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 

(ส าหรบัแพทยป์ระจ าบา้นโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ หลกัสตูร 5 ปี) 

ปีที ่4-5 (หลกัสตูร แพทยป์ระจ าบา้นโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็) / ปีที ่1-2 (หลกัสตูร แพทยป์ระจ าบา้นต่อ

ยอดโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็) ฝึกอบรมในสาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ จ านวน 2 ปี โดยตอ้งไดร้บัการ

ฝึกอบรมในหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. ปฏบิตังิานโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ ดแูลและรบัปรกึษาผูป่้วยโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ ผูป่้วยทีไ่ดร้บั

การเปลี่ยนถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเมด็เลอืด ผูป่้วยโรคฮโีมฟีเลยีที่ไดร้บัการผ่าตดั มีขอ้แทรกซ้อนจากสารต้านปัจจยัการ

แขง็ตวัของเลอืด หรอืมอีาการเลอืดออกรุนแรง ทัง้ผูป่้วยในและผูป่้วยนอกไม่ต ่ากว่า 44 สปัดาห์ หอผูป่้วย stem cell 

transplantation ไมน้่อยกวา่ 12 สปัดาหแ์ละผูป่้วยอายรุศาสตรโ์รคเลอืดไมต่ ่ากวา่ 8 สปัดาห ์

2. ปฏบิตังิานทางหอ้งปฏบิตักิาร ใชเ้วลาฝึกอบรมไมน้่อยกวา่ 12 สปัดาห ์ดงัต่อไปนี้ 

2.1 การทดสอบ และแปลผลทางโลหติวทิยาทัว่ไป, cytology, special tests เชน่ molecular biology, 

bone marrow, special staining, immunophenotype และอื่นๆ 

2.2 การทดสอบ และแปลผลทาง coagulation และ platelets 

2.3 การทดสอบ และแปลผล enzyme และ hemoglobin ของเมด็เลอืดแดง 

2.4 การตรวจทาง radiology in hematology-oncology 

2.5 การควบคุมคุณภาพการตรวจ (quality control) 

2.6 DNA analysis ตัง้แต่การเกบ็ตวัอยา่งเลอืด การสกดัและเพิม่จ านวน DNA การศกึษา restriction 

fragment length polymorphisms, variable number tandem repeats รวมทัง้ sequencing   

3. ปฏบิตังิานในธนาคารเลอืด และ immunohematology ใชเ้วลาฝึกอบรมไมน้่อยกวา่ 8 สปัดาห ์

4. ฝึกอบรมในวชิาเลอืก (elective) 4 สปัดาห ์ 

การปฏิบตัิงานในวชิาเลอืก อาจท าได้ในหวัขอ้ที่ระบุ 1, 2 หรอื 3 หรอืจะเลอืกวชิาอื่นที่เกี่ยวขอ้ง หรอื

แขนงใดแขนงหน่ึงในวชิากุมารเวชศาสตร์ก็ได้ ทัง้น้ีต้องได้รบัความเหน็ชอบจากอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกอบรม 

และตอ้งใชเ้วลาไมน้่อยวา่ 4 สปัดาห ์ในแต่ละหวัขอ้วชิาหรอืหน่วยงาน 

การฝึกอบรมดงักล่าวข้างต้นน้ี  สถาบนัที่ฝึกอบรมอาจพิจารณาให้พป.ต่อยอดไปรบัการฝึกอบรมใน

สถาบนัสมทบฝึกอบรมพป.ต่อยอดสาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ที่แพทยสภารบัรองได้ตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากอาจารยผ์ูค้วบคุมการฝึกอบรม 

5. การแบง่เวลาฝึกอบรม สาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ชัน้ปีที ่4 และ 5  
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ชัน้ปีที่ 4 ใชเ้วลาฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 50 สปัดาห์ โดยปฏบิตังิานในหวัขอ้ 1 (clinical hematology and 

oncology) เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 24 สปัดาห ์และขอ้ 2, 3 และ 4 ตามเวลาทีก่ าหนดไว ้

ชัน้ปีที ่5 เวลาทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้ 1, 2, 3 และเลอืกฝึกในหวัขอ้ 4 ใหค้รบเวลาตามก าหนดไว ้

6. การรว่มกจิกรรมในการฝึกอบรม 

6.1 จดัใหผู้ร้บัการฝึกอบรมศกึษาหาความรูจ้ากต ารา วารสารและสารสนเทศ 

6.2 จดัให้ผู้รบัการฝึกอบรมได้อภิปราย/ฟังการบรรยายเกี่ยวกบัความรู้และเทคนิคทางห้องปฏบิตักิาร

ระหวา่งการฝึกปฏบิตังิาน 

6.3 จดัใหผู้ร้บัการฝึกอบรมรว่มประชุมวชิาการ 

 6.3.1 ภายในสาขาวชิาฯ เชน่ journal club, topic review การบรรยายพเิศษ เป็นตน้ 

 6.3.2 ภายในภาควิชา  เช่น  journal club, grand round, morning report, morbidity & mortality 

conference เป็นตน้ 

 6.3.3 ระหวา่งภาควชิา เชน่ Pediatric tumor conference, brain tumor conference 

 6.3.4 ระหวา่งโรงพยาบาล เชน่ interhospital pediatric hematology-oncology conference 

 6.3.5 การประชุมวชิาการกลางปี และการประชุมวชิาการอื่นๆ ของสมาคมโลหติวทิยาแห่งประเทศ

ไทย  

6.4 จดัใหผู้ร้บัการฝึกอบรมสอนและใหค้ าแนะน าแก่แพทยป์ระจ าบา้น นักศึกษาแพทยใ์นปัญหาโรคทาง

โลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ 

7. การท าวจิยั 1 เรือ่ง เขยีนบทความทางวชิาการตพีมิพใ์นวารสาร และน าเสนอรายงานเป็น oral หรอื poster 

presentation ในการประชุมวชิาการสมาคมโลหติวทิยาแหง่ประเทศไทย และหรอืการเสนอผลงานวจิยัระดบั 

international presentation (รายละเอยีดในภาคผนวก 3) 

8. ตารางแสดงหลกัสตูรการฝึกอบรมโดยสงัเขปในชัน้ปีที ่4-5 สาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็โดยมี

ระยะเวลาทีฝึ่กอบรมในหวัขอ้ต่างๆ อยา่งน้อย ดงัน้ี 

Clinical Hematology     64  สปัดาห ์  

Pediatrics/Stem cell/Medicine    44/12/8  สปัดาห ์

Laboratory hematology / Oncology   12  สปัดาห ์

 -General hematology laboratory 

 -Coagulation 

 -RBC structure-Hb, enzyme 

 -Quality control 

Blood banking     8  สปัดาห ์  

Elective      4  สปัดาห ์  

Research      4  สปัดาห ์

Radio diagnosis and radiotherapy   4  สปัดาห ์

Pathology      4  สปัดาห ์

     รวม                100  สปัดาห ์

          พกัผอ่นประจ าปี ปีละ  2 สปัดาห ์ รวม 4  สปัดาห ์
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กำรวิจยั 

 แพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที ่4-5 หรอื พป.ต่อยอดชัน้ปีที ่1-2 ตอ้งท างานวจิยั ไดแ้ก่ งานวจิยัแบบ retrospective, 

prospective หรือ cross sectional อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือท า systematic review หรือ meta-analysis 1 เรื่อง ใน

ระหว่างการปฏิบตัิงาน 2 ปี โดยเป็นผู้วจิยัหลกัหรอืผู้นิพนธ์หลกั และจดัท ารายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์เพื่อน าส่งราช

วทิยาลยัฯ ใหท้ าการประเมนิผล ส าหรบัประกอบคุณสมบตักิารเขา้สอบเพื่อวุฒบิตัรภาคปฏบิตัขิ ัน้สุดทา้ย ทัง้น้ีระหวา่ง

ฝึกอบรม จะตอ้งมกีารรายงานความคบืหน้าของงานวจิยัไปยงัราชวทิยาลยัฯ เป็นระยะตามกรอบเวลาทีก่ าหนด เพื่อให้

มกีารก ากบัดแูลอยา่งทัว่ถงึ ดงัรายละเอยีดในภาคผนวก 3 

 

กำรประเมินผู้เข้ำรบักำรฝึกอบรม 

1. กำรประเมินระหว่ำงกำรฝึกอบรม สถาบนัฝึกอบรมจะจดัใหม้กีารประเมนิผลผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเมือ่สิน้สดุการ

ฝึกอบรมแต่ละปีเพือ่เลื่อนชัน้ดงัน้ี 

1. ปฏบิตังิานไดไ้มต่ ่ากวา่รอ้ยละ 80 ของระยะเวลาทีก่ าหนด 

2. ผา่นการประเมนิตามมติติ่างๆ ทีก่ าหนดในหลกัสตูร ดงัน้ี  

2.1 พฤตนิิสยั เจตคต ิคุณธรรมจรยิธรรมแหง่วชิาชพี (โดยตอ้งไดค้ะแนนไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 50 ของแต่หวัขอ้) 

ประกอบไปดว้ย 

a. แบบบนัทกึเรยีงความการดแูลผูป่้วยทีเ่ป็น Holistic care 4 เรือ่ง (2 เรือ่ง/ปี) 

b. ผลการประเมนิ 360 องศา 4 ครัง้ (2 ครัง้/ปี) 

c. ผลประเมนิการบนัทกึเวชระเบยีนผูป่้วยนอก 4 ครัง้ (2 ครัง้/ปี) 

d. ผลประเมนิการบนัทกึเวชระเบยีนผูป่้วยใน 4 ครัง้ (2 ครัง้/ปี) 

2.2 การตดิต่อสือ่สารและการสรา้งสมัพนัธภาพ ประกอบไปดว้ย การประเมนิการสือ่สาร 4 ครัง้ (2 ครัง้/ปี) 

โดยตอ้งไดค้ะแนนไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 50 ของแต่ละมติ ิ

2.3 ความรูพ้ืน้ฐาน (ประเมนิในสถาบนั) ประกอบไปดว้ย 

a. การสอบ MCQ (โดยตอ้งไดค้ะแนนไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 50 ในชัน้ปีที ่1 และไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 60 ใน

ชัน้ปีที ่2)  

b. ผลสอบการอ่าน slide blood smear/bone marrow/ special stained/ spot diagnosis 2 ครัง้ (1 

ครัง้/ปี) 

c. ผลสอบ counseling skill 4 ครัง้ (2 ครัง้/ปี) โดยตอ้งไดร้บัการประเมนิวา่สามารถปฏบิตัไิดอ้ยา่ง

บรรลุความคาดหวงั 

2.4 การบรบิาลผูป่้วย ประเมนิจาก EPA 1-8 (EPA ละ 2 ครัง้/ปี) โดยตอ้งสามารถปฏบิตัไิดต้ามระดบั 

milestone ทีก่ าหนด ประกอบไปดว้ย  

a. EPA 1: Management of red cell disorders 

b. EPA 2: Management of bleeding and thrombotic disorders 

c. EPA 3: Management of Pediatric malignancy 

d. EPA 4: Performing bone marrow study 

e. EPA 5: Providing consultation of general hematologic problem 



หน้า 15 
 

f. EPA 6: Providing palliative care (ประเมนิจาก portfolio) 

g. EPA 7: Demonstrating life-long learning activity (ประเมนิจาก portfolio) 

h. EPA 8: Practicing patient safety (ประเมนิจาก portfolio) 

2.5 ระบบสขุภาพ ประเมนิจากมกีารเขา้อบรมหรอืสมัมนาของสมาคมหรอืหน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขา 

อยา่งน้อย 2 ครัง้ (1 ครัง้/ปี) 

2.6 การพฒันาความรูค้วามสามารถทางวชิาชพีอยา่งต่อเน่ือง ประเมนิจาก มกีารเขา้รว่มการอ่าน journal club 

ของทางสาขา อยา่งน้อย 6 เรือ่ง (3 เรือ่ง/ปี) และมกีารท าวจิยั 1 เรือ่งทีม่คีวามกา้วหน้าตามกรอบเวลาที่

ก าหนด 

2.7 ภาวะผูน้ า ประเมนิจากแบบบนัทกึประสบการณ์การเป็นหวัหน้าทมี อยา่งน้อย 1 ครัง้ 

3. มกีารตรวจประเมนิแฟ้มบนัทกึประสบการณ์และผลงาน ใน portfolio ทีจ่ดัท าโดยสาขาวชิาฯ และภาควชิากุมาร

เวชศาสตร ์เพื่อเป็นการประเมนิการปฏบิตังิานจรงิของพป.ต่อยอด โดยใช ้portfolio เพือ่สนบัสนุนใหผู้เ้รยีน

รบัผดิชอบวางแผนการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง สะสมหลกัฐานประสบการณ์การเรยีนรูด้ว้ยตนเองทัง้ดา้นปรมิาณและ

คุณภาพในดา้นความรู ้พฤตกิรรมและเจตคต ิสามารถวเิคราะหแ์ละพฒันาตนเอง (Self-reflection) ใหต้รงกบั

วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม โดยมกีารรวบรวมหลกัฐานเพือ่แสดงถงึความกา้วหน้า แสดงผลส าเรจ็ของการเรยีนรู้

และการวางแผน โดยอาจารยส์าขาวชิาฯเป็นผูป้ระเมนิเกณฑผ์า่นดงัทีก่ลา่วไปขา้งตน้ รายงานบนัทกึขอ้มลูการ

เรยีนรูใ้น portfolio ตอ้งมกีารค านวนจ านวนหน่วยกติในกจิกรรมอยา่งน้อยได ้50 หน่วยกติ/ปี (ภาคผนวกที ่6) 

4. ผลการปฏบิตังิานสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของสถาบนัฝึกอบรมไมก่่อใหเ้กดิความเสือ่มเสยีแก่สถาบนัฝึกอบรม 

5. แนวทางการด าเนินการกรณีไมผ่า่นการประเมนิเพือ่เลื่อนชัน้ปี 

5.1 ตอ้งปฏบิตังิานเพิม่เตมิในสว่นทีส่ถาบนัก าหนด แลว้ท าการประเมนิซ ้า ถา้ผา่นการประเมนิจงึสามารถ

เลื่อนชัน้ปีได ้

5.2 ไมผ่า่นการประเมนิเพือ่เลื่อนชัน้ปีซ ้าตามขอ้ที ่1 หรอืไมผ่า่นการประเมนิเพือ่รบัการเสนอชื่อเขา้สอบ

วฒุบิตัรฯ ตอ้งปฏบิตังิานในระยะชัน้ปีเดมิอกี 1 ปี 

5.3 หลงัจากปฏบิตังิานซ ้าในชัน้ปีเดมิอกี 1 ปี แลว้ยงัไมผ่า่นการประเมนิเพือ่เลื่อนชัน้ปีใหย้ตุกิารฝึกอบรม 

5.4 ใหส้ถาบนัสง่ผลการประเมนิพป.ต่อยอดมายงัคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ภายในวนัที ่30 

มถุินายน ของทุกปี 

6. การด าเนินการส าหรบัผูท้ีไ่มผ่า่นการประเมนิ 

6.1 แจง้ผลการประเมนิใหพ้ป.ต่อยอดรบัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรในแบบประเมนิผลของราชวทิยาลยัฯ 

พรอ้มแนวทางการพฒันา รายละเอยีดการปฏบิตังิานเพิม่เตมิ การก ากบัดแูลและการประเมนิผลซ ้า 

6.2 เมือ่พป.ต่อยอดลงชื่อรบัทราบ ใหส้ง่ส าเนาผลการประเมนิชุดหนึ่งใหอ้นุกรรมการฝึกอบรมและสอบ ราช

วทิยาลยัฯ 

7. การด าเนินการเพือ่ยตุกิารฝึกอบรม 

7.1 การลาออก พป.ต่อยอดตอ้งท าเรือ่งชีแ้จงเหตุผลก่อนพกัการปฏบิตังิานล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สปัดาห ์เมือ่

สถาบนัฝึกอบรมอนุมตัใิหพ้กัการปฏบิตังิานแลว้จงึแจง้ต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพือ่เหน็ชอบ

และแจง้ต่อแพทยสภาพรอ้มความเหน็ประกอบวา่สมควรใหพ้กัสทิธิก์ารสมคัรเป็นแพทยป์ระจ าบา้นเป็นเวลา 1 

ปีในปีการศกึษาถดัไปหรอืไม ่โดยพจิารณาจากเหตุผลประกอบการลาออกและค าชีแ้จงจากสถาบนัฝึกอบรม 

7.2 การลาออกจะถอืวา่สมบรูณ์เมือ่ไดร้บัอนุมตัจิากแพทยสภา 
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2. กำรประเมินเพ่ือวฒิุบตัรฯ  

ผูมี้สิทธิเข้ารบัการประเมิน: จะตอ้งมคีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้ 

1. ผ่านการอบรมแพทยป์ระจ าบา้นหรอืแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ครบ ตาม

หลกัสตูรของแพทยสภา 

2. สถาบนัทีใ่หก้ารฝึกอบรมเหน็สมควรใหเ้ขา้สอบได ้

3. ผูส้มคัรสอบจะตอ้งสง่ผลงานวจิยัทีเ่สรจ็สิน้เป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ ในรปูแบบพรอ้มสง่ตพีมิพโ์ดย

ตอ้งมบีทคดัยอ่เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 

กำรอทุธรณ์ผลสอบ 

 พป.ต่อยอดสามารถขอตรวจสอบหรอือุทธรณ์ผลสอบได ้โดยมขี ัน้ตอนดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูต้อ้งการอุทธรณ์เขยีนค ารอ้งทีง่านการศกึษาหลงัปรญิญา ภาควชิากุมารเวชศาสตร ์ตกึเจา้ฟ้ามหาจกัร ีชัน้ 10 

ภายใน 5 วนัท าการ นบัจากวนัประกาศผลการสอบแต่ละครัง้ 

จนท. ตรวจสอบความครบถว้นถกูตอ้งเบือ้งตน้ ประทบัตราลงวนัทีร่บั 

เสนอหวัหน้าสาขาวชิาฯ พจิารณาสัง่การลงนามอนุมตั/ิไมอ่นุมตั ิ
 

กรรมการผูร้บัมอบหมายด าเนินการทวนสอบความถูกตอ้งของผลการสอบ 

ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่ไดร้บัค ารอ้ง และแจง้กลบัหวัหน้าสาขาวชิาฯ 
 

งานการศกึษาภาควชิาฯ เชญิผูย้ืน่ค ารอ้ง 
มารบัทราบผลการตรวจสอบกบัหวัหน้าสาขาวชิาฯ หรอืผูแ้ทน 

 

ผูย้ืน่ค ารอ้งตอ้งมาตามวนั-เวลาทีน่ดัหมาย 

ระหวา่งการตรวจสอบ หา้มกระท าการใดๆ กบัเอกสารทีใ่หต้รวจสอบ 

หากผูย้ืน่ค ารอ้งไมม่าตามนดั ถอืวา่สละสทิธิใ์นการอุทธรณ์ และไมส่ามารถยืน่ขออุทธรณ์ผลการสอบไดอ้กี 
 

หากผูย้ืน่ค ารอ้งไมย่อมรบัผลการตรวจสอบสามารถขออุทธรณ์ผลการตดัสนิ 
ตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัมหดิลวา่ดว้ยวนิัย พ.ศ.2553 หมวด 3 
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กำรปฏิบติังำน 

 พป.ต่อยอดจะตอ้งปฏบิตังิานใหค้รบถว้นตามเกณฑใ์นหวัขอ้วธิกีารฝึกอบรม ซึ่งสามารถจดัตารางปฏบิตังิาน

ไดเ้องตามความเหมาะสมโดยตอ้งผา่นความเหน็ชอบของอาจารยใ์นสาขาวชิาฯ  

 ส าหรบัการปฏิบตัิงานภายในสาขาวชิาฯ จะประกอบไปด้วยการดูแลผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยเฉพาะโรค (อานันท

มหดิล ชัน้ 6 และเฉลมิพระเกยีรตชิัน้ 6) การดแูลผูป่้วยของสาขาวชิาฯ ทีร่บัรกัษาตวัในหอผูป่้วยอื่นๆ ในภาควชิากุมาร

ฯ และการรบัปรกึษาผูป่้วยทีม่ปัีญหาทางโลหติวทิยาทัง้ในและนอกภาควชิาฯ  

 พป.ต่อยอดจะออกปฏบิตังิานทีค่ลนิิกเฉพาะโรค (hemato/oncology clinic) ทีค่ลนิิก 6 ตกึเจา้ฟ้ามหาจกัรชี ัน้ 1 

สปัดาห์ละ 2 วนั คอื วนัจนัทรแ์ละพฤหสั เวลา 9.00-13.00 น. โดยจะดูแลผูป่้วยภายใต้การควบคุมของอาจารยท์ีอ่อก

ตรวจในวนันัน้ และท าหตัถการต่างๆ เชน่ bone marrow aspiration และ intrathecal chemotherapy เป็นตน้ 

 ส าหรบัภาระงานส่วนกลางของภาควชิาฯ ก าหนดให้พป .ต่อยอด ออกตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอกของภาควชิา

กุมารฯ สปัดาหล์ะ 1 วนั ในวนัองัคาร หรอืพุธ เวลา 9.00-12.00 น. นอกจากนัน้ พป.ต่อยอดทุกคนจะมตีารางออกตรวจ

ที่ห้องแพทย์เวร ในวนัราชการ เวลา 12.00-18.00 น. ประมาณปีละ 2-3 ครัง้ โดยเป็นการเฉลี่ยออกตรวจโดยแพทย์

ประจ าบา้นของทุกภาควชิาฯ  

 

กำรอยู่เวรนอกเวลำรำชกำร  

 การอยู่เวรนอกเวลาราชการของพป.ต่อยอดโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ เป็นการอยู่เวรรบัปรกึษา โดยจะมี

แพทยป์ระจ าบา้นกุมารเวชศาสตรเ์ป็น 1st call และจะปรกึษาพป.ต่อยอดทางโทรศพัท์ โดยพป.ต่อยอดจะตอ้งเขา้มาดู

ผูป่้วยในโรงพยาบาลในกรณีทีจ่ าเป็น 

 

กำรลำ    

 ลาพกัผ่อนไดปี้ละ 2 สปัดาห์ โดยสามารถเลอืกวนัลาตามต้องการ แต่ต้องไม่กระทบต่อระบบการปฏบิตังิาน

โดยรวม และตอ้งสง่ใบลาพรอ้มแจง้ก าหนดล่วงหน้าใหอ้าจารยส์าขาวชิาฯไดร้บัทราบ และพจิารณาอนุมตั ิ

 การลาป่วย ถ้าพป.ต่อยอดเกดิการเจบ็ป่วยและไม่สามารถปฏบิตังิานได ้ต้องแจง้อาจารยส์าขาวชิาฯ เพื่อให้

การชว่ยเหลอืและบรหิารจดัการดา้นการท างานต่อไป  

 การลากจิ พป.ต่อยอดสามารถลากจิได ้โดยแจง้และสง่ใบลาใหแ้ก่อาจารยส์าขาวชิาฯ ไดร้บัทราบ 

 ส าหรบัการลาคลอด พป.ต่อยอดสามารถลาคลอดไดต้ามระเบยีบราชการ 

 หลกัสตูรการฝึกอบรมก าหนดให ้พป.ต่อยอด มเีวลาฝึกอบรมไมน้่อยกวา่ 50 สปัดาหต์่อปี และลาพกัผ่อนรวม

กบัลาทุกประเภทไดไ้ม่เกนิ 2 สปัดาห์ (10 วนัท าการต่อปี) หาก พป.ต่อยอด ลาเกนิก าหนด จะต้องปฏบิตังิานชดเชย

หลงัจากจบการฝึกอบรมตามจ านวนวนัทีข่าดไป เพื่อใหค้รบ 100 สปัดาห ์จงึจะมสีทิธิเ์ขา้รบัการประเมนิเพื่อการสอบ

วุฒบิตัร หรอืในบางกรณีหากสาขาวชิาฯ พจิารณาแลว้วา่ พป.ต่อยอดมเีวลาปฏบิตังิานน้อยเกนิไปจนไมม่ปีระสปการณ์

เพยีงพอ อาจจ าเป็นตอ้งซ ้าชัน้ ทัง้น้ีการพจิารณาจะตอ้งผ่านการประชุมคณะกรรมการบรหิารการศกึษาหลกัสตูรโลหติ

วทิยาและมะเรง็ในเดก็  ซึง่จะน าเสนอต่อทีป่ระชุมการศกึษาหลงัปรญิญา และทีป่ระชุมภาควชิาฯ เพือ่ตดัสนิผลต่อไป 
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กิจกรรมวิชำกำรของภำควิชำกมุำรเวชศำสตร ์

 กจิกรรมวชิาการของภาควชิาฯ จดัขึน้โดยภาควชิาฯ หรอืสหสาขาวชิาร่วมกบัภาควชิาอื่น ด าเนินการโดยมี

แพทยป์ระจ าบา้นเป็นผูร้บัผดิชอบหลกั รว่มกบัอาจารยซ์ึง่มหีน้าทีใ่หก้ารแนะน าหรอือภปิรายรว่ม สาขาวชิาฯ สนบัสนุน

ใหพ้ป.ต่อยอดเขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการของภาควชิาฯ อย่างสม ่าเสมอเพื่อเป็นการเพิม่เตมิความรู ้ส าหรบัรายละเอยีด

และแนวทางการจดักจิกรรมวชิาการของภาควชิาฯ มดีงัน้ี 

1. Morning report เป็นการน าเสนอขอ้มลูผูป่้วยทีร่บัใหม่ทีน่่าสนใจเพื่อเพิม่พูนประสบการณ์ในการแกปั้ญหา โดยฝึก

ทกัษะการน าเสนอขอ้มลูทีก่ระชบัตรงประเดน็ไดใ้จความสมบรูณ์ การท า problem list เพื่อน าสูก่ารวนิิจฉยัโรค และการ

ดแูลรกัษาผูป่้วย รวมทัง้การตรวจคน้ทางหอ้งปฏบิตักิาร เน้นการอภปิรายผูป่้วยเป็นหลกัไมเ่น้นแต่ทฤษฎอียา่งเดยีว  

2. New admission report เป็นการน าเสนอขอ้มูลผูป่้วยที่รบัใหม่ในรปูแบบเดยีวกบัการท า morning report แต่มกีาร

น าเสนอเป็นภาษาองักฤษ โดยมวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อฝึกทกัษะการน าเสนอขอ้มลูผูป่้วยอยา่งกระชบัและเน้นประเดน็ที่

ส าคญั และมวีตัถุประสงคร์องในดา้นการฝึกภาษาองักฤษ 

3. Surgicopediatric conference เป็นการน าเสนอและอภปิรายผูป่้วยทางกุมารศลัยศาสตรท์ีน่่าสนใจรว่มกนั ระหวา่ง

กุมารศลัยแพทย์ ศลัยแพทย์ระบบทางเดนิปัสสาวะ ออร์โธปิดกิส์ จกัษุแพทย์ โสต ศอ นาสกิแพทย์ และกุมารแพทย์ 

เพื่อฝึกทกัษะในการท างานเป็นทมีระหว่างภาควชิา และเพิม่พูนประสปการณ์การดูแลผูป่้วยที่มปัีญหาทางศลัยกรรม

รว่มดว้ย 

4. Radiopediatric conference เป็นการน าเสนอและปรกึษาภาพถ่ายรงัสขีองผู้ป่วยทางกุมารเวชศาสตร์ที่น่าสนใจ 

โดยแพทยป์ระจ าบา้นกุมารเวชศาสตร์ รว่มกบัแพทยป์ระจ าบา้นและอาจารยท์างรงัสวีนิิจฉยั เพื่อใหแ้พทยป์ระจ าบา้นมี

ความรูเ้พิม่เตมิทางดา้นรงัสวีนิิจฉยัและเวชศาสตรนิ์วเคลยีรใ์นผูป่้วยเดก็ ทัง้ในเรื่องขอ้บ่งชีใ้นการสง่ตรวจ ขอ้ควรระวงั

ในการตรวจ การอ่านแปลผล และการวนิิจฉยัแยกโรค รวมถงึสามารถอ่านและแปลผลภาพรงัสทีีพ่บบ่อยในเดก็ได ้ 

5. Grand round เป็นการน าเสนอกรณีศกึษาผูป่้วยกุมารเวชศาสตร์โดยเน้นการดูแลผู้ป่วยแบบสหสาขาวชิา เพื่อให้

รู้จกัโรคหรอืปัญหาทางการแพทย์ที่น่าสนใจทัง้ด้านลึกและกว้าง โดยจะเลือกกรณีผู้ป่วยที่มคีวามเกี่ยวข้องกบัสห

สาขาวชิาหรอืมกีารดแูลโดยภาควชิาอื่นรว่มดว้ย 

6. Firm round เป็นการน าเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ที่น่าสนใจ เพื่อ ฝึกทกัษะการรวบรวมข้อมูลจาก

ประวัติและการตรวจร่างกาย วิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วยด้วยเหตุผล  ให้การวินิจฉัยแยกโรค เลือกการส่งตรวจทาง

หอ้งปฏบิตักิารที่เหมาะสม เพื่อน าไปสูก่ารวนิิจฉัยโรคและการใหก้ารดูแลรกัษาผูป่้วย โดยรปูแบบของกจิกรรมจะเป็น

กิจกรรมแบบ interactive ที่แบ่งกลุ่มนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจ าบ้านออกเป็น 6 กลุ่ม และให้แต่ละกลุ่มมกีาร

อภปิรายกลุ่มยอ่ยเพือ่ใหไ้ดข้อ้สรุป ก่อนจะน าขอ้สรุปของกลุ่มมาอภปิรายรว่มกบักลุ่มอื่นต่อไป 

7. Problem-oriented approach เป็นการอภปิรายกรณีศกึษาผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ที่น่าสนใจ โดยเลอืกผู้ป่วย 2-3 

ราย ทีม่อีาการน าคลา้ยๆ กนั เพื่อฝึกใหแ้พทยป์ระจ าบา้นสามารถใหก้ารวนิิจฉยั และการวนิิจฉยัแยกโรค ในผูป่้วยทีม่า

ดว้ยอาการ หรอือาการแสดงทีพ่บบอ่ยในเวชปฏบิตัไิด ้ 

8. Problem case เป็นการน าเสนอผู้ป่วยที่มปัีญหาซบัซ้อนในการวนิิจฉัย การดูแลรกัษา หรอืมภีาวะแทรกซ้อนซึ่ง

มกัจะมหีลายสาขาวชิาทีด่แูลผูป่้วยรว่มกนั เพือ่หาขอ้สรุประหวา่งสาขาวชิาถงึแนวทางการดแูลผูป่้วยรว่มกนั โดยแพทย์

ประจ าบา้น จะสามารถฝึกทกัษะการน าเสนอขอ้มลูผูป่้วยทีม่ปัีญหาซบัซอ้นไดอ้ยา่งกระชบัและตรงประเดน็  
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9. Morbidity & Mortality conference (M&M conference) เป็นการน าเสนอและอภปิรายผูป่้วยทีเ่ขา้รบัการรกัษาใน

ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ ที่เสยีชวีติหรอืเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจากการรกัษา โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใหแ้พทย์

ประจ าบ้านและอาจารย์ได้ร่วมกนัเสนอปัญหาและแสดงความคดิเห็นในการแก้ปัญหา ตลอดจนหาแนวทางป้องกนั

ปัญหาและความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ โดยมุง่หวงัใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงเชงิปฏบิตัเิพื่อประโยชน์ของผูป่้วยในอนาคตและ

ประโยชน์ทางวชิาการสาหรบัแพทย ์

10. Patient management conference เป็นการน าเสนอผูป่้วยกรณีศกึษาทีม่ปัีญหาในการบรหิารจดัการ หรอืมคีวาม

เสี่ยงในด้านต่างๆ โดยมีคณะกรรมการด้านพฒันาคุณภาพกุมารฯ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลและอภิปราย

โดยเฉพาะขอ้มลูสถติติ่างๆ และแนวทางการพฒันางานอยา่งเป็นระบบ โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูแ้นวทาง

ปฏบิตัทิีเ่ป็นระบบองคร์วมและต่อเน่ืองก่อใหเ้กดิการป้องกนัความเสีย่ง และเกดิประโยชน์สงูสุดต่อผูป่้วย บุคลากรและ

โรงพยาบาล 

11. Pediatrics in review เป็นการทบทวนความรูเ้กีย่วกบัโรคหรอืภาวะทางกุมารเวชศาสตรท์ีพ่บไดบ้่อยและน่าสนใจ 

โดยน าเสนอขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรกัษาทีเ่ป็นมาตรฐาน และแนวทางการปฏบิตัทิีไ่ดม้กีารแนะน าไวโ้ดยองคก์ร

ต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ โดยยดึหลกั evidence-based เพื่อใหแ้พทยป์ระจ าบา้นและนักศกึษาแพทย ์มคีวามรูแ้ละ

ทกัษะเกีย่วกบัการดแูลผูป่้วยทีม่อีาการและอาการแสดงทีพ่บไดบ้่อยในเวชปฏบิตัไิดอ้ยา่งถูกตอ้ง และมแีนวทางในการ

รักษาโดยใช้ evidence-based จากการศึกษาต่างๆ หรือจากแนวทางในการปฏิบัติที่มีใช้ในปัจจุบันทัง้ในและ

ต่างประเทศ เพือ่ปรบัและประยกุตใ์ชใ้นภาควชิา 

12. Counseling conference เป็นกจิกรรมวชิาการทีฝึ่กการใหค้ าปรกึษาแก่ผูป่้วยและครอบครวัในประเดน็ต่างๆ โดย

มกีารใช้ผูป่้วยจ าลองมาแสดงบทบาทสมมต ิเพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านและนศพ. มคีวามรูแ้ละทกัษะเกี่ยวกบัการดูแล

ผูป่้วยแบบองค์รวมที่นอกเหนือจากการรกัษาทางร่างกาย โดยเน้นการแก้ปัญหาและการสื่อสารกบัพ่อแม่และผูป่้วยที่

เกีย่วขอ้งกบัปัญหาทาง psychosocial สทิธผิูป่้วย จรยิธรรมวชิาชพี และปัญหาดา้นกฎหมาย เป็นตน้  

13. Palliative care conference เป็นการน าเสนอกรณีศกึษาผูป่้วยทีเ่ขา้ criteria ของ palliative care และมปีระเดน็ที่

น่าสนใจ เชน่ withhold & withdraw treatment, pain management, symptom control, psycho-social-spiritual issues, 

home care, bereavement care และประเด็นทางกฎหมาย (สทิธผิู้ป่วย, living will ฯลฯ) เป็นต้น โดยมวีตัถุประสงค์

เพื่อใหแ้พทยป์ระจ าบา้น และนศพ.มคีวามรูแ้ละทกัษะเกี่ยวกบัการดูแลผูป่้วยแบบประคบัประคอง โดยการใชต้วัอย่าง

ผูป่้วยเป็นกรณีศกึษา 

14. Journal club เป็นการน าเสนอบทความทางวชิาการจากวารสารทางการแพทย ์โดยเลอืกบทความที่เกี่ยวขอ้งกบั

ปัญหาทางคลนิิกหรอื clinical scenario ตามประเภทของหวัขอ้ ไดแ้ก่ therapy, harm, diagnostic test, prognosis หรอื 

systematic review ประเภทใดประเภทหน่ึงที่ได้รบัมอบหมาย โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้สามารถเลือกอ่านวารสาร

ทางการแพทยเ์พือ่ตอบค าถามปัญหาทางคลนิิก และสามารถวจิารณ์วารสารทางการแพทย ์(critical appraisal) ไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

15. Topic child and adolescent health supervision เป็นการน าเสนอกรณีศกึษาผู้ป่วยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกบั 

child and adolescent health supervision และน าเสนอหาขอ้มูลต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการรกัษาและการให้ค าแนะน าที่

เป็นมาตรฐานตามแนวทางปฏบิตัขิองราชวทิยาลยักุมารแพทยแ์หง่ประเทศไทยและองคก์รต่างๆ ทัง้ในต่างประเทศ โดย
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มวีตัถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านมคีวามรูแ้ละทกัษะเกี่ยวกบัการดูแลผู้ป่วยเดก็และวยัรุ่นที่มสีุขภาพดทีี่มาพบ

แพทยท์ีค่ลนิิกการดแูลรกัษาผูป่้วยต่อเน่ืองอยา่งเป็นองคร์วม 

 

ตำรำงท่ี 1 กจิกรรมวชิาการของภาควชิาฯ 

กิจกรรม เวลำ สปัดำหท่ี์ สถำนท่ี 

วนัจนัทร ์

Morning report 8.15 - 9.00 น. ทุกสปัดาห ์ หอ้งประสงค ์ตูจ้นิดา 

Topic child and adolescent health 

supervision 

12.00-13.00 น. 2 ของเดอืน  หอ้งเฉิดฉลอง เนตรศริ ิ

วนัองัคำร 

Grand round 8.00 - 9.00 น. 1 และ 2 ของเดอืน หอ้งประสงค ์ ตูจ้นิดา  

Pediatric-Radiological conference 

Pediatric-Surgical conference 
8.00 -9.00 น. 3 ของเดอืน (สลบักนั) หอ้งประสงค ์ตูจ้นิดา 

Problem-oriented approach 8.00 - 9.00 น. 4 ของเดอืน หอ้งประสงค ์ ตูจ้นิดา 

วนัพธุ 

Problem case 8.00 - 9.00 น. 1 และ 3 ของเดอืน หอ้งประสงค ์ ตูจ้นิดา 

Morbidity & Mortality conference  8.00 - 9.00 น. 2  ของเดอืน หอ้งประสงค ์ ตูจ้นิดา 

Patient management conference 8.00 - 9.00 น. 4  ของเดอืน หอ้งประสงค ์ ตูจ้นิดา  

วนัพฤหสับดี 

Palliative care  8.00 - 9.00 น. ตามประกาศ หอ้งประสงค ์ ตูจ้นิดา 

Counseling conference 8.00 - 9.00 น. ตามประกาศ หอ้งประสงค ์ ตูจ้นิดา 

Pediatric in review 8.00 - 9.00 น ตามประกาศ หอ้งประสงคต์ูจ้นิดา 

Journal conference 8.00 - 9.00 น. ตามประกาศ หอ้งบรรยาย 3/1 ตกึจฟ.12 

วนัศกุร ์ 

New admission report 8.15 - 9.00 น. ทุกสปัดาห ์ หอ้งประสงคต์ูจ้นิดา 

 

กิจกรรมวิชำกำรของสำขำวิชำโลหิตวิทยำและอองโคโลยี 

 กจิกรรมวชิาการของสาขาวชิาฯ มทีัง้กจิกรรมวชิาการภายในสาขาวชิาฯ และกจิกรรมวชิาการที่จดัร่วมกบั

ภาควชิาอื่นหรอืสถาบนัอื่น โดยมรีายละเอยีดและแนวทางการจดักจิกรรมดงัน้ี 

1. Journal club/ Topic review จดัในวนัพุธบ่าย 2-3 ครัง้/เดอืน เวลา 13.00-14.00 น.  น าเสนอโดยพป.ต่อยอดหรอื

แพทยป์ระจ าบา้นกุมารเวชศาสตรช์ัน้ปีที ่2 ทีม่าปฏบิตังิานในสาขาวชิาฯ โดย journal club เป็นการน าเสนอบทความ

ทางวชิาการทีน่่าสนใจหรอืเกี่ยวขอ้งกบัปัญหาของผูป่้วยทีอ่ยู่ในความดูแล สว่น topic review เป็นการทบทวนหวัขอ้ที่

น่าสนใจทางโลหติวทิยา โดยเลอืก review article จากวารสารทางการแพทย์มาน าเสนอ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้
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สามารถค้นควา้บทความในวารสารทางการแพทย์เพื่อตอบค าถามปัญหาทางคลนิิกของผูป่้วย สามารถทบทวน และ

สามารถวจิารณ์วารสารทางการแพทย ์(critical appraisal) ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. Grand round จดัทุกวนัพุธบ่าย 4-5 ครัง้/เดอืน เวลา 14.00-16.00 น. เป็นการอภิปรายผู้ป่วยของสาขาวชิาฯ ที่มี

ประเดน็ที่น่าสนใจหรอืมปัีญหาในการวางแผนการรกัษา โดยแพทยป์ระจ าบา้นหรอื พป .ต่อยอดที่เป็นผูดู้แลผูป่้วยจะ

เป็นผูน้ าเสนอและอภปิรายเบือ้งตน้ หลงัจากนัน้พป.ต่อยอดทีเ่หลอื รวมถงึอาจารยจ์ะร่วมอภปิราย โดยมวีตัถุประสงค์

เพื่อใหแ้พทยป์ระจ าบา้นและ พป.ต่อยอด สามารถน าเสนอขอ้มลูผูป่้วยไดอ้ยา่งกระชบัและตรงประเดน็ รวมทัง้สามารถ

เลอืกการตรวจเพิม่เติมหรอืวางแผนการรกัษาที่เหมาะสมได้ ท าให้อาจารย์ทุกท่านมโีอกาสร่วมประเมนิความรู้และ

ทกัษะในการดแูลผูป่้วยของแพทยป์ระจ าบา้นและ พป.ต่อยอดได ้

3. BMT conference จดัทุกวนัองัคารที ่2 หรอื 3 ของเดอืน เวลา 13.00-16.00 น. เป็นกจิกรรมวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การดูแลผู้ป่วยที่ต้องการการรกัษาด้วยวธิ ีbone marrow transplantation โดยประกอบไปด้วยการน าเสนอขอ้มูลและ

อภปิรายผูป่้วยที่ไดร้บัการรกัษาอยู่ใน BMT unit การตดิตามผูป่้วยรายอื่นที่อยู่ใน BMT list รวมถงึการน าเสนอผูป่้วย

อื่นๆ ที่อาจต้องการการรกัษาด้วย BMT เพื่อให้ทีมตดัสนิใจและวางแผนการรกัษาร่วมกนั โดยมพีป .ต่อยอดเป็นผู้

รวบรวมรายชื่อผูป่้วยทัง้หมดและเป็นผูน้ าเสนอขอ้มลู 

4. Pediatric tumor conference เป็นการจดัประชุมรว่มกบัภาควชิาพยาธวิทิยา ภาควชิารงัสวีทิยา และสาขาวชิากุมาร

ศลัยศาสตร ์ภาควชิาศลัยศาสตร ์ทุกวนัศุกรท์ี ่3 ของเดอืน เวลา 08.00-09.00 น. โดยเป็นการน าเสนอผูป่้วยทางโลหติ

วทิยาและมะเรง็ในเดก็ทีไ่ดร้บัการผา่ตดัและมผีลการตรวจทางพยาธวิทิยา เพือ่รว่มกนัวางแผนการรกัษาทีเ่หมาะสม ซึง่

แพทยป์ระจ าบา้นและ พป.ต่อยอดจะเป็นผูร้บัผดิชอบในสว่นของการน าเสนอประวตั ิการตรวจรา่งกาย รวมถงึการตรวจ

เพิม่เตมิต่างๆ ก่อนทีศ่ลัยแพทยแ์ละพยาธแิพทยจ์ะน าเสนอขอ้มลูสว่นทีเ่หลอื โดยพป.ต่อยอดตอ้งสง่รายชื่อผูป่้วยทีจ่ะ

เขา้ conference ใหเ้ลขาสาขาวชิา ฯ เพือ่สง่ต่อใหพ้ยาธแิพทยก์่อนวนั conference 7-10 วนั 

5. Brain tumor conference* เป็นการจดัประชุมรว่มกบัภาควชิารงัสวีทิยา ภาควชิาพยาธวิทิยา และสาขาวชิาประสาท

ศลัยศาสตร์ ภาควชิาศลัยศาสตร์ ทุกวนัศุกร์ที่ 4 ของเดอืน เวลา 08.00-09.00 น. โดยเป็นการน าเสนอผู้ป่วย CNS 

tumor ทีไ่ดร้บัการผ่าตดัและมผีลการตรวจทางพยาธวิทิยา เพื่อร่วมกนัวางแผนการรกัษาทีเ่หมาะสม ซึ่งแพทยป์ระจ า

บ้านและ พป.ต่อยอดจะเป็นผู้รบัผดิชอบในส่วนของการน าเสนอประวตั ิการตรวจร่างกาย รวมถงึการตรวจเพิม่เติม

ต่างๆ ก่อนที่ศลัยแพทย์และพยาธแิพทย์จะน าเสนอข้อมูลส่วนที่เหลือ โดยพป.ต่อยอดต้องส่งรายชื่อผู้ป่วยที่จะเข้า 

conference ใหเ้ลขาสาขาวชิา ฯ เพือ่สง่ต่อใหพ้ยาธแิพทยก์่อนวนั conference 7-10 วนั 

6. Retinoblastoma conference เป็นการจดัประชุมร่วมกบัภาควชิาพยาธวิทิยา ภาควิชารงัสวีทิยา และภาควชิาจกัษุ

วทิยา ในวนัศุกร์เวลา 12.00-15.00 น. ทุก 3 เดอืน เป็นการน าเสนอผู้ป่วย retinoblastoma เพื่อร่วมกนัวางแผนการ

รกัษาทีเ่หมาะสม   

7. Special lecture เป็นการบรรยายพเิศษโดยอาจารยใ์นสาขาวชิาฯ ในหวัขอ้ทีน่่าสนใจ ประมาณ 1-2 เดอืนครัง้ 

8. Interhospital conference เป็นการจดัประชุมรว่มกบัสาขาวชิาโลหติวทิยาและอองโคโลยขีองสถาบนัอื่นทุก 2 เดอืน 

เพื่อน าเสนอขอ้มลูผูป่้วยทีม่ปีระเดน็ทีน่่าสนใจและอภปิรายร่วมกนั โดยมวีตัถุประสงคใ์หแ้พทยป์ระจ าบา้นและพป .ต่อ

ยอดไดเ้รยีนรูก้าร approach ผูป่้วยทีน่่าสนใจ และแนวทางการดแูลผูป่้วยดงักล่าว ซึง่แพทยป์ระจ าบา้นและพป.ต่อยอด 
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จะเป็นผู้น าเสนอขอ้มูลผู้ป่วยเบื้องต้น และให้แพทย์ประจ าบ้านและพป .ต่อยอดของสถาบนัอื่นอภปิรายผู้ป่วยเพื่อหา

ขอ้สรุปในการวนิิจฉยั และ/หรอื การรกัษา  

 

ตำรำงท่ี 2 กจิกรรมวชิาการของสาขาวชิาฯ 

กิจกรรม เวลำ สปัดำหท่ี์ สถำนท่ี 

วนัองัคำร 

BMT conference 13.00-16.00 น. 2 ของเดอืน หอ้งประชุม หอผูป่้วยเฉลมิพระเกยีรตชิัน้ 6  

Interhospital conference 12.00-15.00 น. จดัทุก 2 เดอืน สถาบนัเจา้ภาพในแต่ละครัง้ 

วนัพธุ 

Journal club/ topic review 13.00-14.00 น. 2-3 ครัง้ต่อเดอืน สาขาวชิาโลหติวทิยาฯ ตกึโกศลชัน้ 3 

Grand round 14.00-16.00 น. ทุกสปัดาห ์ สาขาวชิาโลหติวทิยาฯ ตกึโกศลชัน้ 3 

วนัศกุร ์ 

Pediatric tumor conference 08.00-09.00 น. 2 ของเดอืน หอ้งประชุมจนัทรกุล ตกึอดุลยเดชวกิรม ชัน้ 2 

Brain tumor conference 08.00-09.00 น. 4 ของเดอืน หอ้งประชุม ตกึกุมาร ชัน้ 5 

Retinoblastoma conference 12.00-15.00 ทุก 3 gfnvo 
หอ้งประชุมภาควชิาจกัษุวทิยา ตกึสยามมนิทร์

ชัน้ 14 

 

ระบบอำจำรยท่ี์ปรึกษำ 

 หวัหน้าสาขาวชิาฯ เป็นผู้ก าหนดอาจารย์ที่ปรกึษาให้แก่พป.ต่อยอด โดยอาจารย์ที่ปรกึษามหีน้าที่ดูแลใน

ภาพรวมของการฝึกอบรม ประสบการณ์การเรยีนรู ้พฤตินิสยัในการท างานและความรบัผดิชอบ ความเป็นอยู่ การ

ปรบัตวั สิง่ที่ต้องการช่วยเหลอืหรอืสนับสนุน โดยพบปะกบัพป.ต่อยอด อย่างเป็นทางการ อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ งาน

การศึกษาหลังปริญญาของภาควิชาฯ ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน ผลการประเมิน 360° ลงในแบบ

ประเมนิพป.ต่อยอด โดยอาจารยท์ี่ปรกึษา  อาจารยท์ี่ปรกึษาจะเป็นผูป้ระเมนิผลแฟ้มบนัทกึประสบการณ์ (portfolio) 

และผลงานของพป.ต่อยอด และท าบนัทกึรายงานแก่ฝ่ายการศกึษาหลงัปรญิญา 2 ครัง้ต่อปี รายละเอยีดการประเมนิผล

โดยการใชแ้ฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แสดงดงัภาคผนวกที ่4 

 กรณีแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมปัีญหาในระหว่างการฝึกอบรม โดยอาจเป็นปัญหาด้านการฝึกอบรม การ

ปฏบิตังิาน การปรบัตวั ความเครยีด ดา้นอารมณ์และจติใจ หรอืปัญหาอื่นๆ สาขาวชิาฯ มแีนวทางปฏบิตัใินการดแูลพป.

ต่อยอด ดงัภาพที ่1 
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ภำพท่ี 1 แนวทางปฏบิตัใินการดแูลพป.ต่อยอด 
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ขัน้ตอนกำรขอศึกษำดงูำนภำยนอกภำควิชำและกำรศึกษำดงูำนต่ำงประเทศ 

กำรศึกษำดงูำนในประเทศ มีขัน้ตอนดงัน้ี 

1. สาขาท าหนังสอืเรยีนรองหวัหน้าภาควชิาฯ ฝ่ายการศกึษาหลงัปรญิญา โดยระบุแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ช่วงเวลา

ฝึกอบรมดงูาน สถาบนั ถาควชิา หรอืสาขา ทีจ่ะไปอบรมดงูาน 

2. การศกึษาหลงัปรญิญาภาควชิากุมารเวชศาสตร ์จะท าหนังสอืขออนุมตัสิง่แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดดูงานไปยงัฝ่าย

การศกึษาหลงัปรญิญา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  

3. ฝ่ายการศกึษาหลงัปรญิญา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ท าหนังสอืส่งไปยงัหน่วยงานทีแ่พทยป์ระจ าบา้นต่อ

ยอดตอ้งการไปศกึษาดงูานและรอการตอบกลบัจากสถานบนัทีจ่ะไปศกึษาดงูาน 

4. ฝ่ายการศกึษาหลงัปรญิญา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาลจะออกหนงัสอืสง่ตวัใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเพื่อใช้

ในการฝึกอบรมดงูาน 

กำรศึกษำดงูำนต่ำงประเทศ 

 พป.ต่อยอดต้องส่งเอกสารการลาล่วงหน้า 1 เดือน และสามารถศึกษาขัน้ตอนการดูงานต่างประเทศได้ที่ 

website ของฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ที่  https://www2.si.mahidol.ac.th/en/ international-office/siriraj-medical-student-

exchange-program/ ส าหรบัผู้ที่ประสงค์จะสมคัรรบัทุนสนับสนุนการดูงานต่างประเทศ สามารถขอทุนศึกษาดูงาน

ต่างประเทศไดจ้ากสมาคมโลหติวทิยาแหง่ประเทศไทย โดยตดิต่อขอทุนผา่นฝ่ายวเิทศน์สมัพนัธล์่วงหน้าก่อนไปศกึษาดู

งานตามระเบยีบของสมาคมฯ หรอืหากประสงคจ์ะขอทุนจากคณะฯ สามารถด าเนินการตามขัน้ตอนดงัน้ี 

1. Students need to check the announcement of the number of available faculty scholarships, other 

university scholarships and self-funding which will be declared on the International Relations office website 

and International Relations Facebook https://www.facebook.com/SirirajInternationalRelations/ 

2. Download the application documents 

● 01 OB_Announcement _Sponsored by Siriraj 

● 02 OB_Announcement_Self Funding 

● 03 OB_Required Documents 

● 04 OB_Announcement for English Proficiency 

3. Complete online application documents, attach all required evidence e.g. photos in the application form (with 

signature), English Proficiency Score and English Curriculum Vitae (CV) 

4. The medical students’ English proficiency will be measured by using the Announcement for English 

Proficiency (04 OB_Announcement for English Proficiency)  

5. The result of eligible candidates to take the English Interview examination will be declared on the 

International Office website and International Relations Facebook 

6. The result of eligible candidates who passed the English Interview examination will be declared on the 

International Office website and International Relations Facebook 

7. All selected candidates who passed the English Interview examination will be closely contacted by 

International Relations officers via email  

https://www.facebook.com/SirirajInternationalRelations/
https://www2.si.mahidol.ac.th/en/wp-content/uploads/2018/10/01-OB_Announcement-Sponsored-by-Siriraj-Revised2.pdf
https://www2.si.mahidol.ac.th/en/wp-content/uploads/2018/10/02-OB_Announcement_Self-Funding-Revised-1.pdf
https://www2.si.mahidol.ac.th/en/international-office/siriraj-medical-student-exchange-program/attachment/03-ob_required-documents-4/
https://www2.si.mahidol.ac.th/en/wp-content/uploads/2018/10/04-OB_Announcement-for-English-Proficiency-Revised.pdf
http://siform.si.mahidol.ac.th/division/irsiriraj/view.php?id=11068
https://www2.si.mahidol.ac.th/en/wp-content/uploads/2018/10/04-OB_Announcement-for-English-Proficiency-Revised.pdf
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8. Selected students need to submit all required documents requested by the university under International 

Relations supervision e.g. application forms, health certificate, insurance and etc. 

9. Selected students need to proceed for air-ticket, VISA, health certificate and insurance themselves 

10. The orientation ceremony will be held for selected students for preparation before going abroad (date and 

time shall be announced via email) 

11. Selected students must report their presences at the university abroad by posting a photo to 

Facebook https://www.facebook.com/SirirajInternationalRelations/, stating English names, University, 

Departments, and period of elective 

12. All selected students must submit the group report including a reflection (written in English) and a summary 

of a total expenditure of the trip 

Remarks: The amount of the scholarship sponsored by Siriraj is presented in front of the Siriraj International 

Office, 3rd floor, Old OPD building (Jainadnarendhranusorn Building). 

Note: Failure to follow the instructions will invalidate your application 

   

ขัน้ตอนกำรขอหนังสือรบัรองภำษำองักฤษเพ่ืออบรมดงูำนต่ำงประเทศ 

1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบค าร้อง ขอหนังสือรบัรอง /ใบแปลให้ถูกต้องครบถ้วน สามารถขอเอกสารได้ที่งาน

การศกึษาหลงัปรญิญา ภาควชิากุมารเวชศาสตร ์ 

2. น าแบบฟอรม์ไปช าระเงนิทีง่านการเงนิ ฝ่ายการคลงั ตกึชยันาทนเรนทร ชัน้ 2 (ค่าธรรมเนียมฉบบัละ 50 บาท) และ

เกบ็ใบเสรจ็  

3. หลงัจากช าระเงนิเป็นเวลา 5 วนัท าการ ให้น าใบเสร็จรบัเงนิไปรบัหนังสอืรบัรองที่การศึกษาหลงัปริญญาคณะ

แพทยศาสตร ์ศริริาชพยาบาล ตกึอดุลยเดชวกิรม ชัน้ 6 

 

สวสัดิกำรส ำหรบัแพทยป์ระจ ำบ้ำนต่อยอด 

1. หอ้งพกัและหอ้งท างานพป.ต่อยอด ทีต่กึเจา้ฟ้ามหาจกัร ีชัน้ 12 โดยเป็นหอ้งพกัรวมส าหรบัพป.ต่อยอดทุกสาขาวชิา

ฯ ใชร้ว่มกนั 

2. หอ้งสมดุภาควชิา ทีต่กึเจา้ฟ้ามหาจกัร ีชัน้ 10 

3. เครือ่งคอมพวิเตอรพ์รอ้มเครือ่งพมิพท์ีห่อ้งพกัแพทย ์

4. ทุนสนับสนุนการดูงานต่างประเทศ โดยต้องมคีุณสมบตัิครบถ้วนตามเกณฑ์คณะฯ หรอืสมาคมโลหิตวทิยาแห่ง

ประเทศไทย 

5. ทุนเขา้รว่มประชุมวชิาการทีจ่ดัโดยคณะ ฯ หรอืภาควชิา ฯ  

6. Account Internet คณะฯ สนบัสนุนคา่บรกิารรายปีครึง่หน่ึงของคา่ใชจ้า่ยเตม็จ านวน 600 บาท 

7. สวสัดกิารดา้นการรกัษาพยาบาลกรณีเจบ็ป่วย ตามระเบยีบของคณะฯ 

8. หอพกัของคณะฯ  

 

 

https://www.facebook.com/SirirajInternationalRelations/
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สวสัดิกำรกำรรกัษำ คณะแพทยศำสตรศิ์ริรำชพยำบำล 

1. แพทยป์ระจ ำบ้ำนประเภทต้นสงักดัอิสระ (สถำนภำพเป็นลกูจ้ำงชัว่ครำวของคณะ) ให้ใช้สิทธิประกนัสงัคม 

 ส าหรบัผูท้ีไ่มเ่คยยืน่ท าประกนัสงัคม ใหก้รอกแบบฟอรม์ สปส.1-03 (แบบขึน้ทะเบยีนผูป้ระกนัตน) พรอ้มแนบ

ส าเนาบตัรประชาชน ส าหรบัผูท้ีเ่คยมที าประกนัสงัคมมาแลว้ ใหก้รอกแบบฟอรม์ สปส .9-02 (แบบขอบตัรรบัรองสทิธิ

การรกัษาพยาบาล) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชน และแนบบตัรรบัรองสทิธกิารรกัษาพยาบาลตวัจรงิมาดว้ย (กรณี

ตอ้งการเปลีย่นสถานพยาบาล) หากไมต่อ้งการเปลีย่นใหแ้นบแต่ส าเนาบตัรประชาชนมาอยา่งเดยีว 

 มขีอ้สงสยัในการรกัษาพยาบาลเรื่องสทิธติ่างๆใหต้ดิต่อทีคุ่ณพอพลอย โทร 02-4197420  (ขอ้แนะน าการใช้

บรกิารตรวจรกัษาของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาลสทิธปิระกนัสงัคม) 

ระเบียบกำรใช้สิทธิสวสัดิกำร 

-การตรวจรกัษาเทยีบเทา่ขา้ราชการและสามารถไดร้บัภูมคิุม้กนัตามระเบยีบกระทรวงการคลงั 

-การบรกิารไม่ครอบคลุมค่ายาเกี่ยวกบัการเสรมิสวยหรอืการรกัษาภาวะมบีุตรยาก หรอืการรกัษาทีอ่ยู่ในระหว่างการ

คน้ควา้ทดลอง 

-การบรกิารทางทนัตกรรม บรกิารตามระเบยีบของขา้ราชการ สามารถถอนฟัน อุดฟัน ขดูหนิปนูไมค่รอบคลุมการครอบ

ฟัน จดัฟัน รกัษารากฟัน 

ขัน้ตอนกำรใช้บริกำร 

1. ขอใหแ้พทยป์ระจ าบา้นท าเวชระเบยีนผูป่้วยโรงพยาบาลศริริาชที่แผนกเวชระเบยีน หรอืกรอก Online ไดท้ี่หน้า 

Website ของศริริาช 

2. สามารถมารบัการตรวจรกัษา วนัราชการ เวลา 07.00 – 21.00 น. วนัหยุดราชการและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ เวลา 

07.00 – 12.00 น. หากตอ้งการตรวจเฉพาะโรคใหใ้ชบ้รกิาร STAFF Center  

 กรณียงัไม่ได้รบัสิทธิประกนัสงัคม ยงัคงสามารถรบัการตรวจรกัษาผ่านสวสัดกิาร STAFF Center โดยให้

น าใบสัง่ยาพรอ้มเวชระเบยีนทีบ่นัทกึรายละเอยีดการตรวจรกัษา ใบขอตรวจต่าง ๆ เชน่ ใบตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร ใบ

เอก็ซเรย ์หรอืใบแจง้ค่าตรวจรกัษา เช่น ค่าผ่าตดัเลก็ ค่าท าฟัน มาประทบัตราสวสัดกิารโดยผ่านความเหน็ชอบของ

ภาควชิาเวชศาสตรป้์องกนัและสงัคม ที่ตกึผู้ป่วยนอก ชัน้ 4 หอ้ง 434 คุณดุจปรารถนา พศิาลสารกจิ พยาบาลหน่วย

บรกิารสขุภาพเจา้หน้าทีแ่ละอาชวีอนามยั โทร.02-4197392  และสามารถรบัยาสวสัดกิารไดท้ีห่อ้งยาชัน้ 1 ช่อง 12 ตกึ

ผูป่้วยนอก หรอืฝากเจา้หน้าทีห่น่วยบรกิารสขุภาพฯ รบัยาใหแ้ละมาเซน็ชื่อรบัยาในวนันัน้ ก่อนเวลา 16.00 น. 

 กรณีนอกเวลำรำชกำร แจง้เจา้หน้าทีก่ารเงนิและหวัหน้าพยาบาลหอ้งตรวจแพทยเ์วรฉุกเฉิน  หอ้งตรวจโรค

อุบตัเิหตุ โดยขอใชส้ทิธิป์ระกนัสงัคม หรอืสวสัดกิารของคณะฯ 

2. แพทยป์ระจ ำบ้ำนท่ีมีต้นสงักดั ต้องใชต้้นสงักดัของตนเอง ตามระเบยีบกรมบญัชกีลาง หรอืสมคัรระบบจ่ายตรง

ของคณะ ใหท้ าเวชระเบยีนและสามารถไปตรวจตามแผนกทีต่อ้งการปรกึษาเฉพาะทางและซื้อยาเองโดยน าใบเสรจ็ไป

เบกิตน้สงักดัของตนเอง (ใบเสรจ็สามารถเบกิไดภ้ายใน 1 ปี นบัจากวนัทีต่รวจ) 
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ศนูยบ์ริกำรสขุภำพแก่บคุลำกรของคณะแพทยศำสตรศิ์ริรำชพยำบำล (Staff Center) 

 Staff Center ตอ้งการอ านวยความสะดวก ใหก้บับุคลากรในการรบับรกิารตรวจรกัษา ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ

องคก์รแห่งความสุข (Happy Workplace) และดา้นสุขภาพกายใจแขง็แรง (Happy Body) เพื่ออ านวยความสะดวก ใน

การเขา้รบัการตรวจรกัษาพยาบาลครบวงจร  

 ในระบบการตรวจรกัษาประเภทผู้ป่วยนอก สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-4199977 ในวนัและเวลาราชการ 

กรณีตดิต่อนดัหมายล่วงหน้า ตัง้แต่เวลา 13.00-15.00 น. กรณีเจบ็ป่วยฉุกเฉิน ตัง้แต่เวลา 07.00-12.00 น. 

 

ขัน้ตอนกำรขอรบับริกำร 

1. ผูท้ีม่คีวามประสงคจ์ะขอรบับรกิาร ใหโ้ทรไปทีเ่บอร ์0-2419-9977  

2. แจง้รายละเอยีด ขอ้มลูสว่นตวั คอื เลขบตัรประจ าตวัพนกังาน SAP ID, เลข HN (ถา้ม)ี, สทิธิก์ารรกัษา (เบกิจา่ยตรง 

หรอืประกนัสงัคม) และเบอรโ์ทรศพัทห์น่วยงานหรอืเบอรม์อืถอืเพือ่ตดิต่อกลบั  

3. แจง้อาการทีป่่วย  

4. รอการตดิต่อกลบัจากเจา้หน้าที ่เพือ่บอกเวลาและสถานทีท่ีบุ่คลากรตอ้งไปพบแพทย ์ 

5. บุคลากรไปพบแพทย์ ณ จุดที่เจ้าหน้าที่ Staff Center ได้แจ้งไว้ โดยไม่ต้องไปรบัแฟ้มประวตัิผู้ป่วย โดยทาง

เจา้หน้าทีจ่ะท าการสง่แฟ้มดงักล่าวไปใหท้างหน่วยตรวจเอง  

 

* กรณีท่ีไม่สำมำรถไปตำมวนั และเวลำท่ีนัดได้ โปรดแจ้งกลบัทำง Staff Center ทนัที 
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ภำพท่ี 2 ขอ้แนะน าการใชบ้รกิารตรวจรกัษาของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล สทิธิป์ระกนัสงัคม  
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ภำคผนวกท่ี 1 โรคหรือภำวะทำงโลหิตวิทยำและมะเรง็ในเดก็ท่ีส ำคญั 

 โรคทีส่ าคญัทางโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ ทีแ่พทยผ์ูเ้ชีย่วชาญทางโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ตอ้งวนิิจฉยั

และรกัษาไดไ้มว่า่โรคจะอยูใ่นระดบัใดกต็าม โดยแบง่ตามวธิจีดัการเรยีนรูด้งัน้ี 

ระดบั 1 โรคหรอืภาวะทีพ่บบอ่ย และมคีวามส าคญัซึง่แพทยป์ระจ าบา้นสามารถเรยีนรูไ้ดจ้ากผูป่้วยโดยตรง 

ระดบั 2 โรคหรอืภาวะทีพ่บน้อยกว่าระดบั 1 และมคีวามส าคญัซึ่งแพทยป์ระจ าบา้นสามารถเรยีนรูจ้ากผูป่้วยแต่ไม่ได้

ดแูลผูป่้วยโดยตรง เชน่ การรว่มดแูลในหอผูป่้วย (ward round) ดว้ยกนั เป็นตน้ 

ระดบั 3 โรคทีพ่บน้อยแต่มคีวามส าคญั ซึ่งแพทยป์ระจ าบา้นสามารถเรยีนรูโ้ดยการศกึษาดว้ยตนเอง หรอืฟังบรรยาย 

และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัใหม้กีารเรยีนรูโ้รคในกลุม่นี้อยา่งพอเพยีง 

 

โรคหรือภำวะ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

1. Red cell disorders - Nutritional anemias 
- Thalassemia and 
hemoglobinopathies 

- Anemia of chronic disease 
- Acquired immune hemolytic 
anemia 

- Red cell membrane 
disorders (e.g. 
spherocytosis) 

- Red cell enzymatic defects 
(e.g. glucose-6-phosphate 
dehydrogenase deficiency) 

- Pure red cell aplasia 
- Acquired non-immune 
hemolytic anemia  

- Anemia in systemic diseases 
 

- Anemia due to toxic 
exposure 

- Sickle cell disease  
- Other congenital anemias 
(sideroblastic anemia)  

- Primary hemochromatosis  
- Porphyria  
- Secondary hemochromatosis 
 
 

2. Bone marrow 
failure 

- Acquired aplastic anemia  - Fanconi’s anemia 
- Other inherited bone   
marrow failure syndrome 

- Paroxysmal nocturnal 
hemoglobinuria (PNH) 

3. Leukocyte 
disorders 

- Granulocytopenia/ 
agranulocytosis 

- Secondary leukocytosis 
- Hemophagocytic 
Lymphohistiocytosis (HLH) 

- Langerhans cell histiocytosis 

 
- Granulocyte dysfunction 
disorders 

- Lymphopenia and 
lymphocyte dysfunction 
syndromes 

- Inherited immune deficiency 
syndromes 

4. Acute leukemias - Acute lymphoblastic 
leukemia (ALL) 
/lymphoblastic lymphoma 

- Acute myeloid leukemia with 
myelodysplastic syndrome 
related changes 

- Therapy related myeloid 
neoplasm 
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โรคหรือภำวะ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

- Acute myeloid leukemia with 
recurrent genetic 
abnormalities 

- Myeloid proliferations related 
to Down syndrome 

- Other acute myeloid 
leukemia 

- Acute leukemia of 
ambiguous lineage 

5. Myeloproliferative 
neoplasms and 
myelodysplastic 
syndromes 

- Chronic myeloid leukemia 
(CML) 

- Monosomy 7 syndrome 
- Juvenile myelomonocytic 
leukemia (JMMoL) 

- Primary myelofibrosis 
- Myelodysplastic syndromes 
- Other myeloproliferative 

6. Lymphoid 
neoplasms  

- Lymphoblastic lymphoma 
- Diffuse large B-cell 
lymphoma 

- Burkitt´s lymphoma 
- Peripheral T-cell lymphoma 
- Anaplastic large cell 
lymphoma 

- Classical Hodgkin lymphoma 

- Other aggressive B-cell 
lymphomas 

- Cutaneous lymphomas 
- Primary central nervous 
system lymphoma 

- Other T- and NK-cell 
lymphomas 

- Other indolent B-cell 
Lymphomas 

- Human immunodeficiency 
virus (HIV)-related 
lymphoma 

- Lymphomas in other 
immunodeficient patients 

- Histiocytic and dendritic cell 
neoplasms 

7. Pediatric solid 
tumors and bone 
tumors 

- Neuroblastoma 
- Renal tumors 
- Tumors of the central 
nervous system 

- Retinoblastoma 
- Tumors of the liver 
- Rhabdomyosarcoma and  
the undifferentiated 
sarcomas 

- Osteosarcoma 
- Ewing’s sarcoma 
- Germ cell tumors 

- Bone and soft  tissue tumors 
- Other soft tissue sarcomas 
of childhood 

- Primitive neuroectodermal 
tumors 

- Endocrine tumors 

- Management of infrequent 
cancers of childhood 

8. Infectious 
complications in 
hematological 
diseases 

- Febrile neutopenia 
- Bacterial infections in 
hematological diseases 

- Fungal infections in 
hematological diseases 

 
- Other viral infections in 
Immunocompromised hosts 
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โรคหรือภำวะ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

- Cytomegalovirus (CMV) 
infection in hematological 
diseases 

9. Emergency 
hemato/Oncological 
conditions 

- Hyperleukocytosis 
- Tumor lysis syndrome 
- Spinal cord compression 
- Superior vena cava 
syndrome 

 
- Hyperviscosity syndrome 

10. Platelet and 
vascular disorders
  

- Acquired platelet number 
and function disorders 

- Immune thrombocytopenia 
- Thrombotic microangiopathy 
- Neonatal Thrombocytopenia 

- Heparin-induced 
Thrombocytopenia  

- Congenital platelet disorders,   
(e.g., Bernard-Soulier 
syndrome) 

- Pseudothrombocytopenia 
- Vascular disorders (e.g., 
Osler-Weber-Rendu disease) 

11. Congenital 
coagulation disorders 

- Hemophilia A & B 
- Von Willebrand disease 

 
- Other coagulation factor 
deficiencies 

- Carriers of hemophilia 

12. Acquired bleeding 
disorders 

- Massive bleeding in trauma 
and surgery 

- Disseminated intravascular 
coagulation (DIC) 

- Bleeding associated with 
renal and liver disease 

 
- Acquired bleeding disorders 
in adults (inhibitors to factor 
VIII and von Willebrand 
factor) 

12. Acquired bleeding 
disorders 

- Bleeding related to 
anticoagulants and 
antithrombotic therapy 

  

13. Thrombotic 
disorders 

- Venous thromboembolism 
- Post-thrombotic 
complications 

- Purpura fulminans 
- Thrombophilia (e.g. protein 
C, protein S or antithrombin 
III deficiency) 

- Acquired thrombotic 
tendency, (e.g., 
antiphospholipid syndrome, 
heparin-induced 
thrombocytopenia, 
paroxysmal nocturnal 
hemoglobinuria and 
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โรคหรือภำวะ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

myeloproliferative 
neoplasms) 

14. Consultative 
Hematology 

- Hematological 
manifestations of non-
hematological  disorders 

- Hematological 
manifestations in HIV and 
other infectious diseases 

- Systemic manifestations of 
hematological diseases 

- Hematological 
manifestations of congenital 
metabolic disorders 
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ภำคผนวกท่ี 2 ทกัษะ หตัถกำร และ/หรือแปลผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบติักำร เพ่ือกำรวินิจฉัยและรกัษำโรค

ทำงโลหิตวิทยำ ท่ีแพทย์ประจ ำบ้ำน/แพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอดต้องรู้ข้อบ่งช้ี ประโยชน์และโทษของกำรท ำ

หตัถกำรต่ำงๆ 

 

1. หตัถกำรกำรตรวจทำงห้องปฏิบติักำร 

กลุ่มท่ี 1 สำมำรถปฏิบติัและแปลผลได้ 

1. Complete blood count and peripheral blood smear 

2. Bone marrow aspiration, smearing, staining and marrow smear interpretation 

3. Bone marrow biopsy  

4. Cytology preparation from effusion 

5. Cross matching, ABO and Rh typing of red blood cells 

กลุ่มท่ี 2 บอกหลกักำรและแปลผลได้ 

1. Automated cell count  

2. Lymph node imprint  

3. Hemoglobin analysis 

4. Special hemolytic tests: Coombs test, osmotic fragility, acidified serum test, screening glucose-6-phosphate 

dehydrogenase enzyme  

5. Tests for iron metabolisms and vitamin deficiency 

6. Screening hemostatic tests  

7. Test for coagulation factor assay and inhibitors   

8. Platelet function tests  

9. Special coagulation and fibrinolytic tests  

10. Immunohistochemistry  

11. Flow cytometry  

12. Cytogenetic and FISH study in hematology  

13. Molecular techniques, eg. polymerase chain reaction (PCR), reverse transcriptase-polymerase chain 

reaction (RT-PCR), real-time quantitative-polymerase chain reaction (RQ-PCR), DNA Sequencing, etc  

14. Detection of immunoglobulin abnormalities 

15. Diagnostic radiology in hematology 

 15.1 Indications and potential risks and toxicity of imaging techniques 

 15.2 Correct interpretation of radiographic images common in patient management including 

ultrasound, nuclear medicine studies (e.g., bone scan, radioisotope-tagged RBC scans) computed tomography 

(CT), magnetic resonance imaging (MRI), positron emission tomography (PET), and combined CT/PET 

16. ABO and Rh typing of red blood cells, compatibility testing, alloantibody screening and identification and 

work-up for transfusion complications  
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2. หตัถกำรกำรดแูลรกัษำ  

กลุ่มท่ี 1 Treatments of hematological disorders 

1. Standard chemotherapy 

2. Immunosuppressive therapy 

3. Stem cell transplantation: 

 - Indications, risks and benefits of autologous and allogeneic transplantations 

 - Criteria for selection of myeloablative or reduced dose preparative regimens 

 - Administration of high-dose therapy 

 - Identification and selection of stem cell source 

 - Acute and chronic graft versus host diseases 

 - Pulmonary complications, veno-occlusive disease of the liver, and hemorrhagic cystitis 

 - Evaluation of chimerism  

 - Mobilization, collection and manipulation of hematopoietic stem cells 

4. Treatments of acute bleeding (blood products, hemostatic drugs, and reversal agents) 

5. Antithrombotic and thrombolytic therapy 

6. Targeted therapy 

7. Immunotherapy 

8. Administration of hematopoietic growth factors 

9. Genetic counseling 

กลุ่มท่ี 2 Transfusion Medicine 

1. Use of blood components 

 - Red cells, platelets, plasma 

 - Blood derivatives (including immunoglobulins)  

 - Alternatives to allogeneic blood transfusion (autologous blood, erythropoietin, iron) 

 - Massive transfusion (in surgery, trauma, pregnancy, etc) 

 - Special components (leukoreduced, CMV safe, washed, gamma irradiated, pathogen reduced, 

cryopreserved products) 

2. Administration of transfusion and management of complications 

 - Information to the patient 

 - Routine vs. emergency transfusions 

 - Proper identification of the unit and recipient 

 - Rate and conditions of administration and monitoring  

 - Transfusion reactions and complications (non-hemolytic, hemolytic, allergic, transfusion-related acute 

lung injury TRALI, transfusion associated GvHD) 

3. Management of special conditions 

 - Laboratory work-up of immune hemolytic anemia 



หน้า 35 
 

 - Platelet refractoriness 

 - Apheresis 

 - Performing therapeutic phlebotomy 

กลุ่มท่ี 3 Hematological care in neonatal and childhood patients 

1. The effects of specific changes since fetus to newborn until childhood and adolescents (also their impact on 

normal hematologic processes) 

2. The impact of age on the pharmacodynamics, pharmacokinetics and risks of drugs used to treat hematologic 

disorders 

กลุ่มท่ี 4 End of life care 

1. Communication with patients and family about death and dying 

2. Decision making related to end-of-life situations 

3. Recognizing physical, psychological, social or spiritual distress and identifying the need for specialist palliative 

care 

4. Potential indicators of the quality of end-of-life care 

5. Collaboration of the multi-professional team with patients and family 

6. Best practice in the last hours and days of life, including use of effective symptomatic treatment for patients 

approaching death 

กลุ่มท่ี 5 Supportive and Pain Management 

1. Practical competency in managing pain, mucositis and vomiting in hematologic diseases and malignancies 

2. Understanding of the pharmacology, indications, dosage, administration, potential toxicities and potential 

interactions of medications for pain and vomiting 

3. Practical competency in the indications and use of nonpharmacologic methods for treating pain 

4. Venous access management for hematological patients 

5. Nutritional management for hematological patients 
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 ภำคผนวกท่ี 3 ระเบียบกำรท ำงำนวิจยัของแพทยป์ระจ ำบ้ำน/แพทยป์ระจ ำบ้ำนต่อยอดสำขำโลหิตวิทยำและ

มะเรง็ในเดก็ 

 

กำรท ำงำนวิจยั 

 แพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที่ 4-5 หรอืแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดชัน้ปีที่ 1-2 ต้องท างานวจิยั ไดแ้ก่ งานวจิยัแบบ 

retrospective, prospective หรอื cross sectional อยา่งน้อย 1 เรื่อง หรอืท า systematic review หรอื meta-analysis 1 

เรื่อง ในระหว่างการปฏบิตังิาน 2 ปี โดยเป็นผูว้จิยัหลกัหรอืผูนิ้พนธห์ลกั งานวจิยัดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ยหวัขอ้หลกั

ดงัน้ี 

 (1) วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

 (2) วธิกีารวจิยั 

 (3) ผลการวจิยั 

 (4) การวจิารณ์ผลการวจิยั 

 (5) บทคดัยอ่ 

ขอบเขตควำมรบัผิดชอบ 

 เน่ืองจากการมคีวามสามารถในการท าวจิยัด้วยตนเองเป็นสมรรถนะหน่ึงที่แพทย์ประจ าบ้านต้องบรรลุตาม

หลกัสูตรฯ และการพจิารณาผลการประเมนิ ผลงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์เป็นองค์ประกอบหน่ึงของผู้ที่จะได้รบัวุฒบิตัรฯ 

เมื่อสิน้สุดการฝึกอบรม ดงันัน้สถาบนัฝึกอบรมจะต้องรบัผดิชอบการเตรยีมความพรอ้มให้กบัแพทย์ประจ าบ้านของ

สถาบนัตนเองตัง้แต่การเตรยีมโครงร่างการวจิยั ไปจนสิน้สุดการท างานวจิยัและจดัท ารายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์เพื่อ

น าสง่ราชวทิยาลยัฯ ทัง้น้ีสถาบนัฝึกอบรมจะต้องรายงานชื่องานวจิยั อาจารยท์ีป่รกึษา และความคบืหน้าของงานวจิยั 

ตามกรอบเวลาทีก่ าหนดไปยงัราชวทิยาลยัฯ เพือ่ใหม้กีารก ากบัดแูลอยา่งทัว่ถงึ 

คณุลกัษณะของงำนวิจยั 

1. เป็นผลงานทีร่เิริม่ใหม่ หรอืเป็นงานวจิยัทีใ่ชแ้นวคดิทีม่กีารศกึษามาก่อนทัง้ในและต่างประเทศ แต่น ามาดดัแปลง

หรอืท าซ ้าในบรบิทของสถาบนั 

2. แพทยป์ระจ าบา้นและอาจารยผ์ูด้ าเนินงานวจิยัทุกคน ควรผ่านการอบรมดา้นจรยิธรรมการวจิยัในคน  หรอื good 

clinical practice (GCP) 

3. งานวจิยัทุกเรือ่งตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัของสถาบนั  

4. งานวจิยัทุกเรือ่ง ควรด าเนินงานวจิยัภายใตข้อ้ก าหนดของ GCP หรอืระเบยีบวจิยัทีถ่กูตอ้งและเหมาะสมกบัค าถาม

วจิยั 

5. ใช้ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษในการน าเสนอผลงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์และเขียนบทคดัย่อทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ 

ส่ิงท่ีต้องปฏิบติัส ำหรบักำรด ำเนินกำรวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัผูป่้วย 

1. เมือ่ไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัแลว้  ตอ้งด าเนินการท าวจิยัตามขอ้ตกลงโดยเครง่ครดั 

2. เมื่อมกีารลงนามในเอกสารชีแ้จงผูป่้วยหรอืผูแ้ทนเพื่อใหย้นิยอมเขา้ร่วมวจิยัตอ้งใหส้ าเนาแก่ผูป่้วยหรอืผูแ้ทนเกบ็

ไว ้1 ชุด 
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3. ใหท้ าการระบุในเวชระเบยีนผูป่้วยนอกหรอืผูป่้วยในถงึสถานการณ์เขา้รว่มงานวจิยัของผูป่้วย 

4. การตรวจหรอืรกัษาเพิม่เตมิจากโครงการวจิยัทีผ่่านการอนุมตัแิลว้ โดยการกระท าดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นสว่นหน่ึงของ

การดแูลรกัษาผูป่้วยตามปกต ิไมส่ามารถท าไดไ้มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ ยกเวน้ไดม้กีารระบุและอนุมตัใินโครงการวจิยั

แลว้ และผูว้จิยัหรอืคณะผูว้ิจยัตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทัง้ทางตรงและทางออ้มที่เกดิขึน้กบัผูป่้วยและผูดู้แล

ผูป่้วย 

5. กรณีทีโ่ครงการวจิยัก าหนดใหท้ าการตรวจหรอืรกัษาทีเ่พิม่เตมิจากการดูแลรกัษาผูป่้วยตามปกติ หากมผีลลพัธท์ี่

อาจสง่ผลต่อประโยชน์ใหก้ารดรูกัษาผูป่้วย ใหด้ าเนินการแจง้คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั เพื่อวางแผนแจง้ผูท้ี่

เกีย่วขอ้งรบัทราบต่อไป  

6. หากเกดิกรณีอื่นนอกเหนือการคาดการณ์ ใหร้บีปรกึษาอาจารยท์ีป่รกึษาโครงการวจิยั หรอืคณะกรรมการจรยิธรรม

การวจิยั กรณีที่ไม่สามารถปรกึษาได้ ให้ย้อนกลบัไปใช้หลกัพื้นฐาน 3 ข้อของจรยิธรรมทางการแพทย์ใ นการ

ตดัสนิใจ คอื 

6.1 การถอืประโยชน์สขุของผูป่้วยเป็นหลกั และการไมก่่อใหเ้กดิความทุกขท์รมานกบัผูป่้วย 

6.2 การเคารพสทิธขิองผูป่้วย 

6.3 การยดึมัน่ในหลกัความเสมอภาคของทุกคนในสงัคม ทีจ่ะไดร้บับรกิารทางการแพทยต์ามมาตรฐาน  

กรอบกำรด ำเนินงำนวิจยัในเวลำ 2 ปี (24 เดือนของกำรฝึกอบรม) 

ทัง้น้ี เดอืนทีก่ าหนดขึน้เป็นระยะเวลาทีป่ระมาณการ อาจจะท าไดเ้รว็กวา่หรอืชา้กวา่น้ีไดบ้า้ง 

        เดอืนที ่ ประเภทกจิกรรม 

 3 จดัเตรยีมค าถามวจิยัและตดิต่ออาจารยท์ีป่รกึษา 

 6 จดัท าโครงรา่งงานวจิยั 

 7 พจิารณาโครงรา่งงานวจิยั 

 8 ขออนุมตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั 

  ขอทุนสนบัสนุนงานวจิยัจากแหลง่ทุนทัง้ภายในและนอกสถาบนั (ถา้ตอ้งการ) 

 9 เริม่เกบ็ขอ้มลู 

 15 น าเสนอความคบืหน้างานวจิยั 

 19 วเิคราะหข์อ้มลูและสรปุผลงานวจิยั และสง่บทคดัยอ่ 

 20 จดัท ารายงานวจิยัฉบบัรา่งใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาปรบัแกไ้ข 

 21 สง่รายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ต่อสถาบนั เพื่อสง่ต่อไปยงัราชวทิยาลยัฯ ใหท้ าการประเมนิผล ส าหรบั

ประกอบคุณสมบตักิารเขา้สอบเพือ่วฒุบิตัรภาคปฏบิตัขิ ัน้สดุทา้ย 
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ภำคผนวกท่ี 4 กำรประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงำน (Portfolio) 

 การประเมนิผลโดยใชแ้ฟ้มสะสมงาน เป็นรปูแบบหน่ึงของการประเมนิสมจรงิ (authentic assessment) ทีว่ดั

การเรยีนรูข้ ัน้สงูสุดตาม Millre’S pyramid of competence คอืการประเมนิการปฏบิตังิานจรงิๆ ไม่ใช่การประเมนิดว้ย

การสอบใดๆ อนุสาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ก าหนดแนวทางการประเมนิสมรรถนะหลกั (core competency) โดย

ใช ้Portfolio เป็นเครื่องมอืในการประเมนิผลการเรยีนรูท้ี่พงึประสงค์ในเรื่อง พฤตนิิสยั เจตคต ิคุณธรรมจรยิธรรมแห่ง

วชิาชพี การตดิต่อสื่อสารและการสรา้งสมัพนัธภาพ ความรูพ้ืน้ฐาน ระบบสุขภาพ การพฒันาความรูค้วามสามารถทาง

วชิาชพีอย่างต่อเน่ือง และภาวะผูน้ า โดยผูเ้ขา้อบรมต้องมแีฟ้มสะสมงานและไดร้บัการประเมนิแฟ้มน้ีอย่างเป็นระบบ 

แพทยป์ระจ าบา้น/แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดต้องท าการบนัทกึแฟ้มสะสมผลงานที่ปฏบิตั ิรวบรวมหลกัฐานที่แสดงถงึ

ความก้าวหน้าของการฝึกอบรม ทัง้ด้านความรู ้ทกัษะและเจตคตติามสมรรถนะที่ก าหนด ประเมนิและมกีารสะท้อน

ตนเอง (self reflection) เป็นระยะอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ มกีารประเมนิและให้ขอ้มูลป้อนกลบัแก่แพทย์ประจ าบ้าน /

แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอยา่งทนักาล จ าเพาะ สรา้งสรรคแ์ละเป็นธรรม โดยอาจารยท์ีป่รกึษารายบุคคล (preceptor) มี

การเซน็ก ากบัในใบประเมนิและเกบ็เป็นหลกัฐานใน Portfolio เพื่อใหแ้พทยป์ระจ าบา้น/แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ไดร้บั

ทราบ และปรบัปรุงแก้ไขอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ และน าเสนอแฟ้มสะสมงานน้ีแก่คณะกรรมการฝึกอบรมของสถาบนั

ฝึกอบรมปีละ 1 ครัง้ 

ส่วนประกอบของ Portfolio แพทยป์ระจ ำบ้ำน/แพทยป์ระจ ำบ้ำนต่อยอด 

หวัข้อ วิธีกำรน ำเสนอ จ ำนวนครัง้ต่อ 2 ปี 

ประวติั Curriculum vitae 

Road Map 

ผลลพัธข์องกำรเรียนรู้ท่ีพึงประสงค ์

1.พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรม
จรยิธรรมแหง่วชิาชพี 

- เรยีงความการดแูลผูป่้วยทีเ่ป็น Holistic care  
- สรุปการประเมนิ 360 องศา 

2 เรือ่ง 
ปีละ 1 ครัง้ 

2. การติดต่อสื่อสารและการ
สรา้งสมัพนัธภาพ  

การประเมนิการสือ่สาร 4 ครัง้ 
(2 ครัง้ต่อปี) 

3.ความรูพ้ืน้ฐาน   ผลสอบ MCQ, การอ่าน slide blood smear/ bone marrow/ 
special stained/ spot diagnosis ภายในสถาบนั 

1 ครัง้/ปี 

4.การบรบิาลผูป่้วย EPA 1-8 (แฟ้ม EPA) ตามทีก่ าหนดใน
หลกัสตูร 

5.ระบบสขุภาพ การเขา้อบรมหรอืสมัมนาของสมาคมหรอืหน่วยงานของ
กระทรวงสาธารณสขุในโรคทีเ่กีย่วขอ้งกบัอนุสาขา 

2 ครัง้/2 ปี 

6.การพฒันาความรู้
ความสามารถทางวชิาชพี
อยา่งต่อเนื่อง 

- การอ่าน journal club 
- การท าวจิยั 

-อยา่งน้อย 6 เรือ่ง 
-1 เรือ่งและมี
ความกา้วหน้าตาม
กรอบเวลาทีก่ าหนด 

7.ภาวะผูน้ า ประสบการณ์การเป็นหวัหน้าทมี 1 เรือ่ง 
อ่ืนๆ 

1. Career plan พดูคุยกบัอาจารย ์ ปีละ 1 ครัง้ 

2. รางวลัต่างๆ   
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 ภำคผนวกท่ี 5 กิจกรรมทำงวิชำชีพท่ีแพทยป์ระจ ำบ้ำน/แพทยป์ระจ ำบ้ำนต่อยอดสำมำรถปฏิบติัได้ด้วยตนเอง

โดยไม่มีกำรก ำกบัดแูล (Entrustable Professional Activities; EPA) 

Entrustable professional activities (EPA) 
คอื กจิกรรมที่มคีวามส าคญัมาก (critical activities) ที่ผู้จะประกอบอาชพีเป็นแพทย์สาขาสาขาโลหติวทิยาและ

มะเรง็ในเดก็ทุกคนตอ้งท าไดด้ว้ยตนเองอยา่งถูกตอ้งและมคีวามปลอดภยัต่อผูป่้วย 
สมาคมโลหติวทิยาแห่งประเทศไทย ก าหนด EPA ซึ่งแพทยป์ระจ าบา้นสาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ทุกคน

ตอ้งแสดงใหเ้หน็วา่สามารถท าไดด้ว้ยตนเองในระหวา่งการฝึกอบรมดงัน้ี 
EPA 1: Management of red cell disorders 
EPA 2: Management o f bleeding and thrombotic disorders 
EPA 3: Management of Pediatric malignancy  
EPA 4: Performing bone marrow study 
EPA 5: Providing consultation of general hematologic problem 
EPA 6: Providing palliative care (ประเมนิจาก portfolio) 
EPA 7: Demonstrating life-long learning activity (ประเมนิจาก portfolio) 
EPA 8: Practicing patient safety (ประเมนิจาก portfolio) 

แนวทำงกำรเรียนรู้และกำรประเมิน EPA 
1. Level of EPA 

Level 1 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลช้ดิ 
Level 2 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์ 
Level 3 = สามารถปฏบิตังิานไดโ้ดยมอีาจารยใ์หค้วามชว่ยเหลอืเมือ่ตอ้งการ 
Level 4 = สามารถปฏบิตังิานไดด้ว้ยตนเองโดยไมต่อ้งควบคุม 
Level 5 = สามารถปฏบิตังิานไดด้ว้ยตนเองและควบคุมผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ได้ 

2. โรค/ภาวะทีส่ าคญัซึง่แพทยป์ระจ าบา้นสาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ ตอ้งใหก้ารดแูลรกัษาไดด้้วยตนเอง* 
(ประเมนิโดย EPA) 

ตำรำงท่ี 1: EPA 1: Management of red cell and phagocytic system disorders 
1. Diagnosis and approach to anemias  
2. Neonatal anemias  
3. Nutrional anemias and disorder of iron metabolism  
4. Thalassemia and hemoglobinopathies  
5. Immune hemolytic anemias (congenital and acquired) 
6. Acquired non-immune hemolytic anemias 
7. Red blood cell membrane disorders (e.g. spherocytosis) 
8. Red blood cell enzyme defects (e.g. glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency) 
9. Bone marrow failure syndrome (e.g. Aplastic anemia) 
10. Phagocytic system disorders 
11. Congenital and acquired neutropenia 
12. Lymphocyte and its disorders 
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ตำรำงท่ี 2: EPA 2: Management of bleeding and thrombotic disorders 
1. Congenital thrombocytopenia  
2. Acquired thrombocytopenia (e.g.Immune thrombocytopenia) 
3. Congenital platelet dysfunction 
4. Acquired platelet dysfunction 
5. Hemophilia including inhibitor, surgery, immune tolerance 
6. Von Willebrand disease and other Congenital bleeding disorders 
7. Acquired bleeding disorders 
8. Congenital thrombosis (e.g. protein C, protein S or antithrombin deficiency)  
9. Acquired conditions related thrombosis (e.g.Disseminated intravascular coagulation (DIC)) 
10. Bleeding associated with renal and liver disease 
11. Massive bleeding 

ตำรำงท่ี 3: EPA 3: Management of pediatric malignancy 
1. Acute lymphoblastic leukemia 
2. Acute non-lymphoblastic  leukemia 
3. Chronic leukemias of childhood 
4. Myeloproliferative and myelodysplastic disorders 
5. Hodgkin’s disease 
6. Malignant non-Hodgkin’s lymphomas in children 
7. Lymphoproliferative disorders and malignancies related to immunodeficiencies 
8. Histiocytoses 
9. Tumors of the central nervous system 
10. Retinoblastoma 
11. Tumors of the liver 
12. Renal tumors 
13. Neuroblastoma 
14. Rhabdomyosarcoma and the undifferentiated sarcomas 
15. Ewing’s sarcoma family of tumors: Ewing’s sarcoma of bone and soft tissue and the peripheral primitive 
neuroectodermal tumors 
16. Other soft tissue sarcomas of childhood 
17. Osteosarcoma 
18. Germ cell tumors 
19. Endocrine tumors 
20. Management of rare cancers of childhood 
21. Oncologic emergencies 
22. Supportive care of children with cancer (e.g. Hematologic supportive care, Infectious complications in 
pediatric cancer patients, Nutritional supportive care, Symptomatic  management  and supportive care, 
Psychiatric and psychosocial support for the child and family, Palliative and end of life care) 
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23. Other issues (e.g. Ethical considerations in pediatric oncology, Counseling skills, Complementary and 
alternative medical therapies in pediatric oncology) 

ตำรำงท่ี 4: EPA 4: Performing blood, tissue and bone marrow study 
1. Peripheral blood smear 
2. Bone marrow aspiration, smearing and staining  
3. Bone marrow biopsy and pathology 

ตำรำงท่ี 5: EPA 5: Providing consultation of general hematologic problem 
1. Hematological manifestations of non-hematological disorders 
2. Hematological diseases related to maternal and newborn 
3. Hematological manifestations in HIV and other infectious diseases 
4. Sytemic manifestations of hematological diseases 
5. Perioperative consultation 

ตำรำงท่ี 6: EPA 6: Providing of palliative care (ประเมินจำก portfolio) 
1. Communication with patients and family about death and dying (direct observation หรือประเมินจำก 
portfolio) 
2. Decision making related to end-of-life situations  (direct observation หรือประเมินจำก portfolio) 
3. Recognizing physical, psychological, social or spiritual distress and identifying the need for specialist 
palliative care (direct observation หรือประเมินจำก portfolio) 
4. Potential indicators of the quality of end-of-life care (direct observation หรือประเมินจำก portfolio) 
5. Collaboration of the multi-professional team with patients and family (direct observation หรือประเมินจำก 
portfolio) 
6. Best practice in the last hours and days of life, including use of effective symptomatic treatment for 
patients approaching death (direct observation หรือประเมินจำก portfolio) 

ตำรำงท่ี 7: EPA 7: Demonstrating life-long learning activity (direct observation หรือประเมินจำก portfolio) 
1. การก าหนดความตอ้งการในการเรยีนรูข้องตนเอง 
2. การคน้ควา้ความรู ้และประเมนิความน่าเชื่อถอืไดด้ว้ยตนเอง 
3. การประยกุตค์วามรูท้ีค่น้ควา้กบัปัญหาของผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4. การเขา้รว่มกจิกรรมทางวชิาการอยา่งสม ่าเสมอ 
5. การใช ้electronic database  และการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการเรยีนรู ้
6. การถ่ายทอดความรูแ้ก่แพทย ์บุคลากรทางการแพทย ์นิสติ นกัศกึษา ผูป่้วยและญาติ 

ตำรำงท่ี 8: EPA 8: Practicing patient safety (direct observation หรือประเมินจำก portfolio)ควำมรู้ทำงด้ำน
บรูณำกำร 
1. Interpersonal and communication skills 

1) การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งแพทยแ์ละผูป่้วย 
2) การดแูลผูป่้วยและญาตใินวาระใกลเ้สยีชวีติ 
3) การบอกขา่วรา้ย 
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4) ปัจจยัทีส่ง่เสรมิความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งแพทยแ์ละผูป่้วย 
5) การบรหิารจดัการ difficult patient ได ้
6) เขา้ใจพืน้ฐานความเชื่อทางสขุภาพทีต่่างกนั 
7) การสือ่สารกบัผูป่้วย ญาต ิและผูร้ว่มงาน 
8) การสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งแพทยแ์ละผูร้ว่มงาน 

2. Professionalism 
1) Patient-centered care 

(1) การยดึถอืประโยชน์ของผูป่้วยเป็นหลกั 
(2) การรกัษาความน่าเชื่อถอืของผูป่้วย สงัคม 

- การรกัษามาตรฐานการดแูลรกัษาผูป่้วยใหด้ทีีส่ดุ 
- การใหเ้กยีรตแิละยอมรบัเพือ่นรว่มวชิาชพี เพือ่นรว่มงาน ผูป่้วย และญาติ 
- ความสามารถปรบัตนเองใหเ้ขา้กบัสภาวะหรอืเหตุการณ์ทีไ่มค่าดคดิไวก้่อน 

2) พฤตนิิสยั 
(1) ความรบัผดิชอบ และความตรงต่อเวลา 
(2) การแต่งกายใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 

3) Medical Ethics 
(1) การหลกีเลีย่งการรบัผลประโยชน์สว่นตวั รวมถงึการรบัของจากบรษิทัภณัฑท์างการแพทย์ 
(2) การนบัถอืใหเ้กยีรตแิละสทิธ ิรวมทัง้ความเหน็ของผูป่้วย ในกรณีผูป่้วยไมเ่หน็ดว้ยกบัการรกัษาหรอื

ปฏเิสธการรกัษา กรณีญาตแิละผูป่้วยรอ้งขอตามสทิธผิูป่้วย 
(3) การขอความยนิยอมจากผูป่้วยในการดแูลรกัษาและหตัถการ 
(4) ในกรณีทีผู่ป่้วยตดัสนิใจไมไ่ดต้อ้งสามารถเลอืกผูต้ดัสนิใจแทนผูป่้วยได้ 
(5) การปฏบิตัใินกรณีทีผู่ป่้วยรอ้งขอการรกัษาทีไ่มม่ปีระโยชน์หรอืมอีนัตราย 
(6) การรกัษาความลบัและเปิดเผยขอ้มลูผูป่้วย 
(7) การประเมนิขดีความสามารถ และยอมรบัขอ้ผดิพลาดของตนเอง 

3. เน้ือหาการเรยีนรูแ้ละการประเมนิ  

EPA 1: Management of red cell and phagocytic system disorders 
Title of the EPA Management of red cell disorders 
Specifications 1) Detect significant problems of patients 

2) Perform systemic physical examination correctly 
3) Able to identify clinical relevant problems/differential diagnosis 
4) Provide appropriate and relevant investigations  
5) Provide proper and adequate management 
6) Inform patients with proper and adequate information  
7) Record proper and adequate clinical information 

Context Ambulatory setting and inpatient setting  
Domains of competence Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning / 

Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based 
practice 
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Knowledge, skills, attitude 
and behavior and required 
experience for entrustment 

Knowledge: clinical management of common medical problems, rational 
use of drugs and investigations, the reimbursement of various health care 
systems.  
Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and decision 
making, communication with patients and family. 
Attitude and behavior: professionalism. 
Experience: 
-Demonstrate experience coping with patients with red cell disorders 2 
cases/item; at least 8 items  within the 2 years of training 
-Completeness of OPD/IPD records: 1 record/week/rotation 

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

-Direct observation 
-Information from colleagues (multisource feedback) 
-Medical records 
-Bedside discussion 

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

-Execution with reactive supervision (on request) by the end of forth year of 
resident(first year of fellowship) – level 3 (10 cases in different 
diseases/problems) 
-Unsupervised at the end of fifth year of resident(second year of fellow) – 
level 4 (10 cases in different diseases/problems) 

 

Milestone EPA 1: Management of red cell and phagocytic system disorders 

 Y R4 
/F1 

Y R5 
/F2 

กำรดแูลรกัษำผูป่้วย (Patient care)   

ก. มทีกัษะในการซกัประวตั ิตรวจรา่งกายผูป่้วย ท าหตัถการ และการรวบรวมขอ้มลู   
ข. วนิิจฉัย บ าบดัรกัษาภาวะผดิปกติของเมด็เลอืดแดงและ Phagocytic system ในเด็กที่พบใน

ประเทศไทยได ้   

ค. บนัทกึรายงานผูป่้วยไดอ้ยา่งสมบรูณ์และสม ่าเสมอ   
ง. ป้องกนัโรคและสรา้งเสรมิสขุภาพ   
ควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ และควำมสำมำรถในกำรน ำไปใช้แก้ปัญหำและสงัคมรอบด้ำน 
(Medical knowledge and skills) 

  

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานของรา่งกายและจติใจ   
ข. มคีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพีและเชีย่วชาญในสาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็   
กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบติั (Practice-based learning)   
ก. มคีวามคดิสร้างสรรค์ตามหลกัวทิยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และพฒันาระบบบรกิาร

สขุภาพ 
  

ข. ด าเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุได ้   
ค. การใชย้าอยา่งสมเหตุผล   
ง. เรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏบิตั ิ   
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 Y R4 
/F1 

Y R5 
/F2 

ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และกำรส่ือสำร (Interpersonal and communication skills)   
ก. น าเสนอขอ้มลูผูป่้วย และอภปิรายปัญหาอยา่งมปีระสทิธภิาพ   
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศกึษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์   
ค. สื่อสารใหข้อ้มลูแก่ญาตแิละ/หรอืผูป่้วยไดอ้ย่างถูกตอ้งและมปีระสทิธภิาพโดยมเีมตตา เคารพ

การตดัสนิใจและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์   

ง. มมีนุษยสมัพนัธด์ ีท างานกบัผูร้ว่มงานทุกระดบัอยา่งมปีระสทิธภิาพ   
จ. เป็นทีป่รกึษาและใหค้ าแนะน าแก่แพทยแ์ละบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางโลหติวทิยาและมะเรง็ใน

เดก็   

ควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism)   
ก. มคีุณธรรม จรยิธรรม และเจตคตอินัดตี่อผูป่้วย ญาต ิผูร้ว่มงาน เพือ่นรว่มวชิาชพี และชุมชน   
ข. มคีวามสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผู้เรยีนรูต้่อเน่ืองตลอดชวีติ (Continuous 

Professional Development)   

ค. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย   
ง. ค านึงถงึผลประโยชน์สว่นรวม   
กำรปฏิบติังำนให้เข้ำกบัระบบ (System-based practice)   
ก. มคีวามรูเ้กีย่วกบัระบบสขุภาพและระบบยาของประเทศ   
ข. มคีวามรู ้และมสีว่นรว่มในระบบพฒันาคุณภาพการดแูลรกัษาผูป่้วย   
ค. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งความปลอดภยัของผูป่้วย   
ง. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสทิธขิองผูป่้วย   
จ. ใชท้รพัยากรสขุภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรบัเปลีย่น

การดแูลรกัษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับรบิทของการบรกิารสาธารณสขุไดต้ามมาตรฐานวชิาชพี   

ภำวะผูน้ ำ(Leadership)   
ก. สามารถคดิคน้โครงการหรอืน าทมีรกัษาดแูลผูป่้วยไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ   
ข. มคีวามรบัผดิชอบ ดแูล เป็นแบบอยา่งแก่ผูร้ว่มงาน แพทยห์รอืนกัศกึษาแพทยร์ุน่น้อง   

 

EPA 2: Management of bleeding and thrombotic disorders 
Title of the EPA Management of bleeding and thrombotic disorders 
Specifications 1. Able to appraise patients’ severity 

2. Able to detect significant history/ symptoms from patients 
/relatives/referral physicians 

3. Perform systemic physical examination correctly 
4. Able to identify clinical relevant problems/differential diagnosis 
5. Provide appropriate and relevant  investigations  
6. Provide proper and adequate management 
7. Provide proper and adequate informations to the 

patients/relatives/referral physicians 
8. Record proper and adequate clinical information 
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9. Able to lead and communicate with the health-care team 
Context In-patient 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 medical problems, rational 
use of drugs and investigations, reimbursement of various health care 
systems.  

Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and decision 
making, communication with patients and family, leadership in team 
working. 

Attitude and behavior: professionalism 
Experience: 
-Demonstrate experience coping with patients’ problems at the pediatric 

wards 15 cases in different diseases/problems/rotation  
-Completeness of 4 medical records/rotation 

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

-Direct observation 
-Information from colleagues (multisource feedback) 
-Medical records 
-Bedside discussion 

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

-Execution with reactive supervision (on request) by the end of forth year 
(first year of fellow)– level 3 (10 cases in different diseases/problems) 
-Unsupervised at the end of fifth year (second year of fellow) – level 4 (10 
cases in different diseases/problems) 

 
Milestones EPA 2: Management of bleeding and thrombotic disorders 

 Y R4 
/F1 

Y R5 
/F2 

กำรดแูลรกัษำผูป่้วย (Patient care)   

ก. มทีกัษะในการซกัประวตั ิตรวจรา่งกายผูป่้วย ท าหตัถการ และการรวบรวมขอ้มลู   
ข. วนิิจฉยั บ าบดัรกัษาภาวะเลอืดออกงา่ยและลิม่เลอืดในเดก็ทีพ่บในประเทศไทยได้   
ค. บนัทกึรายงานผูป่้วยไดอ้ยา่งสมบรูณ์และสม ่าเสมอ   
ง. ป้องกนัโรคและสรา้งเสรมิสขุภาพ   
ควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ และควำมสำมำรถในกำรน ำไปใช้แก้ปัญหำและสงัคมรอบด้ำน 
(Medical knowledge and skills) 

  

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานของรา่งกายและจติใจ   
ข. มคีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพีและเชีย่วชาญในสาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็   
กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบติั (Practice-based learning)   
ก. ด าเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุได ้   
ข. การใชย้าและทรพัยากรอยา่งสมเหตุผล   
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 Y R4 
/F1 

Y R5 
/F2 

ค. เรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏบิตั ิ   
ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และกำรส่ือสำร (Interpersonal and communication skills)   
ก. น าเสนอขอ้มลูผูป่้วย และอภปิรายปัญหาอยา่งมปีระสทิธภิาพ   
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศกึษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์   
ค. สื่อสารใหข้อ้มลูแก่ญาตแิละผูป่้วยไดอ้ย่างถูกตอ้งและมปีระสทิธภิาพโดยมเีมตตา เคารพการ

ตดัสนิใจและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์   

ง. มมีนุษยสมัพนัธด์ ีท างานกบัผูร้ว่มงานทุกระดบัอยา่งมปีระสทิธภิาพ   
จ. เป็นทีป่รกึษาและใหค้ าแนะน าแก่แพทยแ์ละบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางโลหติวทิยาและมะเรง็

ในเดก็   

ควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism)   
ก. มคีุณธรรม จรยิธรรม และเจตคตอินัดตี่อผูป่้วย ญาต ิผูร้ว่มงาน เพือ่นรว่มวชิาชพี และชุมชน   
ข. มคีวามสนใจใฝ่รู ้และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รยีนรูต้่อเน่ืองตลอดชวีติ (Continuous 

Professional Development)   

ค. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย   
ง. ค านึงถงึผลประโยชน์สว่นรวม   
กำรปฏิบติังำนให้เข้ำกบัระบบ (System-based practice)   
ก. มคีวามรูเ้กีย่วกบัระบบสขุภาพและระบบยาของประเทศ   
ข. มคีวามรู ้และมสีว่นรว่มในระบบพฒันาคุณภาพการดแูลรกัษาผูป่้วย   
ค. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งความปลอดภยัของผูป่้วย   
ง. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสทิธขิองผูป่้วย   
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine)  และสามารถ

ปรบัเปลี่ยนการดูแลรกัษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับรบิทของการบรกิารสาธารณสุขได้ตามมาตรฐาน
วชิาชพี 

  

ภำวะผูน้ ำ(Leadership)   
ก. สามารถคดิคน้โครงการหรอืน าทมีรกัษาดแูลผูป่้วยไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ   
ข. มคีวามรบัผดิชอบ ดแูล เป็นแบบอยา่งแก่ผูร้ว่มงาน แพทยห์รอืนกัศกึษาแพทยร์ุน่น้อง   

EPA 3: EPA 3: Management of pediatric malignancy 
Title of the EPA Management of pediatric malignancy 
Specifications 1. Detect significant problems/severity of patients 

2. Perform systemic physical examination correctly 
3. Able to identify clinical relevant problems/differential diagnosis 
4. Provide appropriate and relevant investigations 
5. Provide proper and adequate management including chemotherapy 
6. Provide proper and adequate emergency management 
7. Inform patients/relative with proper and adequate information 
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8. Reord proper and adequate clinical information  
9. Able to lead and communicate with the health-care team 

Context Ambulatory setting and inpatient 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 medical problems, rational use 
of drugs and investigations, the reimbursement of various health care 
systems.  
Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and decision 
making, communication with patients and family. 
Attitude and behavior: professionalism. 
Experience: 
-Demonstrate experience coping with patients with hematologic malignancy 
2 cases/item within the 2 years of training 
-Completeness of OPD/IPD records: 1 record/week/rotation 

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

-Direct observation 
-Information from colleagues (multisource feedback) 
-Medical records 
-Bedside discussion 

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

-Execution with reactive supervision (on request) by the end of forth year (first 
year fellow)– level 3 (10 cases in different diseases/problems) 
-Unsupervised at the end of fifth year (second year fellow) – level 4 (10 cases 
in different diseases/problems) 

 
Milestone EPA 3: Management of Pediatric malignancy 

 Y R4 
/F1 

Y R5 
/F2 

กำรดแูลรกัษำผูป่้วย (Patient care)   

ก. มทีกัษะในการซกัประวตั ิตรวจรางกายผูป่้วย ท าหตัถการ และการรวบรวมขอ้มลู   
ข. วนิิจฉยั บ าบดัรกัษาภาวะผดิปกตขิองมะเรง็ในเดก็ทีพ่บในประเทศไทยได ้   
ค. บนัทกึรายงานผูป่้วยไดอ้ยา่งสมบรูณ์และสม ่าเสมอ   
ง. ป้องกนัโรคและสรา้งเสรมิสขุภาพ   
ควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ และควำมสำมำรถในกำรน ำไปใช้แก้ปัญหำและสงัคมรอบด้ำน 
(Medical knowledge and skills) 

  

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานของรา่งกายและจติใจ   
ข. มคีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพีและเชีย่วชาญในสาขามะเรง็เดก็   
กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบติั (Practice-based learning)   
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 Y R4 
/F1 

Y R5 
/F2 

ก. มคีวามคดิสรา้งสรรค์ตามหลกัวทิยาศาสตร์ในการสรา้งความรูใ้หม่ และพฒันาระบบบรกิาร
สขุภาพ 

  

ข. ด าเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุได ้   
ค. การใชย้าอยา่งสมเหตุผล   
ง. เรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏบิตั ิ   
ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และกำรส่ือสำร (Interpersonal and communication skills)   
ก. น าเสนอขอ้มลูผูป่้วย และอภปิรายปัญหาอยา่งมปีระสทิธภิาพ   
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศกึษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์   
ค. สือ่สารใหข้อ้มลูแก่ญาตแิละผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมปีระสทิธภิาพโดยมเีมตตา เคารพการ

ตดัสนิใจและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์   

ง. มมีนุษยสมัพนัธด์ ีท างานกบัผูร้ว่มงานทุกระดบัอยา่งมปีระสทิธภิาพ   
จ. เป็นทีป่รกึษาและใหค้ าแนะน าแก่แพทยแ์ละบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางมะเรง็ในเดก็   
ควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism)   
ก. มคีุณธรรม จรยิธรรม และเจตคตอินัดตี่อผูป่้วย ญาต ิผูร้ว่มงาน เพือ่นรว่มวชิาชพี และชุมชน   
ข. มคีวามสนใจใฝ่รู ้และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รยีนรูต้่อเน่ืองตลอดชวีติ (Continuous 

Professional Development)   

ค. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย   
ง. ค านึงถงึผลประโยชน์สว่นรวม   
กำรปฏิบติังำนให้เข้ำกบัระบบ (System-based practice)   
ก. มคีวามรูเ้กีย่วกบัระบบสขุภาพและระบบยาของประเทศ   
ข. มคีวามรู ้และมสีว่นรว่มในระบบพฒันาคุณภาพการดแูลรกัษาผูป่้วย   
ค. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งความปลอดภยัของผูป่้วย   
ง. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสทิธขิองผูป่้วย   
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ

ปรบัเปลีย่นการดูแลรกัษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับรบิทของการบรกิารสาธารณสุขไดต้ามมาตรฐาน
วชิาชพี 

  

ภำวะผูน้ ำ(Leadership)   
ก. สามารถคดิคน้โครงการหรอืน าทมีรกัษาดแูลผูป่้วยไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ   
ข. มคีวามรบัผดิชอบ ดแูล เป็นแบบอยา่งแก่ผูร้ว่มงาน แพทยห์รอืนกัศกึษาแพทยร์ุ่นน้อง   

EPA 4: Performing blood, tissue and bone marrow study 
Title of the EPA Performing blood, tissue and bone marrow study 
Specifications 1. Perform peripheral blood smear (PBS) and PBS interpretation  

2. Perform BM aspiration/biopsy and interpretation  
3. Understanding principle of investigation  
4. Provide appropriate and relevant investigations  
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5. Provide proper interpretation and application to the patient  
6. Inform patients with proper and adequate information  
7. Record proper and adequate clinical information 

Context Ambulatory setting and inpatient 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 laboratory investigation, rational 
use of investigations, the reimbursement of various health care systems.  
Skills: Perform peripheral blood smear (PBS) and PBS interpretation, BM 
aspiration/biopsy procedure, clinical reasoning and decision making, 
communication with patients and family. 
Attitude and behavior: professionalism. 
Experience: 
-Demonstrate experience BM study (2 cases of level 4 at 4thyear resident or 
2nd year fellow) (2 cases of level 5 at 5th year resident or 2nd year fellow) 
-Investigation 2 cases/item within the 2 years of training 
-Completeness of OPD/IPD records: 1 record/week/rotation 

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

-Direct observation 
-Information from colleagues (multisource feedback) 
-Medical records 
-Bedside discussion 

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

-Execution with reactive supervision (on request) by the end of forth year 
resident or first year fellow – level 3 (10 cases in different diseases/problems) 
-Unsupervised at the end of fifth year resident or second year fellow – level 4 
(10 cases in different diseases/problems) 

 
Milestone EPA 4: Performing blood, tissue and bone marrow study 

 Y R4 
/F1 

Y R5 
/F2 

กำรดแูลรกัษำผูป่้วย (Patient care)   

ก. มทีกัษะในการซกัประวตั ิตรวจรางกายผูป่้วย ท าหตัถการ และการรวบรวมขอ้มลู   
ข. วนิิจฉยั บ าบดัรกัษาภาวะผดิปกตทิางโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ทีพ่บโดยทัว่ไปในประเทศไทย
ได ้   

ค. บนัทกึรายงานผูป่้วยไดอ้ยา่งสมบรูณ์และสม ่าเสมอ   
ง. ป้องกนัโรคและสรา้งเสรมิสขุภาพ   
ควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ และควำมสำมำรถในกำรน ำไปใช้แก้ปัญหำและสงัคมรอบด้ำน 
(Medical knowledge and skills) 

  

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานของรา่งกายและจติใจ   
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 Y R4 
/F1 

Y R5 
/F2 

ข. มคีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพีและเชีย่วชาญในสาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็   
กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบติั (Practice-based learning)   
ก. มคีวามคดิสรา้งสรรคต์ามหลกัวทิยาศาสตรใ์นการสรา้งความรูใ้หม่ และพฒันาระบบบรกิาร

สขุภาพ 
  

ข. ด าเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุได ้   
ค. การใชย้าอยา่งสมเหตุผล   
ง. เรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏบิตั ิ   
ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และกำรส่ือสำร (Interpersonal and communication skills)   
ก. น าเสนอขอ้มลูผูป่้วย และอภปิรายปัญหาอยา่งมปีระสทิธภิาพ   
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศกึษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย์   
ค. สือ่สารใหข้อ้มลูแก่ญาตแิละผูป่้วยไดอ้ยา่งถกูตอ้งและมปีระสทิธภิาพโดยมเีมตตา เคารพการ

ตดัสนิใจและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์   

ง. มมีนุษยสมัพนัธด์ ีท างานกบัผูร้ว่มงานทุกระดบัอยา่งมปีระสทิธภิาพ   
จ. เป็นทีป่รกึษาและใหค้ าแนะน าแก่แพทยแ์ละบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางโลหติวทิยาและมะเรง็ใน

เดก็   

ควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism)   
ก. มคีุณธรรม จรยิธรรม และเจตคตอินัดตี่อผูป่้วย ญาต ิผูร้ว่มงาน เพือ่นรว่มวชิาชพี และชุมชน   
ข. มคีวามสนใจใฝ่รู ้และสามารถพฒันาไปสูค่วามเป็นผูเ้รยีนรูต้่อเน่ืองตลอดชวีติ (Continuous 

Professional Development)   

ค. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย   
ง. ค านึงถงึผลประโยชน์สว่นรวม   
กำรปฏิบติังำนให้เข้ำกบัระบบ (System-based practice)   
ก. มคีวามรูเ้กีย่วกบัระบบสขุภาพและระบบยาของประเทศ   
ข. มคีวามรู ้และมสีว่นรว่มในระบบพฒันาคุณภาพการดแูลรกัษาผูป่้วย   
ค. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งความปลอดภยัของผูป่้วย   
ง. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสทิธขิองผูป่้วย   
จ. ใชท้รพัยากรสขุภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรบัเปลีย่น
การดแูลรกัษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับรบิทของการบรกิารสาธารณสขุไดต้ามมาตรฐานวชิาชพี   

ภาวะผูน้ า(Leadership)   
ก. สามารถคดิคน้โครงการหรอืน าทมีรกัษาดแูลผูป่้วยไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ   
ข. มคีวามรบัผดิชอบ เป็นแบบอยา่งแก่ผูร้ว่มงานแพทยห์รอืนกัศกึษาแพทยร์ุน่น้อง   
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EPA 5: Providing consultation of general hematologic problem 
Title of the EPA Providing Consultation of general hematologic problem 
Specifications 1. Able to detect significant history/symptoms from patients/ relatives/ 

consulting physicians 
2. Perform systemic physical examination correctly 
3. Able to identify clinical relevant problems and/or patient’s risks to particular 
procedures/interventions 
4. Provide appropriate and relevant investigations  
5. Provide proper and adequate management including plan of follow-up 
6. Effectively communicate with consulting physicians and patients with proper 
and adequate information  
7. Record proper and adequate clinical information 

Context Outpatient/in-patient/emergency/intensive care setting 
Domains of competence Patient care/Medical knowledge and skills/Interpersonal and communication 

skills/Professionalism 
Knowledge, skills, 
attitude and behavior 
and required experience 
for entrustment 

Knowledge: clinical management of common hematologic problems occurring 
in other specialties, clinical risks of particular patients undergoing 
interventions/procedures, rational use of drugs and investigations, the 
reimbursement of various health care systems.  
Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and decision 
making, communication with consulting physicians, patients and family. 
Attitude and behavior: professionalism 
Experience: 
-Demonstrate experience coping with providing consultation to other 
specialties 10 cases/rotation  
-Completeness of consultation records: 1 record/week/rotation 

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

-Direct observation 
-Information from colleagues (multisource feedback) 
-Medical records 
-Bedside discussion 

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

-Execution with reactive supervision (on request) by the end of forth year 
resident or second year fellow– level 3 (5 cases in different diseases/problems) 
-Unsupervised at the end of fifth year resident or second year fellow – level 4 
(5 cases in different diseases/problems) 
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Milestone EPA 5: Providing consultation of general hematologic problem 

 Y R4 
/F1 

Y R5 
/F2 

กำรดแูลรกัษำผูป่้วย (Patient care)   

ก. มทีกัษะในการซกัประวตั ิตรวจรางกายผูป่้วย ท าหตัถการ และการรวบรวมขอ้มลู   
ข. วนิิจฉยั บ าบดัรกัษาภาวะผดิปกตทิางโลหติวทิยาทีพ่บโดยทัว่ไปในประเทศไทยได้   
ค. บนัทกึรายงานผูป่้วยไดอ้ยา่งสมบูรณ์และสม ่าเสมอ   
ง. ป้องกนัโรคและสรา้งเสรมิสขุภาพ   
ควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ และควำมสำมำรถในกำรน ำไปใช้แก้ปัญหำและสงัคมรอบด้ำน 
(Medical knowledge and skills) 

  

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานของรา่งกายและจติใจ   
ข. มคีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพีและเชีย่วชาญในสาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็   
กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบติั (Practice-based learning)   
ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลกัวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และพฒันาระบบบริการ

สขุภาพ 
  

ข. ด าเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุได ้   
ค. การใชย้าอยา่งสมเหตุผล   
ง. เรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏบิตั ิ   
ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และกำรส่ือสำร (Interpersonal and communication skills)   
ก. น าเสนอขอ้มลูผูป่้วย และอภปิรายปัญหาอยา่งมปีระสทิธภิาพ   
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศกึษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์   
ค. สื่อสารให้ขอ้มูลแก่ญาติและผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมปีระสทิธภิาพโดยมเีมตตา เคารพการ

ตดัสนิใจและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์   

ง. มมีนุษยสมัพนัธด์ ีท างานกบัผูร้ว่มงานทุกระดบัอยา่งมปีระสทิธภิาพ   
จ. เป็นทีป่รกึษาและใหค้ าแนะน าแก่แพทยแ์ละบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางโลหติวทิยาและมะเรง็ใน

เดก็   

ควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism)   
ก. มคีุณธรรม จรยิธรรม และเจตคตอินัดตี่อผูป่้วย ญาต ิผูร้ว่มงาน เพือ่นรว่มวชิาชพี และชุมชน   
ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผู้เรยีนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต (Continuous 

Professional Development)   

ค. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย   
ง. ค านึงถงึผลประโยชน์สว่นรวม   
กำรปฏิบติังำนให้เข้ำกบัระบบ (System-based practice)   
ก. มคีวามรูเ้กีย่วกบัระบบสขุภาพและระบบยาของประเทศ   
ข. มคีวามรู ้และมสีว่นรว่มในระบบพฒันาคุณภาพการดแูลรกัษาผูป่้วย   
ค. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งความปลอดภยัของผูป่้วย   
ง. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสทิธขิองผูป่้วย   
จ. ใชท้รพัยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรบัเปลีย่น

การดแูลรกัษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับรบิทของการบรกิารสาธารณสขุไดต้ามมาตรฐานวชิาชพี   

ภำวะผูน้ ำ(Leadership)   
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 Y R4 
/F1 

Y R5 
/F2 

ก. สามารถคดิคน้โครงการหรอืน าทมีรกัษาดแูลผูป่้วยไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ   
ข. มคีวามรบัผดิชอบ เป็นแบบอยา่งแก่ผูร้ว่มงานแพทยห์รอืนกัศกึษาแพทยร์ุน่น้อง   

EPA 6: Providing palliative care (ประเมินจำก portfolio) 
Title of the EPA (6.1) Breaking bad news to patients with incurable diseases 
Specifications -Conveying a conversation to inform a diagnosis of the incurable disease 

to patients with their relatives  
-Active listening to the patients’ perception and concerns  
-Supporting the patients and maintaining realistic hope 

Context Outpatient/in-patient/intensive care setting 
Domains of competence  Patient care/Medical knowledge and skills/Interpersonal and 

communication skills/ Professionalism 
Knowledge, skills, attitude and 
behavior and required 
experience for entrustment 

Knowledge 
- A necessary basic knowledge on the patient’s disease in particular 

natural course and prognosis 
- The 6-steps “SPIKES” model of breaking bad news 
- Common emotional responses of patients after receiving bad news 
Skills 
- Basic communication skills 
- Skills in responding to common patients’ emotional responses after 

receiving bad news 
Attitudes 
- Manners 
- Empathic 
- Optimistic 
- Telling the truth 
- Maintaining realistic hope 
Experience 
- Demonstrate experience coping with breaking bad news to patients 

and families with incurable diseases in 10 different cases within 2 
years of training 

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

-Direct observation 
-Information from colleagues (multisource feedback) 
-Medical conferences 
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Entrustment for which level of 
supervision is to be reached at 
which stage of training? 

-Execution with reactive supervision (on request) by the end of forth year 
resident or first year fellow – level 3 (3 cases in different scenario) 
-Unsupervised at the end of fifth year resident or second year fellow – 
level 4 (3 cases in different scenario) 

Title of the EPA (6.2) Advanced care planning to patients with end-of-life incurable diseases 
Specifications -Initiating a conversation to the patients with end-of-life incurable diseases 

(with or without their relatives) to plan ahead the future action when the 
patient may not be capable to make decision e.g. proxy, life-prolongation 
modalities, intubation and CPR  
-Explaining the possible choices with unbiased view and without rush  
-Active listening to the patients’ opinions and desires  
-Respect the patients’ decisions 

Context Outpatient/in patient/intensive care setting 
Domains of competence  Patient care/ Medical knowledge and skills/ Interpersonal and 

communication skills/ Professionalism 
Required experience, 
knowledge, skills, attitudes 

Knowledge 
- Knowledge on the prognosis of the patients 
- Knowledge on the EOL treatment modalities 
Skills 
- Basic communication skills 
- Advocacy counseling skill 
Attitudes 
- Telling the truth 
- Unbiased views 
- Respect the patients’ decisions  
- Empathic 
Experience 
-Demonstrate experience coping with advanced care planning to patients 
with end-of-life incurable diseases in 5 different cases within 2 years of 
training 

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

-Direct observation 
-Information from colleagues (multisource feedback)  
-Medical conferences 

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

-Unsupervised at the end of fifth year resident or second year fellow – 
level 4 (2 cases in different scenario) 

 
 
 



หน้า 55 
 

Milestones EPA 6: Providing palliative care 

 Y R4 
/F1 

Y R5 
/F2 

กำรดแูลรกัษำผูป่้วย (Patient care)   
ก. มทีกัษะในการซกัประวตั ิตรวจรา่งกายผูป่้วย ท าหตัถการ และการรวบรวมขอ้มลู   
ข. วนิิจฉยั บ าบดัรกัษาภาวะผดิปกตทิางโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ทีพ่บทัว่ไปในประเทศไทยได ้   
ค. บนัทกึรายงานผูป่้วยไดอ้ยา่งสมบรูณ์และสม ่าเสมอ   
ง. ป้องกนัโรคและสรา้งเสรมิสขุภาพ   
ควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ และควำมสำมำรถในกำรน ำไปใช้แก้ปัญหำและสงัคมรอบด้ำน 
(Medical knowledge and skills)   

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานของรา่งกายและจติใจ   
ข. มคีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพีและเชีย่วชาญในสาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็   
กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบติั (Practice-based learning)   
ก. ด าเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุได ้   
ข. การใชย้าและทรพัยากรอยา่งสมเหตุผล   
ค. เรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏบิตั ิ   
ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และกำรส่ือสำร (Interpersonal and communication skills)   
ก. น าเสนอขอ้มลูผูป่้วย และอภปิรายปัญหาอยา่งมปีระสทิธภิาพ   
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศกึษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์   
ค. สื่อสารให้ขอ้มูลแก่ญาติและผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมปีระสทิธภิาพโดยมเีมตตา เคารพการ

ตดัสนิใจและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์   

ง. มมีนุษยสมัพนัธด์ ีท างานกบัผูร้ว่มงานทุกระดบัอยา่งมปีระสทิธภิาพ   
จ. เป็นทีป่รกึษาและใหค้ าแนะน าแก่แพทยแ์ละบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรศุาสตร ์   
ควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism)   
ก. มคีุณธรรม จรยิธรรม และเจตคตอินัดตี่อผูป่้วย ญาต ิผูร้ว่มงาน เพือ่นรว่มวชิาชพี และชุมชน   
ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผู้เรยีนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต (Continuous 

Professional Development) 
  

ค. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย   
ง. ค านึงถงึผลประโยชน์สว่นรวม   
กำรปฏิบติังำนให้เข้ำกบัระบบ (System-based practice)   
ก. มคีวามรูเ้กีย่วกบัระบบสขุภาพและระบบยาของประเทศ   
ข. มคีวามรู ้และมสีว่นรว่มในระบบพฒันาคุณภาพการดแูลรกัษาผูป่้วย   
ค. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งความปลอดภยัของผูป่้วย   
ง. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสทิธขิองผูป่้วย   
จ. ใชท้รพัยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรบัเปลีย่น

การดแูลรกัษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับรบิทของการบรกิารสาธารณสขุไดต้ามมาตรฐานวชิาชพี   

ภำวะผูน้ ำ(Leadership)   
ก. สามารถคดิคน้โครงการหรอืน าทมีรกัษาดแูลผูป่้วยไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ   
ข. มคีวามรบัผดิชอบ เป็นแบบอยา่งแก่ผูร้ว่มงานแพทยห์รอืนกัศกึษาแพทยร์ุน่น้อง   
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EPA 7: Demonstrating life-long learning activity (ประเมินจำก portfolio) 
Title of the EPA Demonstrating Life-long learning activity 
Specifications 1. Able to reflect what have been learned from internal, external or personal 

academic activities as defined on the RCPT revalidation e-port folio 
2. Able to reflect what are the impacts to one’s practice from those learning 
activities 
3. Able to propose a personal development plan (PDP) 
4. Effectively imply with RCPT revalidation e-port folio 

Context Personal learning activities on e-port folio 
Domains of competence Patient care/Medical knowledge and skills/Interpersonal and communication 

skills/Professionalism/Practice-based learning System-based practice 
Knowledge, Skills, 
attitude and behavior 
and required experience 
for entrustment 

Knowledge: understanding the concept of continue professional development 
and the four domains of professionalism, namely, medical knowledge, patient 
safety, communication and maintaining trust 
Skills: reflective learning, critical thinking, clinical reasoning, basic ICT skills 
Attitude and behavior: commitment to life-long learning and self-improvement.  
Experience: Demonstrate submitting supporting information and PDP on the 
RCPT revalidation e-port folio  

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

Facilitator’s opinion 

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

Unsupervised at the end of each year – level 4 (50 credits per year, as defined 
by the RCPT revalidation). 

Milestone EPA 7: Demonstrating life-long learning activity 

 Y R4 
/F1 

Y R5 
/F2 

กำรดแูลรกัษำผูป่้วย (Patient care)   

ก. มทีกัษะในการซกัประวตั ิตรวจรางกายผูป่้วย ท าหตัถการ และการรวบรวมขอ้มลู   

ข. วนิิจฉัย บ าบดัรกัษาภาวะผดิปกตทิางโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ที่พบโดยทัว่ไปในประเทศ
ไทยได ้

  

ค. บนัทกึรายงานผูป่้วยไดอ้ยา่งสมบรูณ์และสม ่าเสมอ   
ง. ป้องกนัโรคและสรา้งเสรมิสขุภาพ   
ควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ และควำมสำมำรถในกำรน ำไปใช้แก้ปัญหำและสงัคมรอบด้ำน 
(Medical knowledge and skills) 

  

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานของรา่งกายและจติใจ   
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 Y R4 
/F1 

Y R5 
/F2 

ข. มคีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพีและเชีย่วชาญในสาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็   
กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบติั (Practice-based learning)   
ก. มคีวามคดิสร้างสรรค์ตามหลกัวทิยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และพฒันาระบบบรกิาร

สขุภาพ   

ข. ด าเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุได ้   
ค. การใชย้าอยา่งสมเหตุผล   
ง. เรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏบิตั ิ   
ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และกำรส่ือสำร (Interpersonal and communication skills)   
ก. น าเสนอขอ้มลูผูป่้วย และอภปิรายปัญหาอยา่งมปีระสทิธภิาพ   
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศกึษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์   
ค. สื่อสารใหข้อ้มูลแก่ญาตแิละผูป่้วยไดอ้ย่างถูกต้องและมปีระสทิธภิาพโดยมเีมตตา เคารพการ

ตดัสนิใจและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์
  

ง. มมีนุษยสมัพนัธด์ ีท างานกบัผูร้ว่มงานทุกระดบัอยา่งมปีระสทิธภิาพ   
จ. เป็นทีป่รกึษาและใหค้ าแนะน าแก่แพทยแ์ละบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางโลหติวทิยาและมะเรง็ใน

เดก็ 
  

ควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism)   
ก. มคีุณธรรม จรยิธรรม และเจตคตอินัดตี่อผูป่้วย ญาต ิผูร้ว่มงาน เพือ่นรว่มวชิาชพี และชุมชน   
ข. มคีวามสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผู้เรยีนรูต้่อเน่ืองตลอดชวีติ (Continuous 

Professional Development)   

ค. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย   
ง. ค านึงถงึผลประโยชน์สว่นรวม   
กำรปฏิบติังำนให้เข้ำกบัระบบ (System-based practice)   
ก. มคีวามรูเ้กีย่วกบัระบบสขุภาพและระบบยาของประเทศ   
ข. มคีวามรู ้และมสีว่นรว่มในระบบพฒันาคุณภาพการดแูลรกัษาผูป่้วย   
ค. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งความปลอดภยัของผูป่้วย   
ง. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสทิธขิองผูป่้วย   
จ. ใชท้รพัยากรสขุภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรบัเปลีย่น

การดแูลรกัษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับรบิทของการบรกิารสาธารณสขุไดต้ามมาตรฐานวชิาชพี 
 
 

 
 

ภำวะผูน้ ำ(Leadership)   
ก. สามารถคดิคน้โครงการหรอืน าทมีรกัษาดแูลผูป่้วยไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ   
ข. มคีวามรบัผดิชอบ เป็นแบบอยา่งแก่ผูร้ว่มงานแพทยห์รอืนกัศกึษาแพทยร์ุน่น้อง   

EPA 8: Practicing patient safety (ประเมินจำก portfolio) 
Title of the EPA Practicing Patient safety 
Specifications 1. Understands and participates in the hospital system for patient safety  
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2. Performs correctly common safety behaviors eg. handwashing, gown/mask 
wearing, medical reconciliation 

3. Reports patient safety errors (real or potential) when identified 
4. Works with team members to identify root causes of patient safety errors and 

implement solution 
5. Performs procedures according to hospital standards 

Context Ambulatory / emergency / in-patient setting / operating room / special care units  
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: concepts of patient safety practice, common patient safety goals / 
hospital accreditation (HA) standards / rational drug use 
Skills: recognition of errors, root cause analysis (RCA) and PDSA cycle 
Attitude and behavior: professional communication with team members and 
managers (both verbal and written); appreciate the blameless environment  
Experience: 
-Demonstrate correct handwashing at least 5 times 
-Perform medical reconciliation at least 20 times 
-Incorporate with the hospital risk reports, RCA and PDSA at least 3 events 

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

-Direct observation 
-Information from colleagues (multisource feedback) 
-E-portfolio - Personal development plan 

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

-Execution with reactive supervision (on request) by the end of forth year 
resident or first year fellow- level 3 (3 scenario)  
-Unsupervised at the end of fifth year resident or second year fellow- level 4 (3 
scenario) 

Milestones EPA 8: Practicing patient safety 

 Y R4 
/F1 

Y R5 
/F2 

กำรดแูลรกัษำผูป่้วย (Patient care)   
ก. มทีกัษะในการซกัประวตั ิตรวจรางกายผูป่้วย ท าหตัถการ และการรวบรวมขอ้มลู   
ข. วนิิจฉยั บ าบดัรกัษาภาวะผดิปกตทิางโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ทีพ่บโดยทัว่ไปในประเทศไทย
ได ้

  

ค. บนัทกึรายงานผูป่้วยไดอ้ยา่งสมบูรณ์และสม ่าเสมอ   
ง. ป้องกนัโรคและสรา้งเสรมิสขุภาพ   
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 Y R4 
/F1 

Y R5 
/F2 

ควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ และควำมสำมำรถในกำรน ำไปใช้แก้ปัญหำและสงัคมรอบด้ำน 
(Medical knowledge and skills) 

  

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานของรา่งกายและจติใจ   
ข. มคีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพีและเชีย่วชาญในสาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็   
กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบติั (Practice-based learning)   
ก. ด าเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุได ้   
ข. การใชย้าและทรพัยากรอยา่งสมเหตุผล   
ค. เรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏบิตั ิ   
ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และกำรส่ือสำร (Interpersonal and communication skills)   
ก. น าเสนอขอ้มลูผูป่้วย และอภปิรายปัญหาอยา่งมปีระสทิธภิาพ   
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศกึษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์   
ค. สื่อสารให้ขอ้มูลแก่ญาติและผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมปีระสทิธภิาพโดยมเีมตตา เคารพการ

ตดัสนิใจและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์   

ง. มมีนุษยสมัพนัธด์ ีท างานกบัผูร้ว่มงานทุกระดบัอยา่งมปีระสทิธภิาพ   
จ. เป็นทีป่รกึษาและใหค้ าแนะน าแก่แพทยแ์ละบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางโลหติวทิยาและมะเรง็ใน

เดก็   

ควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism)   
ก. มคีุณธรรม จรยิธรรม และเจตคตอินัดตี่อผูป่้วย ญาต ิผูร้ว่มงาน เพือ่นรว่มวชิาชพี และชุมชน   
ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผู้เรยีนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต (Continuous 

Professional Development) 
  

ค. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย   
ง. ค านึงถงึผลประโยชน์สว่นรวม   
กำรปฏิบติังำนให้เข้ำกบัระบบ (System-based practice)   
ก. มคีวามรูเ้กีย่วกบัระบบสขุภาพและระบบยาของประเทศ   
ข. มคีวามรู ้และมสีว่นรว่มในระบบพฒันาคุณภาพการดแูลรกัษาผูป่้วย   
ค. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งความปลอดภยัของผูป่้วย   
ง. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสทิธขิองผูป่้วย   
จ. ใชท้รพัยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรบัเปลีย่น

การดแูลรกัษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับรบิทของการบรกิารสาธารณสขุไดต้ามมาตรฐานวชิาชพี   

ภำวะผูน้ ำ(Leadership)   
ก. สามารถคดิคน้โครงการหรอืน าทมีรกัษาดแูลผูป่้วยไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ   
ข. มคีวามรบัผดิชอบ เป็นแบบอยา่งแก่ผูร้ว่มงานแพทยห์รอืนกัศกึษาแพทยร์ุน่น้อง   
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EPA-competencies matrix 
 

 EPA 
1 

EPA 
2 

EPA 
3 

EPA 
4 

EPA 
5 

EPA 
6 

EPA 
7 

EPA 
8 

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

Leadership • • • • • • • • 

 
เกณฑป์ระเมินกำรเล่ือนชัน้ปี*  

1. เม่ือผำ่นกำรฝึกอบรม 36 เดือน 
ผา่นการประเมนิตามเกณฑร์าชวทิยาลยักุมารแพทยแ์หง่ประเทศไทย เชน่เดยีวกบัสาขากุมารเวชศาสตร์ 

2. เม่ือผำ่นกำรฝึกอบรม 48 เดือน (หรือ 12 เดือน แพทยป์ระจ ำบ้ำนต่อยอด) 
EPA 1 level 3 (2 different cases) 
EPA 2  level 3 (2 different cases) 
EPA 3  level 3 (2 different cases)  
EPA 4 level 3 (2 different cases) 
EPA 5 level 4 (2 different cases)  
EPA 6.1 level 3 (2 different cases) 
EPA 6.2 level 3 (2 different cases) 
EPA 7 level 4 (2 different topics) 
EPA 8 level 3 (2 different cases)  

3. เม่ือผำ่นกำรฝึกอบรม 49-60 เดือน (หรือ 13-24 เดือน แพทยป์ระจ ำบ้ำนต่อยอด) 
EPA 1 level 4 (2 different cases) 
EPA 2 level 4 (2 different cases) 
EPA 3 level 4 (2 different cases) 
EPA 4 level 4 (2 different cases)  
EPA 5 level 5 (2 different cases)  
EPA 6.1 level 4 (2 different cases)  
EPA 6.2 level 4 (2 different cases) 
EPA 7 level 4 (2 different topics) 
EPA 8 level 4 (2 different cases) 

4. เม่ือผำ่นกำรสอบภำยในสถำบนัตำมเกณฑท่ี์ก ำหนด 
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ภำคผนวกท่ี 6 หน่วยกิต และแนวทำงในกำรค ำนวณ 
คณะอนุกรรมการจดัท าเกณฑห์ลกัสตูรฯ ก าหนดจ านวนหน่วยกติในกจิกรรมต่างๆ ดงัน้ี 

1. กิจกรรมวิชำกำร 
- กิจกรรมวชิาการที่เกี่ยวข้องกบัเน้ือหาในสาขาวชิาโลหิตวทิยาและมะเรง็วทิยาในเด็กทัง้ในและนอก

สถาบนัฝึกอบรมที่แพทยป์ระจ าบา้น/แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเขา้ร่วม 1 ชัว่โมงเทยีบเท่ากบั 1 หน่วย
กติ 

- กจิกรรมวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเน้ือหาในสาขาวชิาโลหติวทิยาและมะเรง็วทิยาในเดก็ทีแ่พทยป์ระจ าบา้น/
แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดน าเสนอภายในสถาบนัการฝึกอบรม เช่น การเตรยีม conference อ่าน topic 1 
ชัว่โมง เทา่กบั 2 หน่วยกติ 

- กจิกรรมวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเน้ือหาในสาขาวชิาโลหติวทิยาและมะเรง็วทิยาในเดก็ทีแ่พทยป์ระจ าบา้น/
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดน าเสนอภายนอกสถาบันการฝึกอบรม เช่น การน าเสนอ inter-hospital 
conference หรอื การน าเสนอผลงานวจิยัด้วยปากเปล่าหรอืโปสเตอร์ทัง้ในและนอกประเทศ 1 ครัง้ 
เท่ากบั 3 หน่วยกติ 

- การเขา้ประชุมวชิาการที่เกี่ยวขอ้งกบัเน้ือหาในสาขาวชิาโลหิตวทิยาและมะเรง็วทิยาในเด็กที่แพทย์
ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด เช่น การประชุมประจ าปีของสมาคมโลหิตวทิยา การประชุม 
palliative care การประชุม refresher course และ educational course 1 ครัง้เท่ากบั 5 หน่วยกติ 

2. กำรรบัปรึกษำ 
- แพทยป์ระจ าบา้น/แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดที่รบัปรกึษาปัญหาทางโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ 1 ราย

เท่ากบั 1 หน่วยกติ 
หมำยเหต ุ

1. การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการและการรบัปรึกษาให้แพทย์ประจ าบ้าน /แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดแนบ
เอกสารหรอืหลกัฐานใน portfolio ของตนเอง 

กจิกรรมวชิาการของสมาคมโลหติวทิยา ทางสมาคมจะรวบรวมเอกสาร /หลกัฐาน ใหก้บัสถาบนัของแพทยป์ระจ าบา้น/

แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดต่อไป 
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ภำคผนวกท่ี 7 เกณฑ์กำรส ำเรจ็กำรฝีกอบรมและได้รบัวุฒิบตัรแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบ

วิชำชีพเวชกรรม สำขำโลหิตวิทยำและมะเรง็ในเดก็ 

 

กำรสอบเพ่ือวฒิุบตัร สำขำโลหิตวิทยำและมะเรง็ในเดก็ 

1. ผูส้มคัรสอบเพื่อวุฒบิตัรฯ สาขาโลหิตวทิยาและมะเรง็ในเดก็จะต้องเป็นผูท้ีไ่ดผ้่านการอบรมแพทยป์ระจ าบา้นหรอื

แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขาโลหติวทิยาและมะเร็งในเด็กครบ ตามหลกัสูตรของแพทยสภาและสถาบนัที่ให้การ

ฝึกอบรมเหน็สมควรใหเ้ขา้สอบได ้

2. ผู้สมคัรสอบจะต้องส่งผลงานวจิยัที่เสรจ็สิ้นเป็นภาษาไทยหรอืภาษาอังกฤษ ในรูปแบบพรอ้มส่งตพีมิพ์โดยต้องมี

บทคดัยอ่เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

3. สอบ summative evaluation 

4. วธิกีารสอบประกอบดว้ย 

 การสอบภาคทฤษฎ ีคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 60 ประกอบดว้ยการสอบ 

- MCQ  40% 

- CRQ 20% 

 การสอบภาคปฏบิตั ิคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 40 ประกอบดว้ยการสอบ  

- Spot diagnosis 10% 

- Oral/cases 15% 

- Hematomorphology 15% 

5. การตดัสนิผลการสอบ  

 ตดัสนิผลการสอบโดยใชว้ธิอีงิเกณฑ ์จากคะแนนรวมของการสอบขอ้เขยีนและการสอบภาคปฏบิตั ิการสอบ

ผา่นตอ้งไดค้ะแนนเฉลีย่ไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 60 

 เกณฑ์การตดัสนิงานวจิยั ใชห้ลกัองิเกณฑ์ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศก าหนดในปี

การศกึษาทีเ่ริม่เขา้รบัการฝึกอบรม หากไมผ่่านใหท้ าการแกไ้ขตามค าแนะน าของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 

ใหเ้สรจ็สิน้ก่อนวนัสอบภาคปฏบิตัเิมือ่จบการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นปีที่ 5 หรอืแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีที ่2  

 ทัง้น้ีชนิดและจ านวนครัง้ของการสอบภาคปฏบิตั/ิปากเปล่า อาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามที่คณะอนุกรรมการ

ฝึกอบรมและสอบฯ เหน็เหมาะสม  

 

กำรสอบเพ่ือหนังสืออนุมติั สำขำโลหิตวิทยำและมะเรง็ในเดก็ 

1. ผู้สมคัรจะต้องเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีเวชกรรมตามพระราชบญัญตัวิชิาชพีเวชกรรม 2525 และได้

ท างานสาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ในโรงพยาบาลทีแ่พทยสภารบัรอง และมศีกัยภาพเป็นไปตามเกณฑข์ัน้ต ่าของ

การเปิดสถาบนัฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ไมน้่อยกวา่ 5 ปี 

2. ท างานวจิยั 1 เรือ่ง เชน่เดยีวกบัผูส้อบวฒุบิตัรฯ โดยมผีูบ้งัคบับญัชารบัรอง 

3. สง่ผลงานวจิยัตามเวลาทีก่ าหนด 

4. การสอบจะใชข้อ้สอบและเกณฑก์ารตดัสนิ เชน่เดยีวกบัการสอบเพือ่วฒุบิตัรฯ 
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5. ผูท้ี่ไดร้บัวุฒบิตัรฯ สาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็จากต่างประเทศ และแพทยสภารบัรอง ภายใน 5 ปี ใหส้อบ

ปากเปลา่แต่เพยีงอยา่งเดยีว (การสอบผา่นตอ้งไดค้ะแนนเฉลีย่ไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 60) 

 

ลกัษณะข้อสอบ 

กำรสอบข้อเขียน คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 60 ประกอบดว้ยการสอบ 

 - MCQ  40% 

 - CRQ 20% 

กำรสอบภำคปฏิบติั/ปำกเปล่ำ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 40 ประกอบดว้ยการสอบ 

 - Spot diagnosis  10% 

 - Oral/cases  15% 

 - Hematomorphology  15% 

 

เกณฑผ์า่น เกนิรอ้ยละ 60 ของคะแนนสอบขอ้เขยีน และเกนิรอ้ยละ 60 ของการสอบภาคปฏบิตัแิละปากเปลา่ 

 

ลกัษณะข้อสอบ  

 - MCQ 100 ขอ้ (Recall < 10%, ไมน่บั Basic science) 

 - CRQ 10 ขอ้ 

 - Short cases (สอบสมัภาษณ์) 2 ขอ้ 

 - Short questions (สอบสมัภาษณ์) 5 ขอ้ 

 - Slides (microscopy) 8 ขอ้ 

 - Spot diagnosis  20 ขอ้ 


