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หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้าน/แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอด 
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สาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ 

พ.ศ.2562 

ภาควิชากมุารเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล 
  

1. ชื่อหลกัสูตร 

(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน/แพทย์ประจําบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้

ความชํานาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม สาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ 

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

2. ชื่อวุฒิบตัร 

ชื่อเต็ม 

(ภาษาไทย) วุฒบิตัรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม สาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ 

                         ในเดก็ 

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

ชื่อย่อ 

(ภาษาไทย) วว. โลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ 

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

คาํแสดงวุฒิการฝึกอบรมท้ายชื่อ 

(ภาษาไทย) วว. โลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ 

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

Pediatric Hematology and Oncology 

3. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 

สาขาวชิาโลหติวทิยาและอองโคโลย ีภาควชิากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล 

4. พนัธกิจของการฝึกอบรม/หลกัสูตร (Mission) 

โรคทางโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กเป็นปัญหาสําคญัที่พบบ่อยและซับซ้อน ซึ่งเกี่ยวข้องกับโรคในระบบต่างๆ 

ของร่างกาย เพราะเม็ดเลือดและส่วนประกอบของเลือดที่สร้างจากไขกระดูกหรืออวัยวะสําคัญ เช่น ตับ ม้าม มี

ความสมัพนัธ์กบักลไกควบคุมความสมดุลย์และระบบภูมคุิ้มกันในมนุษย์ ผูป่้วยเดก็ที่มีปัญหาทางโลหิตวทิยาทัง้ทีเ่กิด

จากความผิดปกติแต่กําเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลงั รวมทัง้โรคมะเร็งทางโลหิตวิทยาหรือมะเร็งของอวยัวะต่างๆ จึงต้อง

ไดร้บัการดูแลรกัษาอย่างมปีระสทิธภิาพจากกุมารแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญและมปีระสบการณ์ 

ปัจจุบันมีผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาโรคทางโลหิตวิทยาและมะเร็งเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมาก ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่

สําคญัของประเทศ และการดูแลรกัษาผู้ป่วยเหล่านี้ ต้องการกุมารแพทย์ทีผ่่านการฝึกอบรมสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็ง

ในเด็กเป็นอย่างมาก เพื่อให้การวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง และรกัษาโรคให้หายขาดด้วยวทิยาการก้าวหน้าต่างๆ เช่น การ

ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกําเนิด (stem cell transplantation) การใช ้targeted therapy และ immunotherapy สําหรบัโรคมะเร็ง

ในเดก็ การควบคุมอาการเลือดออกมากในผูป่้วยโรคฮโีมฟีเลยีทีม่ ีinhibitor และโรคทางโลหิตวทิยาอื่นๆ เป็นต้น แพทย์

ประจําบ้านที่ผ่านการฝึกอบรมเหล่านี้ยงัมบีทบาทสําคญัในงานธนาคารเลอืด งานหอ้งปฏบิตักิารทางพยาธวิิทยาคลินิก

และงานห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาที่เกี่ยวกับการศึกษาสารพนัธุกรรม เพื่อพฒันางานบริการด้านการวินิจฉัยโรคที่มี

ภาวะยีนโรคพนัธุกรรมแฝงไดถู้กต้องแม่นยํา สามารถให้คําแนะนําปรกึษาทางพนัธุศาสตร์และวนิิจฉัยโรคทารกในครรภ์ 
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เพื่อการวางแผนครอบครวัที่เหมาะสมต่อไป รวมทัง้การรกัษาโรคมะเรง็ต่างๆ ให้หายขาดและสามารถติดตามอาการ

ของโรคอย่างใกล้ชดิดว้ยการศกึษาสารพนัธุกรรมของโรคมะเรง็ทีก่่อใหเ้กดิโรค 

อนึ่งกุมารแพทย์สาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ มีบทบาทสําคญัในการเป็นครูแพทย์ในโรงเรยีนแพทย์ รวมทัง้ 

excellent center ทางด้านโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก สอนวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กระดับเบื้องต้นให้แก่ 

นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจําบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ และสาขาอื่นๆ รวมทัง้นักศึกษาหลกัสูตรอื่นๆ ทางด้าน

วทิยาศาสตร์สุขภาพ ระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอกอกีด้วย นอกจากนี้กุมารแพทย์สาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเด็ก

ยงัมีศกัยภาพในการทํางานวจิยัเบื้องลึกในระดบัวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (basic sciences) มีความคิดรเิริม่ สามารถสร้าง

งานวจิยัไดอ้ย่างต่อเนื่อง สามารถนําเสนองานวิจยัในการประชุมระดบัชาติและนานาชาต ิและสามารถเขยีนผลงานวจิยั

ลงตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาตแิละระดบันานาชาตไิด ้ซึ่งเป็นการพฒันาศกัยภาพในระดบัสากลไดใ้นอนาคต 

ปัจจุบันประเทศไทยขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กอย่างมาก จึงมีความจําเป็น

จะต้องรบีผลติแพทย์เฉพาะทางสาขานี้ เพื่อให้การดูแลรกัษาผู้ป่วยเหล่านี้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สามารถจดัการเรยีน

การสอน การวิจยัและการฝึกอบรมแก่แพทย์ประจําบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ การฝึกอบรมในสาขาโลหิต

วทิยาและมะเรง็ในเดก็ก่อน พ.ศ.2530 มกีารอบรมร่วมกบัโลหิตวทิยาในผูใ้หญ่เป็นหลกัสูตรประเภทที ่1 ของแพทยสภา 

เนื่องจากเป็นประเภทขาดแคลน ระยะเวลาฝึกอบรม 3 ปี ในปีที ่1 เขา้รบัการอบรมร่วมกบัแพทย์ประจําบ้านสาขากุมาร

เวชศาสตร์ เมื่อเริม่ขึน้ปีที ่2 และ 3 จะเขา้มาอบรมทีห่น่วยโลหติวทิยาโดยหมุนเวยีนไปอยู่สาขาโลหติวทิยาอายุรศาสตร์ 

6 เดือน ผู้ที่สําเร็จการศึกษาจะได้วุฒิบัตรโลหิตวิทยา หลงัจากนัน้ในปี พ.ศ. 2530 ได้เริ่มมีการจดัทําหลักสูตรการ

ฝึกอบรมฯ แยกจากหลกัสูตรเดิมโดยผู้สําเร็จการฝึกอบรมจะได้ วุฒิบตัรสาขากุมารเวชศาสตร์โรคเลือด และต่อมาได้มี

การปรบัปรุงหลกัสูตรครัง้ที ่1 และมผีลบงัคบัใชเ้มื่อ พ.ศ. 2536 กําหนดให้ผูเ้ข้าอบรมจะมีได ้2 คุณสมบตัอิย่างใดอย่าง

หนึ่งดงันี้ จบแพทย์เพิ่มพูนทกัษะแล้วเขา้มาเรียนใช้เวลา 3 ปี หรอืจบวุฒบิตัรสาขากุมารเวชศาสตร์และเขา้มาอบรม 2 

ปี จบแล้วจะไดวุ้ฒิบตัรสาขากุมารเวชศาสตร์โรคเลือด (ยงัเป็นหลกัสูตรประเภทที ่1 ของแพทยสภา) ต่อมาไดป้รบัปรุง

ครัง้ที ่2 แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2554 โดยปรบัเป็นหลกัสูตรการฝึกอบรมมรีะยะเวลา 5 ปีโดยปีที ่1-3 เข้าศกึษาหลกัสูตร 

กุมารเวชศาสตร์ ตามเกณฑ์ของราชวิทยาลยักุมารแพทยแ์ห่งประเทศไทย ปีที ่4-5 เข้าศึกษาหลกัสูตรโลหิตวิทยาและ

มะเร็งในเด็ก กรณีที่ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมเป็นผู้ที่ได้รบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และวุฒิบตัรหรือหนังสือ

อนุมตัิสาขากุมารเวชศาสตรแ์ล้ว สามารถยื่นใบสมคัรเข้าศึกษาในหลกัสูตรโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กปีที่ 4 ได้เลย 

(เป็นหลกัสูตรประเภทที ่2 พเิศษโดยเริม่บงัคบัใชต้ัง้แต่ พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา) 

เนื่องจากประกาศแพทยสภา เรื่อง เกณฑ์หลกัสูตรการฝึกอบรมเป็นผูม้คีวามรูค้วามชํานาญในการประกอบวชิาชีพ

เวชกรรมสาขา และอนุสาขาต่างๆ กําหนดให้มีการทบทวน และพัฒนาหลกัสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 5 ปี และ

เพื่อให้หลกัสูตรมีความทันสมยัอยู่เสมอจึงได้ดําเนินการปรบัปรุงอีกครัง้ในปี พ.ศ. 2558 และเพื่อให้หลกัสูตรมีความ

ทนัสมยั ก้าวทนัต่อการเปลี่ยนแปลงทางวทิยาการและสอดคล้องกับมาตรฐานอุดมศึกษา 2561 และเกณฑ์มาตรฐาน

หลกัสูตรระดบันานาชาติ จึงได้ดําเนินการปรบัปรุงอีกครัง้ในปี 2562 เพื่อให้การดูแลรกัษาผู้ป่วยเด็กดงักล่าวเป็นไป

อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงได้กําหนดพันธกิจของแผนการฝึกอบรม “เพื่อผลิตกุมารแพทย์อนุสาขาโลหิต

วิทยาและมะเร็งในเด็ก ที่มีความรู้สามารถในการบริบาลเด็กที่มีปัญหาทางโลหิตวิทยาและมะเร็ง มีความใฝ่รู้ ศึกษา

ต่อเนื่อง ก้าวทนัวทิยาการ สร้างองค์ความรูใ้หม่ บนพื้นฐานแห่งจรยิธรรมคุณธรรม สามารถปฏิบตัิงานในชุมชนและรบั

ใช้สงัคมไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกบัความต้องการของสงัคม สิง่แวดล้อมและเหมาะสมกับทรพัยากรและ

เศรษฐกจิของประเทศ” 

แผนการฝึกอบรมมีลักษณะเป็นการเรียนรู้โดยการปฏิบัติงานเป็นฐานที่มีการบูรณาการทัง้ภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ เพื่อให้ได้กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคทางโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กในส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้

ความสามารถทีท่นัยุคกบัความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลีย่นแปลงของสงัคม ให้การดูแลรกัษาผู้ป่วยได้อย่าง

เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ โดยยึดถอืผูป่้วยและครอบครวัเป็นศูนย์กลางบนพืน้ฐานของการดูแลแบบองค์รวมคดิอย่าง

มวีิจารณญาณ มีความเอื้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัยของผูป่้วยเพื่อการแก้ไขปัญหาและการสร้างเสริมสุขภาพ มี

เจตนารมณ์และเตรยีมพรอ้มทีจ่ะเรยีนรู้ตลอดชวีติ มคีวามสามารถในการทํางานแบบมอือาชพี ปฏบิตัิงานได้ดว้ยตนเอง
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อย่างเต็มตัวโดยไม่ต้องมกีารกํากบัดูแล ตลอดจนเป็นที่ปรกึษาเพื่อใหคํ้าแนะนํา สามารถปฏิบตัิงานร่วมกับผู้อื่นรวมทัง้

สหวชิาชพีได ้รวมทัง้การจดัสมดุลระหว่างสภาวะการทํางานและการดูแลสุขภาพของตนเอง 

5. ผลลพัธ์ของการฝึกอบรม/หลกัสูตร 

เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมหลกัสูตรเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูค้วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา

โลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ ของแพทยสภาเป็นเวลา 2 ปี ผู้ไดร้บัวุฒิบตัรฯ จะต้องมีความรู้ความสามารถทางวชิาชีพ

หรอืผลของการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ตามสมรรถนะหลกัที่ครอบคลุมความรู้ ทกัษะ และเจตคติที่จําเป็นสําหรบัการเป็น

กุมารแพทย์และสอดคล้องกบัพนัธกจิของหลกัสูตร ดงันี้ 

5.1 พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ (Professional habits, attitudes, moral and 

ethics) 

5.1.1 มคุีณธรรมและจรยิธรรมทีเ่หมาะสมต่อวชิาชพีแพทย์ 

5.1.2 มคีวามน่าเชื่อถอืและรบัผดิชอบ 

5.1.3 มคีวามเหน็อกเหน็ใจและเขา้ใจความรูส้กึผูอ้ื่น 

5.1.4 เคารพและใหเ้กยีรตติ่อผู้ป่วยและครอบครวั ปฏิบตัิดว้ยความเอาใจใส่ โดยไม่คํานึงถงึบริบทของเชื้อ

ชาติ วัฒนธรรม ศาสนา อายุและเพศ ให้ความจริงแก่ผู้ป่วยหรือผู้ปกครองตามแต่กรณี รกัษา

ความลบัและเคารพในสทิธเิดก็และสทิธขิองผูป่้วย 

5.1.5 ซื่อสตัย์สุจรติต่อตนเองและอาชพีเป็นทีไ่วว้างใจต่อผูป่้วย ผูป้กครองของผูป่้วยและสงัคม 

5.1.6 มพีฤตกิรรมทีเ่หมาะสมต่อเพื่อนรว่มงาน ทัง้ในวชิาชพีของตนเองและวชิาชพีอื่นๆ 

5.2 ทกัษะการติดต่อสื่อสารและการสร้างสมัพนัธภาพ (Communication and interpersonal Skills) 

5.2.1 นําเสนอขอ้มูลผูป่้วยและอภปิรายปัญหาอย่างมปีระสทิธภิาพ 

5.2.2 ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะใหแ้พทย ์นักศกึษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์

5.2.3 สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพการ

ตดัสนิใจและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย์ 

5.2.4 มมีนุษยสมัพนัธ์ทีด่แีละทํางานกบัผูร้่วมงานทุกระดบัอย่างมปีระสทิธภิาพ 

5.2.5 เป็นที่ปรึกษาและให้คําแนะนําแก่แพทย์และบุคคลากรอื่น โดยเฉพาะทางโลหิตวิทยาและมะเร็งใน

เดก็ 

5.2.6 สามารถสื่อสารทางโทรศพัท์ สื่ออเิลก็ทรอนิกสแ์ละสื่อประเภทอื่นๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม 

5.2.7 ชี้แจงให้ขอ้มูลเพื่อใหไ้ดร้บัความยนิยอมจากบดิามารดา หรอืผูป้กครองเดก็ในการดูแลรกัษา และการ

ยอมรบัจากตัวผู้ป่วยเด็กโตตามความเหมาะสม (consent and assent) ให้คําแนะนําและมีปฏิสัม

พทัธ์กบัเดก็และผูป้กครองเดก็อย่างเหมาะสม 

5.3 ความรู้ความเช่ียวชาญทางโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กและศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง (Scientific 

knowledge of pediatric hematology/oncology and other related sciences) (ภาคผนวกท่ี 1) และสามารถ

นําไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสงัคมรอบด้าน 

5.3.1 เขา้ใจพยาธสิรรีวทิยาของการเกดิโรคทางโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ 

5.3.2 มคีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพีและเชีย่วชาญในสาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเด็ก 

5.3.3 ใหก้ารดูแลรกัษาและใหคํ้าปรกึษาผูป่้วยทีห่อ้งตรวจผูป่้วยนอกทางโลหติวทิยาและมะเรง็ในเด็กได ้

5.3.4 ใหก้ารดูแลรกัษา และใหคํ้าปรกึษา ผูป่้วยทีม่ภีาวะฉุกเฉินทางโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ 

5.3.5 ให้การดูแลรกัษา และให้คําปรึกษา ผู้ป่วยในหอผู้ป่วยทางโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ  
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5.4 การบริบาลผู้ป่วย (Patient Care) 

มีความรู้ความสารถในการให้การบริบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางโลหิตวิทยาและมะเร็งโดยใช้ ความรู ้

ความสามารถ ดงัต่อไปนี้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

5.4.1 มทีกัษะในการซักประวตั ิตรวจร่างกายผู้ป่วยทีม่ปัีญหาทางโลหติวทิยาและมะเร็งในเดก็ ทําหตัถการ

และการรวบรวมขอ้มูลสําหรบันํามาคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผลเพื่อนําไปสู่การตัดสินใจใหก้าร

ดูแลรกัษาผูป่้วยอย่างเหมาะสม 

5.4.2 วนิิจฉัยรกัษาภาวะผดิปกตทิางโลหติวทิยาทีพ่บโดยทัว่ไป ไดอ้ย่างถูกต้องและเหมาะสม 

5.4.3 บนัทกึรายงานผูป่้วยและใหข้อ้เสนอแนะในเวชระเบยีนไดอ้ย่างสมบูรณ์และสม่ําเสมอ 

5.4.4 ใหก้ารบรบิาลสุขภาพเดก็แบบองค์รวม โดยยดึผูป่้วยและครอบครวัเป็นศูนย์กลาง 

5.4.5 ใหก้ารดูแลผูป่้วยเดก็ทีอ่ยูในระยะสุดทา้ยของชวีติ (End of life care) 

5.4.6 ใหก้ารดูแลรกัษาแบบสหสาขาวชิาชพีแก่ผูป่้วยเดก็ไดอ้ย่างเหมาะสม 

5.4.7 ทําการตรวจทางห้องปฏิบตัิการ การทําหัตถการที่จําเป็น (Technical and procedureal skills) และ

ใชเ้ครื่องมอืต่างๆ ในการตรวจวนิิจฉัยและรกัษาผูป่้วยทางโลหติวิทยาและมะเร็งในเด็ก (ภาคผนวกที ่

2) 

5.4.8 ป้องกนัโรคและสรา้งเสรมิสุขภาพ 

5.5 ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ (Health system and health promotion) 

5.5.1 มคีวามรูเ้กี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ สามารถกํากับดูแลสุขภาพเดก็อย่างต่อเนื่อง (continuity 

care) ในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ 

5.5.2 ใหคํ้าปรกึษาแนะนําแก่ผู้เลี้ยงดูในส่วนที่เกี่ยวข้องทางดา้นโลหติวทิยาและมะเรง็ในเด็ก โดยคํานึงถึง

สุขภาพเดก็และครอบครวัเป็นศูนย์กลางและคํานึงถึงความปลอดภยัของผูป่้วย (patient safety) เป็น

สําคญั 

5.5.3 การใชย้าอย่างสมเหตุผล (rational drug use) 

5.5.4 ประเมิน วเิคราะห์วางแผนการดูแลรกัษาให้คําปรกึษา ตลอดจนดําเนินการส่งต่อบนพื้นฐานความรู้

เรื่องระบบสุขภาพและการส่งต่อ โดยคํานึงถงึความปลอดภยัและพทิกัษ์ประโยชน์ของผูป่้วยเดก็ 

5.5.5 มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย (quality improvement) และ

สามารถโน้มนา้วใหค้รอบครวั ชุมชนและสงัคม มสี่วนร่วมในการดูแลสุขภาพเดก็แบบองค์รวม 

5.5.6 มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องสทิธขิองผูป่้วย 

5.5.7 ใช้ทรพัยากรในการดูแลรกัษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถ

ปรบัเปลี่ยนใหเ้ขา้กบับรบิทของการบรกิารสาธารณสุขไดต้ามมาตรฐานวชิาชพี 

5.6 ก าร พัฒ น าค วาม รู้ ค ว าม ส าม าร ถ ท าง วิช าชี พ อ ย่ าง ต่ อ เน่ื อ ง (Continuous professional 

development) 

เพื่อธํารงและพฒันาความสารถดา้นความรู ้ทกัษะ เจตคตแิละพฤติกรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมใน

ส่วนที่เกี่ยวขอ้งกับโรคโลหิตวทิยาและมะเร็งในเด็กที่เกี่ยวขอ้งให้มีมาตรฐาน ทนัสมยัและตอบสนองต่อความต้องการ

ของผู้ป่วย สงัคมและความเปลี่ยนแปลง รวมทัง้การเรยีนรู้โดยการปฏิบตัิและพฒันางาน(practice-based learning and 

improvement) โดย 

5.6.1 กําหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างครอบคลุมทุกด้านที่จําเป็น วางแผนและ

แสวงหาวธิกีารสรา้งและพฒันาความรู ้ทกัษะ เจตคตแิละพฤตกิรรมทีเ่หมาะสม 

5.6.2 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกทกัษะ และร่วมพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง

และสม่ําเสมอ 

5.6.3 คน้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้าน/แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ ฉบบัปรบัปรุงใหม่ พ.ศ.2562 

หน้า 5 

5.6.4 มวีจิารณญาณในการประเมนิข้อมูลบนพืน้ฐานของหลกัการด้านวิทยาการระบาดวิทยาคลนิิกและเวช

ศาสตร์เชงิประจกัษ์ 

5.6.5 ประยุกต์ความรู ้เทคโนโลยแีละทกัษะใหม่ไดอ้ย่างเหมาะสมในการบรบิาลผูป่้วย 

5.6.6 สรา้งองค์ความรูใ้หม่จากงานนวตักรรมและ/หรอืงานวจิยั 

5.6.7 ตระหนักถึงความสําคญัของการพัฒนาคุณภาพงาน รวมทัง้สามารถปฏิบตัิได้อย่างสม่ําเสมอและ

ต่อเนื่อง สร้างองค์ความรู้ใหม่จากการปฏิบตัิงานประจําวนัและการจดัการความรู้ได้ (knowledge 

management) 

5.6.8 มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติ อันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชน 

(continuous professional development) 

5.7 ภาวะผู้นํา (Leadership) 

มคีวามสามารถในการเป็นผู้นํา ทัง้ในระดบัทมีงานที่ดูแลรกัษาผูป่้วยเดก็ที่มปัีญหาทางโลหิตวิทยาและมะเร็ง

ในเดก็ โดย 

5.7.1 เป็นผูนํ้าในการบรหิารจดัการในทมีทีร่่วมดูแลผูป่้วยไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

5.7.2 ทํางานร่วมกบัผูร้่วมงานไดใ้นหลายบทบาท ทัง้ในฐานะเป็นหวัหน้า ผูป้ระสานงานและสมาชกิกลุ่ม 

6. แผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร: 

6.1 วิธีการให้การฝึกอบรม 

6.1.1 ขอบเขตของการฝึกอบรม 

สถาบันฝึกอบรมจัดการฝึกอบรมเพื่อให้แพทย์ประจําบ้าน/แพทย์ประจําบ้านต่อยอดมีความรู้

ความสามารถทางวชิาชพีหรอืผลของการฝึกอบรมทีพ่งึประสงค์ตามสมรรถนะหลกัไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่หลกัสูตรกําหนด

ไว ้การฝึกอบรมเน้นลกัษณะการเรยีนรูจ้ากการปฏิบตัิงาน (practice-based learning) เพื่อใหแ้พทย์ประจําบ้าน/แพทย์

ประจําบ้านต่อยอดมีประสบการณ์ในการดูแลรกัษาโรคและปัญหาทางโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเด็กที่พบบ่อยในเดก็อายุ

ตัง้แต่แรกเกิดจนถึง 18 ปี นอกจากนี้ สถาบนัฝึกอบรมสามารถจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพิ่มเติมตามความต้องการ

ของแพทย์ประจําบ้าน/แพทย์ประจําบ้านต่อยอดและศกัยภาพของสถาบนัฝึกอบรม 

6.1.2 ระยะเวลา ลกัษณะและระดบัของการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมเพื่อวุฒบิตัรความรูค้วามชํานาญสาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

1. การฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ 

การฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ เป็นหลกัสูตร 5 ปี โดย ระดบัที ่1-3 เป็น

การฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบตัรฯ สาขากุมารเวชศาสตร์ ตามเกณฑ์ของราชวทิยาลยักุมารแพทย์แห่ง

ประเทศไทย และเมื่อผลการสอบเพื่อวุฒิบตัรฯ สาขากุมารเวชศาสตร์หลงัเสรจ็สิน้ระดบั 3 ผ่านแล้วจะต่อดว้ยระดบัที ่4-

5 โดยใชห้ลกัสูตรเดยีวกับการฝึกอบรมแพทยป์ระจําบ้านต่อยอดอนุสาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเด็กระดบัที ่1-2 

2. การฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอดอนุสาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ 

(เป็นหลกัสูตรเดยีวกบัการฝึกอบรมต่อยอดในระดบัที ่4-5 ของการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาโลหิต

วทิยาและมะเรง็ในเด็ก) เป็นหลกัสูตร 2 ปี ประกอบด้วยระดบัที่ 1-2 ซึ่งมีระยะเวลาการฝึกอบรมทัง้สิ้นไม่ตํ่ากว่า 100 

สปัดาห์  

6.1.3 การจดัรปูแบบหรือวิธีการการฝึกอบรม 

สถาบันฝึกอบรมต้องจัดการฝึกอบรม โดยยึดแพทย์ประจําบ้าน/แพทย์ประจําบ้านต่อยอดเป็น

ศูนย์กลาง (trainee-centered) มกีารกระตุ้น เตรียมความพร้อมและสนับสนุนใหแ้พทย์ประจําบ้าน/แพทย์ประจําบ้านต่อ

ยอดได้แสดงความรบัผดิชอบต่อกระบวนการเรยีนรูข้องตนเองและได้สะทอ้นการเรียนรูน้ัน้ๆ (self-reflection) ส่งเสริม

ความเป็นอิสระทางวิชาชีพ (professional autonomy) เพื่อให้แพทย์ประจําบ้าน/แพทย์ประจําบ้านต่อยอดสามารถ

ปฏบิตัติ่อผูป่้วยและชุมชนไดอ้ย่างดทีีสุ่ด โดยคํานึงถงึความปลอดภยัและความเป็นอสิระของผูป่้วย (patient safety and 
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autonomy) มกีารบูรณาการระหว่างความรูภ้าคทฤษฎีและภาคปฏบิตั ิมรีะบบการกํากบัดูแล (supervision) การประเมิน

ค่า (appraisal) และการใหข้อ้มูลป้อนกลบั (feedback) แก่แพทย์ประจําบ้านต่อยอดในระหว่างการฝึกอบรม 

รูปแบบการจดัการฝึกอบรมเพื่อให้แพทย์ประจําบ้านได้มีประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายใน

สาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ มดีงันี้ 

6.1.3.1 การปฏบิตังิาน 

6.1.3.1.1 การปฏิบัติงาน ดูแลและรับปรึกษาผู้ป่วยทัง้หมดเป็นระยะเวลา 64 สัปดาห์  โดย

ปฏิบตัิงานดูแลผู้ป่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กในหอผู้ป่วยในและหอผู้ป่วยนอก ไม่น้อยกว่า 44 สปัดาห์ หอผู้ป่วย 

stem cell transplantation ไม่น้อยกว่า 12 สปัดาห์และผูป่้วยอายุรศาสตร์โรคเลอืดไม่น้อยกว่า 8 สปัดาห์ 

6.1.3.1.2 การปฏบิตังิานทางหอ้งปฏบิตักิาร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 สปัดาห์ ดงันี ้

6.1.3.1.2.1 การทดสอบ และแปลผลทางโลหิตวิทยาทัว่ไป cytology, special tests เช่น 

molecular biology, bone marrow, special staining, immunophenotype และอื่นๆ 

6.1.3.1.2.2 การทดสอบ และแปลผลทาง coagulation และ platelets 

6.1.3.1.2.3 การทดสอบ และแปลผล enzyme และ hemoglobin ของเมด็เลอืดแดง 

6.1.3.1.2.4 การควบคุมคุณภาพการตรวจ (quality control) 

6.1.3.1.2.5 DNA analysis ตัง้แต่การเก็บตัวอย่างเลือด การสกดั DNA การเพิม่จํานวน DNA 

ในหลอดทดลอง การศึกษา restriction fragment length polymorphisms, variable number tandem repeats รวมทัง้ 

sequencing 

6.1 .3 .1 .3 ปฏิบัติ งาน ในธนาคาร เลือดแล ะ  immunohematology ระยะ เวลาไม่น้ อ ยก ว่า 

8 สปัดาห์ 

6.1.3.1.4 ปฏบิตังิานในหน่วยรงัสวีนิิจฉัยและรกัษา ไม่น้อยกว่า 4 สปัดาห์ 

6.1.3.1.5 ปฏบิตังิานในหน่วยพยาธวิทิยา ไม่น้อยกว่า 4 สปัดาห ์

6.1.3.1.6 ทําวจิยัโรคทางโลหติวทิยา (laboratory based research) ไม่น้อยกว่า 4สปัดาห ์

6.1.3.1.7 วชิาเลอืก (elective) ระยะเวลา 4 สปัดาห์ 

การปฏบิตัิงานในวชิาเลอืก อาจทําไดใ้นหวัขอ้ทีร่ะบุ 6.1.3.1.1, 6.1.3.1.2 หรอื 6.1.3.1.3 หรือ

แขนงใดแขนงหนึ่งในวชิากุมารเวชศาสตร์กไ็ด ้ทัง้นี้ต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากอาจารย์ผูค้วบคุมการฝึกอบรม และต้อง

ใช้เวลาไม่น้อยว่า 4 สปัดาห์ ในแต่ละหวัข้อวชิาหรือ หน่วยงานการฝึกอบรมดงักล่าวข้างต้นนี้ สถาบนัที่ฝึกอบรมอาจ

พิจารณาให้แพทย์ประจําบ้านระดับที่ 4 และ 5 หรอืแพทย์ประจําบ้านต่อยอดระดับที่ 1 และ 2 ไปรบัการฝึกอบรมใน

สถาบันสมทบที่ฝึกอบรมกุมารแพทย์ต่อยอดสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กที่แพทยสภารับรองได้ตามความ

เหมาะสม ทัง้นี้ต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากอาจารย์ผูค้วบคุมการฝึกอบรม 

6.1.3.2 การแบ่งเวลาฝึกอบรมของแพทย์ประจําบ้านสาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเด็กระดบัที ่4 และ 5 

หรอืแพทย์ประจําบ้านต่อยอดอนุสาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ระดบัที ่1 และ 2 

6.1.3.2.1 ระดบัที ่4 หรอื ต่อยอดระดบัที ่1 ใช้เวลาฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 50 สปัดาห์ โดยปฏบิตังิาน

ในหวัขอ้ 6.1.3.1.1 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 24 สปัดาห์ และขอ้ 6.1.3.1.2 ถงึ 6.1.3.1.7 ตามเวลาทีกํ่าหนดไว ้

6.1.3.2.2 ระดบัที ่5 หรอื ต่อยอดระดบัที ่2 ใชเ้วลาฝึกอบรบทีเ่หลอืตามทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้ 6.1.3.1.2 

ถงึ 6.1.3.1.7 ใหค้รบเวลาตามกําหนดไว ้

6.1.3.3. การร่วมกจิกรรมในการฝึกอบรม 

6.1.3.3.1 ศกึษาหาความรูจ้ากตํารา วารสารและสารสนเทศ 

6.1.3.3.2 อภปิราย/ฟังการบรรยายเกี่ยวกบัความรูแ้ละเทคนิคทางหอ้งปฏบิตัิการ 

6.1.3.3.3 ร่วมประชุมวชิาการ 

6.1.3.3.3.1 ภายในหน่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก เช่น ประชุมวิชาการ ประชุมปรึกษา

ผูป่้วย, journal club, การบรรยายพเิศษ 
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6.1.3.3.3.2 ภ าย ใน ภ าค วิ ช า  เ ช่ น  journal club, grand round, basic sciences, guest 

lecture, dead case conference 

6.1.3.3.3.3 ร ะ ห ว่ า ง ภ า ค วิ ช า  เ ช่ น  clinico-pathological conference, tumor board 

conference และ clinico-radiology conference 

6.1.3.3.3.4 ร ะห ว่ า ง โรงพ ย าบ าล  เช่ น  inter-hospital pediatric hematology-oncology 

conference 

6.1.3.3.3.5 การประชุมวิชาการกลางปี และการประชุมวิชาการอื่นๆ ของสมาคมโลหิตวิทยา

แห่งประเทศไทย 

6.1.3.3.4 สอนและให้คําแนะนําแพทย์ประจําบ้านและนักศกึษาแพทยใ์นการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหา

โรคทางโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ 

6.1.3.4 การทําวิจ ัย 1 เรื่อง เขียนบทความทางวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร และนําเสนอรายงาน 

oral/poster presentation ในการประชุมวชิาการสมาคมโลหติวทิยาแห่งประเทศไทย และหรอืการเสนอผลงานวจิยัระดบั 

International presentation 

6.1.3.5 ตารางแสดงหลกัสูตรการฝึกอบรมโดยสงัเขปของแพทย์ประจําบ้าน สาขาโลหติวทิยาและมะเร็ง

ในเดก็ชัน้ระดบัที ่4 และ 5 หรอืแพทย์ประจําบ้านต่อยอดชัน้ระดบัที ่1 และ 2 

Clinical Hematology/Oncology 64 สปัดาห ์

Pediatrics Hemato-oncology/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 สปัดาห์ 

Research 4 สปัดาห์ 

Radio-diagnosis and radiotherapy 4 สปัดาห์ 

Pathology 4 สปัดาห์ 

รวม 100 สปัดาห์ 

พกัผ่อนประจําปี ปีละ 2 สปัดาห์ รวม 4 สปัดาห์ 
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ตารางท่ี:1 วธิกีารจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ การวดัและประเมนิผล ตามความรูค้วามสามารถทางวชิาชพี 

ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ การวดัและประเมินผล 

5.1 พฤตนิิสยั เจตคต ิคุณธรรมและ

จรยิธรรมแห่งวชิาชพี 

เป็นแบบอย่าง (role model) 

อภปิรายตวัอย่างผูป่้วยการเรยีนโดยใช้

ผูป่้วยเป็นฐาน (patient based 

learning) หอผูป่้วยในและนอก สอน

ขา้งเตยีง (bedside teaching) 

การสงัเกตโดยตรง 

การประเมนิ 360 องศา 

แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) 

(ภาคผนวกที ่6) 

การประเมนิ EPA 

5.2 การตดิต่อสื่อสารและการสรา้ง

สมัพนัธภาพ 

เป็นแบบอย่าง 

อภปิรายตวัอย่างผูป่้วย 

การเรียนโดยใช้ผู้ ป่วย เป็นฐาน หอ

ผูป่้วยในและนอก 

สอนขา้งเตยีง 

อบรมเชิงปฏิบัติการ /การนําเสนอ /

สมัมนา 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed 

learning: SDL) 

การสงัเกตโดยตรง 

การประเมนิ 360 องศา 

แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) 

การประเมนิ EPA 

5.3 ความรูท้างกุมารเวชศาสตรโ์ลหติ

วทิยาและมะเรง็และศาสตร์อื่นๆ 

ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

การบรรยาย 

การป ร ะ ชุม อภิ ป ราย หั วข้ อ เรื่ อ ง /

สัมมนา/การเรียนจากตัวอย่างผู้ป่วย 

(case-based learning) 

การเรียนโดยใช้ผู้ ป่วย เป็นฐาน หอ

ผูป่้วยในและนอก 

สอนขา้งเตยีง 

การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

การสงัเกตโดยตรง 

การประเมนิ 360 องศา 

การสอบ PIE 

(การประเมนิความก้าวหน้า) 

การสอบขอ้เขยีน ชนิด MCQ, CRQ 

การสอบปากเปล่า 

การประเมนิ EPA 

5.4 การบริบาลผูป่้วย การเรียนโดยใช้ผู้ ป่วย เป็นฐาน หอ

ผูป่้วยในและนอก 

อบรมเชงิปฏบิตักิาร/หุ่นจําลอง/

สถานการณ์จําลอง 

สอนขา้งเตยีง 

การประชุมอภปิรายหวัขอ้เรื่อง/สมัมนา 

การเรยีนจากตวัอยา่งผูป่้วย 

การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

การสงัเกตโดยตรง 

การประเมนิ 360 องศา 

ก า ร ส อ บ ทั ก ษ ะ ท า ง ค ลิ นิ ก 

(slide test, spot diagnosis) 

การสอบขอ้เขยีนชนิด MCQ, CRQ 

การสอบปากเปล่า 

การตรวจประเมนิบนัทกึรายงานผูป่้วย 

การประเมนิ EPA 

5.5 ระบบสุขภาพ และการสรา้งเสริม

สุขภาพ 

การบรรยาย 

การดูงาน การเรยีนรูใ้นชุมชน  

การเรียนโดยใช้ผู้ ป่วย เป็นฐาน หอ

ผูป่้วยในและหอผูป่้วยนอก 

การสงัเกตโดยตรง 

แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) 

การประเมนิ EPA 
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ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ การวดัและประเมินผล 

5.6 การพฒันาความรูค้วามสามารถ

ทางวชิาชพีอย่างต่อเนื่อง 

การทําวจิยั/วทิยานิพนธ์/การทํา

โครงการ (project based learning) 

วารสารสโมสร (Journal club) 

การประ ชุมอภิป รายหั วข้อ  เรื่อ ง /

สมัมนา/การเรยีนจากตวัอยา่งผูป่้วย 

การบรรยาย 

การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

การสงัเกตโดยตรง 

การประเมนิ 360 องศา 

แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) 

สอบขอ้เขยีนชนิด MCQ, CRQ 

ผลงานวจิยั 

5.7 ภาวะผูนํ้า การบริหารจัดการดูแลผู้ ป่วยในหอ

ผูป่้วยในและหอผูป่้วยนอก 

การประชุมอภปิรายสมัมนา 

การทําโครงการ 

การอบรมเชงิปฏบิตักิาร 

การสงัเกตโดยตรง 

การประเมนิ 360 องศา 

แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) 

 

 

6.2 เน้ือหาของการฝึกอบรม/หลกัสูตร 

เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลกัสูตรต้องครอบคลุมประเดน็การปฏิบตังิานทางคลนิิกและทฤษฎีที่

เกี่ยวเนื่องหรอืมปีระสบการณ์ดา้นต่อไปนี้ 

1. พื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์คลินิก วิทยาศาสตร์สังคมและพฤติกรรม 

รวมทัง้เวชศาสตร์ป้องกนัทางโลหติและมะเรง็วทิยาในเดก็ 

2. การตดัสนิใจทางคลนิิก และการใชย้าและทรพัยากรอย่างสมเหตุผล 

3. ทกัษะการสื่อสาร 

4. จรยิธรรมทางการแพทย ์

5. ระบบสาธารณสุขและบรกิารสุขภาพ 

6. กฎหมายทางการแพทย์และนิตเิวชศาสตร ์

7. หลกัการบรหิารจดัการ 

8. ความปลอดภยัของผูป่้วย 

9. การดูแลตนเองของแพทย ์

10. การแพทย์ทางเลอืก 

11. พืน้ฐานและระเบยีบวจิยัทางการแพทย์ ทัง้การวจิยัทางคลนิิกและระบาดวทิยาคลนิิก 

12. เวชศาสตร์เชงิประจกัษ์ 

13. การสอนทางคลนิิก (clinical teaching) 

6.3 จาํนวนปีของการฝึกอบรม  

สาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเด็กมรีะยะเวลารวม 5 ปี 

อนุสาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเด็กมรีะยะเวลา 2 ปี 

เปิดการฝึกอบรมวนัที ่1 กรกฎาคมของทุกปีการศึกษา 

6.4 การบริหารจดัการฝึกอบรมและสภาพการปฏิบติังาน 

สถาบนัฝึกอบรม ต้องจดัสภาวะการปฏบิตังิานดงัต่อไปนี้ 

6.4.1 บรหิารการจดัการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ โปร่งใส ยดึหลกัความเสมอภาค 

6.4.2 มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารการจดัการฝึกอบรมและกําหนดอยา่งชดัเจนเกี่ยวกบัหน้าที ่

ความรบัผิดชอบและอํานาจในการจดัการ การประสานงาน การบริหาร และการประเมินผล 
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สําหรับแต่ละขัน้ตอนของการฝึกอบรม ประธานแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรต้องมี

ประสบการณ์ในการปฏบิตังิานในสาขานัน้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 

6.4.3 มกีารกําหนดและดําเนินนโยบายเพื่อใหม้กีารนําความเชีย่วชาญทางแพทยศาสตรศกึษามาใช้

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจดัทําแผนการฝึกอบรม การดําเนินการฝึกอบรม และการประเมิน

การฝึกอบรม 

6.4.4 ดําเนินการใหผู้ม้ีส่วนไดส่้วนเสยีที่เหมาะสมมส่ีวนร่วมในการวางแผนการฝึกอบรม ใหผู้เ้ขา้รบั

การอบรมเขา้ร่วมกจิกรรมทางวชิาการ (รวมถึงการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ) ทีเ่กี่ยวข้อง

กับการฝึกอบรม ระบุกฎเกณฑ์และประกาศให้ชัดเจนเรื่องเงื่อนไขการบริการและความ

รบัผดิชอบของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

6.5 สภาวะการปฏิบติังาน 

สถาบันฝึกอบรม ต้องจัดให้แพทย์ประจําบ้าน/แพทย์ประจําบ้านต่อยอดได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 

(รวมถงึการอยู่เวร) ที่เกี่ยวขอ้งกับการฝึกอบรม ระบุกฎเกณฑ์และประกาศให้ชดัเจนเรื่องเงื่อนไขงานบริการและความ

รบัผิดชอบของแพทย์ประจําบ้าน/แพทย์ประจําบ้านต่อยอด กําหนดการฝึกอบรมทดแทนในกรณีที่แพทย์ประจําบ้าน/

แพทย์ประจําบ้านต่อยอดมีการลาพกั เช่น การลาคลอดบุตร การเจบ็ป่วย การเกณฑ์ทหาร การถกูเรยีกฝึกกําลงัสํารอง 

การศกึษาดูงานนอกแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร เป็นต้น จดัมค่ีาตอบแทนใหแ้ก่แพทย์ประจําบ้านต่อยอดอย่างเหมาะสม

กบัตําแหน่งและงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ควรมกีารระบุชัว่โมงการทํางานทีเ่หมาะสม รวมทัง้การลาพกัผ่อน 

6.6 การวดัและประเมินผล 

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ ได้กําหนดแนวทางและดําเนินการวดัและประเมินผลแพทย์ประจําบ้าน/

แพทย์ประจําบ้านต่อยอดที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ตามสมรรถนะหลกั 7 ประการ ครอบคลุมทัง้ด้าน

ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ในการกําหนดวิธีและรูปแบบการวดัและประเมินผลคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯคํานึงถึง

บรบิททีแ่ตกต่างกนัของแต่ละสถาบนั จงึมนีโยบายมอบอํานาจ (empowerment) ใหแ้ก่สถาบนัฝึกอบรมจดัประสบการณ์

การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถทางวิชาชีพหรือผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ตามสมรรถนะหลกั 7 

ประการ เพื่อตอบสนองเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม พร้อมทัง้กําหนดวิธีการประเมินความรู้

ความสามารถทางวิชาชีพให้สอดคล้องกับวิธีการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ตามความเหมาะสมและให้แต่ละสถาบัน

พจิารณาดําเนินการเองตามความเหมาะสมกับบรบิทของสถาบนั ทัง้นี้ต้องแสดงใหค้ณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯเหน็ชอบ

ว่าไดว่้าเป็นการประเมนิทีต่ัง้อยู่บนหลกัการและมมีาตรฐานอนัด ี (ตารางที1่ และ 2) 
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ตารางท่ี 2 วธิกีารประเมนิความรูค้วามสามารถทางวชิาชพี และความเหมาะสมในการใชว้ธิกีารประเมนิ 

ความรู้ความสามารถทางวชิาชพี MCQ CRQ Slide 

test 

Chart 

audit 

360 องศา/

การประเมนิ 

EPA 

Research 

 

Portfolio 

1. พฤตนิิสยั เจตคต ิคุณธรรมและ

จรยิธรรมแห่งวชิาชพี 

0 

 

0 

 

0 

 

++ 

 

+++ 

 

++ 

 

+++ 

 

2. การตดิต่อสื่อสารและการสรา้ง

สมัพนัธภาพ 

0 0 ++ + +++ + +++ 

3. ความรูพ้ืน้ฐาน +++ +++ ++ ++ + + + 

4. การบริบาลผูป่้วย ++ +++ +++ +++ +++ 0 + 

5. ระบบสุขภาพและการสรา้งเสริม

สุขภาพ 

++ ++ ++ + ++ 0 +++ 

6. การพฒันาความรูค้วามสามารถทาง

วชิาชพีอย่างต่อเนื่อง 

0 0 0 + +++ +++ ++ 

7. ภาวะผูนํ้า 0 0 0 ++ +++ ++ ++ 

 

6.6.1 การวดัและประเมนิผลระหว่างการฝึกอบรม การเลื่อนชัน้ปี การยุตกิารฝึกอบรม 

สถาบันฝึกอบรมต้องจดัให้มีการประเมินความก้าวหน้า (formative evaluation) และให้ข้อมูลป้อนกลบัอย่าง

เป็นระบบและตรวจสอบได้ เพื่อการพฒันาตนเองแก่แพทย์ประจําบ้านต่อยอดในระหว่างการฝึกอบรม มีการวดัและ

ประเมนิผล (summative evaluation) เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมแต่ละระดบัชัน้ปี และเพื่อการเลื่อนระดบัชัน้ปี นอกจากนี้ 

ต้องจัดให้มีระบบอุทธรณ์ผลการวดัและประเมินผล มีการกําหนดเกณฑ์การเลื่อนระดับชัน้ปีและเกณฑ์การยุติการ

ฝึกอบรมของแพทย์ประจําบ้านต่อยอดไวช้ดัเจนและแจง้ใหแ้พทย์ประจําบ้านต่อยอดทราบก่อนเริม่การฝึกอบรม 

6.6.1.1 การประเมนิระหว่างการฝึกอบรม  

(ก) สถาบนัฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีการประเมินผู้เข้ารบัการฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรมที่

ครอบคลุมทัง้ดา้นความรูท้กัษะเจตคตแิละกจิกรรมทางการแพทย์ ในมติติ่างๆ ดงันี ้

มติทิี ่1 ประเมนิสมรรถนะโดยอาจารย ์

มติทิี ่2 การตรวจเวชระเบยีนผูป่้วยใน 

มติทิี ่3 การตรวจเวชระเบยีนผูป่้วยนอก 

มติทิี ่4 คะแนนสอบจดัโดยสถาบนั และส่วนกลางคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ 

มติทิี ่5 การร่วมกจิกรรมวชิาการส่วนกลางของสมาคมโลหติวทิยาแหง่ประเทศไทย 

มติทิี ่6 การประเมนิสมรรถนะโดยผูร้่วมงาน 

มติทิี ่7 การประเมนิสมรรถนะโดยผูป่้วยหรอืผูป้กครอง 

การบนัทึกขอ้มูลมติทิี ่5 สามารถกระทําใน portfolio  

- ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม ทําการบันทึกข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงใน portfolio ตามที่ คณะอนุกรรมการ

ฝึกอบรมและสอบฯ สาขาสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กกําหนดในแต่ละปีการศึกษา โดยข้อมูลนี้จะใช้ต่อเนื่อง

สําหรบัการทํา revalidation ภายหลงัสําเรจ็การฝึกอบรม 

- สถาบนัฝึกอบรมสาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ทําการบนัทกึข้อมูลการประเมนิผู้เขา้รบัการฝึกอบรม

ในมิติต่างๆ ทัง้รายบุคคลและรายสถาบนัผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อรายงานผลมายงัคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 

ตามทีกํ่าหนด 
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(ข) การประเมนิความรูค้วามสามารถทางวิชาชพี 

เป็นการวดัและประเมินผลความรู้ความสามารถทางวิชาชีพตามผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์

ของแพทย์ประจําบ้านในการให้บรบิาลเด็กทัง้เด็กปกติและเด็กป่วย คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯได้กําหนดกรอบของ 

EPA (Entrustable Professional Activities) ที่แพทย์ประจําบ้านจะต้องสามารถปฏิบตัิได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีการ

กํากบัดูแล เมื่อจบการฝึกอบรม 

ในระหว่างการฝึกอบรม แพทย์ประจําบ้านจะต้องไดร้บัการประเมนิผลการเรยีนรูท้ี่พงึประสงค์

ตาม EPA และตาม milestones ที่กําหนดในแต่ละระดบัชัน้ปี รวมทัง้ได้รบัข้อมูลป้อนกลบัจากอาจารย์ผู้ประเมินเพื่อ

การพฒันาตนเอง ทัง้นี้แพทย์ประจําบ้านจะต้องพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่องและแสดงใหเ้ห็นว่าตนบรรลุผลการเรยีนรู้ที่

พึงประสงค์ ตามระดับของ milestones ที่กําหนด (ภาคผนวกที่ 6) จึงจะได้รับอนุญาตให้เลื่อนระดับชัน้ของการ

ฝึกอบรมรวมทัง้ใช้พิจารณาประกอบการตัดสินผลสอบภาคปฏิบตัิ เมื่อจบการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านระดบัปีที่ 5 

หรอืแพทย์ประจําบ้านต่อยอดระดบัปีที ่2 สถาบนัสามารถกําหนดและปรบั milestones เพื่อการวดัและประเมนิผลในแต่

ละระดบัชัน้ปีใหเ้หมาะสมกบับรบิทของสถาบนัตนเองได ้ทัง้นี้ต้องไดค้วามเหน็ชอบจาก อฝสฯ 
6.6.1.2 เกณฑ์การเลื่อนชัน้ปี มดีงันี้ 

1. ปฏบิตังิานไดไ้ม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 80 ของระยะเวลาทีกํ่าหนด 

2. ผ่านการประเมนิตามมติิต่างๆ ทีกํ่าหนดในหลกัสูตร โดยไดค้ะแนนไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของแต่ละ

มติ ิยกเวน้การสอบตามมติทิี ่4 ใหใ้ชเ้กณฑ์ตามแต่ละสถาบนักําหนด 

3. ผ่านการประเมนิ Entrustable professional activities ตามระดบั milestone ทีกํ่าหนด 

4. รายงานบนัทกึขอ้มูลการเรยีนรูใ้น portfolio อย่างน้อย 50 หน่วยกติ/ปี (ภาคผนวกที ่10) 

5. ผลการปฏบิตัิงานสอดคล้องตามข้อกําหนดของสถาบนัฝึกอบรมไม่ก่อใหเ้กดิความเสื่อมเสยีแก่

สถาบนัฝึกอบรม 

6.6.1.3 แนวทางการดําเนินการกรณีไม่ผ่านการประเมนิเพื่อเลื่อนชัน้ปี 

1. ต้องปฏิบตัิงานเพิม่เติมในส่วนที่สถาบนักําหนด แล้วทําการประเมินซํ้า ถ้าผ่านการประเมนิจึง

สามารถเลื่อนชัน้ปีได ้

2. ไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชัน้ปีซํ้าตามข้อที ่1 หรือไม่ผ่านการประเมินเพื่อรบัการเสนอชื่อ

เขา้สอบวุฒบิตัรฯ ต้องปฏบิตังิานในระยะชัน้ปีเดมิอกี 1 ปี 

3. หลงัจากปฏิบตังิานซํ้าในชัน้ปีเดิมอีก 1 ปี แล้วยงัไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชัน้ปีให้ยุตกิาร

ฝึกอบรม 

4. ให้สถาบันส่งผลการประเมินแพทย์ประจําบ้านมายังคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 

ภายในวนัที ่30 มถิุนายน ของทุกปี 

6.6.1.4 การดําเนินการสําหรบัผูท้ีไ่ม่ผ่านการประเมนิ 

1. แจ้งผลการประเมนิให้แพทย์ประจําบ้านรบัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรในแบบประเมนิผลของ

ราชวทิยาลยัฯ พรอ้มแนวทางการพฒันา รายละเอยีดการปฏบิตังิานเพิม่เตมิ การกํากบัดูแลและการประเมนิผลซํ้า 

2. เมื่อแพทย์ประจําบ้านลงชื่อรับทราบ ให้ส่งสําเนาผลการประเมินชุดหนึ่งให้อนุกรรมการ

ฝึกอบรมและสอบ ราชวทิยาลยัฯ  

6.6.1.5 การดําเนินการเพื่อยุตกิารฝึกอบรม 

1. การลาออก แพทย์ประจําบ้านต้องทําเรื่องชี้แจงเหตุผลก่อนพกัการปฏบิตัิงานล่วงหน้าอย่างน้อย 2 

สปัดาห์ เมื่อสถาบนัฝึกอบรมอนุมตัใิหพ้กัการปฏบิตังิานแล้วจงึแจง้ต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อเหน็ชอบ

และแจ้งต่อแพทยสภาพร้อมความเห็นประกอบว่าสมควรให้พักสิทธิก์ารสมัครเป็นแพทย์ประจําบ้านเป็นเวลา 1 ปีในปี

การศกึษาถดัไปหรอืไม่ โดยพจิารณาจากเหตุผลประกอบการลาออกและคําชี้แจงจากสถาบนัฝึกอบรม 

การลาออกจะถอืว่าสมบูรณ์เมื่อไดร้บัอนุมตัจิากแพทยสภา 

2. การใหอ้อก 
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2.1 ปฏบิตังิานโดยขาดความรบัผดิชอบหรอืประพฤตตินเสื่อมเสยีรา้ยแรงจนก่อใหเ้กดิผลเสยีต่อ

ผูป่้วยหรอืต่อชื่อเสยีงของสถาบนัฝึกอบรม 

2.2 ปฏบิตัิงานโดยขาดความรบัผดิชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสีย ไม่มกีารปรบัปรุงพฤติกรรม

หลังการตักเตือน และกระทําซํ้าภายหลงัการภาคทณัฑ์ เมื่อสถาบนัฝึกอบรมเห็นสมควรให้ออก ให้ทําการแจ้งแพทย์

ประจําบ้านรับทราบพร้อมให้พักการปฏิบัติงาน แล้วทําเรื่องแจ้งต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ซึ่งจะต้องตัง้

คณะกรรมการสอบสวนจํานวน 5 คน ประกอบดว้ยหวัหน้าสถาบนัฝึกอบรมอื่นจํานวน 3 คน และกรรมการภายในสถาบนั

จํานวน 2 คน เพื่อดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์ ภายหลงัจากได้รบัเรื่อง ผลการสอบสวนจะถูกนําเสนอต่อที่

ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อลงความเห็น ถ้าสมควรให้ออกจึงแจ้งต่อแพทยสภาจนเมื่อไดร้บัการ

อนุมตัจิงึถอืว่าการใหอ้อกสมบูรณ์ ถ้าเหน็ว่ายงัไม่สมควรใหอ้อกจงึส่งเรื่องคนืใหส้ถาบนัฝึกอบรมพรอ้มคําแนะนํา 

6.6.2 การวดัและประเมินผลเพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ (ภาคผนวก 7) 

ก. ผูส้มคัรสอบเพื่อวุฒบิตัรฯ สาขาโลหติวิทยาและมะเร็งในเดก็จะต้องเป็นผูท้ีไ่ด้ผ่านการอบรม

แพทย์ประจําบ้านหรอืแพทย์ประจําบ้านต่อยอดสาขาโลหิตวทิยาและมะเรง็ในเดก็ครบตามหลกัสูตรของแพทยสภาและ

สถาบนัทีใ่หก้ารฝึกอบรมเหน็สมควรใหเ้ขา้สอบได ้

ข. ผู้สมคัรสอบจะต้องส่งผลงานวิจยัที่เสร็จสิ้นเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ในรูปแบบที่

พรอ้มส่งตพีมิพต์้องมบีทคดัย่อเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ค. วธิกีารสอบประกอบดว้ย 

1. การสอบภาคทฤษฎ ีคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 60 ประกอบดว้ยการสอบ 

1.1 MCQ รอ้ยละ 40 

1.2 CRQ รอ้ยละ 20 

2. การสอบภาคปฏบิตั ิคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 40 ประกอบดว้ยการสอบ 

2.1 Spot diagnosis รอ้ยละ 10 

2.2 Oral/cases exam รอ้ยละ 15 

2.3 Hematomorphology รอ้ยละ 15 

ง. การตดัสนิผลการสอบ 

โดยใชว้ิธอีงิเกณฑ์ จากคะแนนรวมของการสอบข้อเขยีนและการสอบภาคปฏิบตัิต้องไดค้ะแนนเฉลี่ย

ไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 60 

เกณฑ์การตดัสนิงานวจิยั ใชห้ลกัองิเกณฑ์ตามทีค่ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศกําหนด

ในปีการศึกษาที่เริม่เข้ารบัการฝึกอบรม หากไม่ผ่านใหท้ําการแก้ไขตามคําแนะนําของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ

สอบฯ ให้เสร็จสิน้ก่อนวนัสอบภาคปฏิบตัเิมื่อจบการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านระดบัที ่5 หรอืแพทย์ประจําบ้านต่อยอด

ระดบัที ่2 

ทัง้นี้ ชนิดและจํานวนครัง้ของการสอบภาคปฏิบัติ /ปากเปล่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เหน็เหมาะสม 

6.6.3 การสอบเพื่อหนังสอือนุมตั ิสาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ 

1. ผูส้มคัรจะต้องเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบวิชาชพีเวชกรรมตามพระราชบญัญตัิวชิาชีพเวช

กรรม 2525 และได้ทํางานสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กในโรงพยาบาลที่แพทยสภารบัรองและมีศกัยภาพเป็นไป

ตามเกณฑ์ขัน้ตํ่าของการเปิดสถาบนัฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

2. ทํางานวจิยั 1 เรื่อง เช่นเดยีวกบัผูส้อบวุฒบิตัรฯ โดยมผีูบ้งัคบับญัชารบัรอง 

3. ส่งผลงานวจิยัตามเวลาทีกํ่าหนด 

4. การสอบจะใชข้อ้สอบและเกณฑ์การตดัสนิ เช่นเดยีวกบัการสอบเพื่อวุฒบิตัรฯ 
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5. ผู้ที่ไดร้บัวุฒิบตัรฯ สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กจากต่างประเทศ และแพทยสภารบัรอง

ภายใน 5 ปี ใหส้อบปากเปล่าแต่เพยีงอย่างเดยีว (การสอบผ่านต้องไดค้ะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 60) 

7. การรบัและคดัเลือกผู้เข้ารบัการฝึกอบรม 

สถาบนัฝึกอบรม ต้องระบุคุณสมบตัิของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมให้ชดัเจน และเป็นไปตามข้อบงัคบัและประกาศของ

แพทยสภา  

7.1 คุณสมบติัของผู้เข้ารบัการฝึกอบรม 

7.1.1 ต้องเป็นผู้ที่ได้รบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา และผ่านโครงการแพทย์

เพิม่พูนทกัษะของแพทยสภาตามระยะเวลาทีแ่พทยสภากําหนด 

7.1.2 แพทย์ประจําบ้านสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กหลักสูตร 5 ปี จะเข้าอบรมระดับที่ 4 ได้

ต่อเมื่อแพทย์ท่านนัน้ต้องสอบผ่านการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขากุมารเวชศาสตรร์ะดบัที่ 3 ในสถาบนันัน้เป็นที่

เรยีบรอ้ยแล้ว จงึสามารถเขา้ฝึกอบรมในระดบัที ่4 ของสถาบนัเดมิได ้

7.1.3 ผู้ที่จะเขา้รบัการฝึกอบรมอนุสาขาต่อยอด ต้องเป็นผูไ้ด้รบัวุฒิบตัรแสดงความรู้ความชํานาญใน

การประกอบวชิาชพีเวชกรรมหรอืหนังสอือนุมตัิแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชพีเวชกรรม สาขากุมาร

เวชศาสตร์ของแพทยสภา จงึสามารถเขา้ฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอดในระดบัที ่1 ได ้

7.2 การคดัเลือกผู้เข้ารบัการฝึกอบรม 

สถาบนัจดัทําประกาศรายชื่อคณะกรรมการและเกณฑ์การคดัเลือกผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม โดยยึดหลกั

ความเสมอภาคโปร่งใสและตรวจสอบได ้

7.3 จาํนวนผู้เข้ารบัการฝึกอบรม 

ราชวทิยาลยักุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กําหนดให้สถาบนัฝึกอบรมรบัผู้เข้าฝึกอบรมได้ ในสดัส่วน

ชัน้ปีละ 1 คน ต่ออาจารย์แพทย์ผูฝึ้กอบรมเต็มเวลา 3 คน ในตําแหน่งแรก ตําแหน่งต่อไปใชส้ดัส่วน ชัน้ปีละ 1 คน ต่อ

อาจารย์แพทย์ผู้ฝึกอบรม 1 คน ไปอีก 5 ตําแหน่ง หลงัจากนัน้ ใช้สดัส่วน ชัน้ปีละ 1 คน ต่ออาจารย์ผูฝึ้กอบรม 2 คน 

รวมทัง้ต้องมงีานบรกิารขัน้ตํ่าตามทีกํ่าหนด (ภาคผนวก 8) 

8. อาจารยผ์ู้ให้การฝึกอบรม 

8.1 คุณสมบติัของคณะกรรมการกาํกบัดูแลการฝึกอบรม  

สถาบนัฝึกอบรมต้องมอีาจารย์แพทย์ ซึ่งไดร้บัหนังสอือนุมตัหิรอืวุฒบิตัรสาขาโลหิตวทิยาและมะเรง็ใน

เดก็จากแพทยสภา และต้องเป็นสมาชิกของราชวิทยาลยักุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาชิกตลอดชพีของสมาคม

โลหติวิทยาแห่งประเทศไทย ผูท้ี่รบัผดิชอบเป็นประธานการฝึกอบรมของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมจะต้องปฏิบตังิาน

ทางด้านกุมารเวชศาสตร์โรคเลือดมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี และอาจารย์ผู้ทําหน้าที่ห ัวหน้าสถาบันฝึกอบรมจะต้อง

ปฏบิตังิานทางดา้นโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีภายหลงัไดร้บัวุฒบิตัรฯ หรอืหนังสอือนุมตัฯิ 

8.2 คุณสมบติัและจาํนวนของอาจารยผ์ู้ให้การฝึกอบรม 

8.2.1 คุณสมบตัขิองอาจารย์ผูใ้หก้ารฝึกอบรม 

สถาบนัฝึกอบรมต้องมีแพทย์ซึ่งได้รบัหนังสอือนุมตัิหรอืวุฒิบตัรสาขากุมารเวชศาสตร์โรคเลอืดหรือ

สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กของแพทยสภา และเป็นสมาชิกราชวิทยาลัยกุมารแพทย์และสมาชิกตลอดชพีของ

สมาคมโลหติวทิยาแห่งประเทศไทย จํานวนอย่างน้อย 3 คน ต่อจํานวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 1 คน (รายละเอียดตามข้อ 

7.3) 

8.2.2 จํานวนอาจารย์ผูใ้หก้ารฝึกอบรม 

สถาบนัฝึกอบรมจะต้องจดัอาจารย์แพทย์ผู้ฝึกอบรมแบบเต็มเวลาอย่างน้อย 3 คน ต่อผู้เข้าอบรม 1 

คน หากจํานวนอาจารย์แพทย์ผู้ใหก้ารฝึกอบรมเตม็เวลาไม่พอ อาจจดัใหม้ีอาจารย์แพทย์ผู้ใหก้ารฝึกอบรมแบบไม่เตม็เวลา 

แต่จะต้องมีอาจารย์แพทย์ผู้ให้การฝึกอบรมเต็มเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนอาจารย์แพทย์ผู้ให้การฝึกอบรม

ทัง้หมด (นัน่คือจํานวนอาจารย์แพทย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบไม่เต็มเวลาจะต้องไม่มากกว่าจํานวนอาจารย์แพทย์ผู้ให้การ
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ฝึกอบรมแบบเต็มเวลาที่มีอยู่) และภาระงานในสาขาของอาจารย์แบบไม่เต็มเวลา เมื่อรวมกันทัง้หมดจะต้องไม่น้อยกว่า

ภาระงานของจํานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลาที่ขาดไป โดยอาจารย์ผู้รบัผิดชอบการฝึกอบรมของสถาบัน

ฝึกอบรมจะต้องปฏบิตังิานทางด้านโลหติวทิยามาแลว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

ในกรณีที่หลกัสูตรการฝึกอบรมเป็นแบบที่มสีถาบนัร่วมฝึกอบรม หรือมีสถาบนัฝึกอบรมสมทบ 

ให้อนุโลมใชห้ลกัเกณฑ์ที่กําหนดดงักล่าว สําหรบัการกําหนดจํานวนอาจารย์แพทย์ในแต่ละสถาบนัฝึกอบรม โดยทอน

เป็นสดัส่วนตามเวลาทีส่ถาบนัฝึกอบรมนัน้มส่ีวนร่วมในการฝึกอบรม 

อาจารย์ผู้ฝึกอบรมแบบเต็มเวลา หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลยั ลูกจ้างประจํารวมทัง้อาจารย์

แพทย์เกษียณอายุราชการปฏบิตังิานในโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์หรอืหน่วยงานทีป่ฏบิตังิานเตม็เวลา 

อาจารยผ์ู้ฝึกอบรมแบบไม่เต็มเวลา แบ่งเป็น 2 ประเภท 

ก. พนักงานมหาวิทยาลยัหรือลูกจ้างประเภทบางเวลาอย่างน้อยครึง่เวลา และไดร้บัเงินเดือนสดัส่วนงาน ใหน้ับ

เวลาปฏบิตังิานตามสญัญาจา้ง 

ข. ผู้ที่ปฏิบตัิงานอยู่ที่สถาบนัอื่น แผนกอื่น หรืออาจารย์แพทย์เกษียณอายุมาช่วยสอนบางเวลา โดยไม่ได้มี

สญัญาจ้างจากหน่วยงาน หรือปฏิบัติงานน้อยกว่าครึ่งเวลา ให้คิดเวลาปฏิบตัิงานเฉพาะที่มา ปฏิบัติงานสําหรบัการ

เรียนการสอนแพทย์ประจําบ้านสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก ไม่นับเวลาที่มาทํางานวิจยั งานบริการ เช่นตรวจ

ผูป่้วย หรอืทําหตัถการ โดยไม่เกี่ยวข้องกบัแพทย์ประจําบ้านสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเดก็ รวมทัง้ไม่นับเวลาทีม่า

สอนนักศกึษาแพทย์และแพทย์ประจําบ้านกุมารเวชศาสตร์ 

ผู้ฝึกอบรมวุฒิบัตรฯในระดับเดียวกันใช้ศักยภาพได้ 35 ชัว่โมง ต่อสัปดาห์ใน 1 สาขาวิชา แต่ถ้าฝึกอบรม

มากกว่า 2 สาขาวชิา ต้องแบ่งศกัยภาพเป็น 2 สาขาวชิา โดยคดิสาขาวชิาหลกัไม่น้อยกว่าครึง่หนึ่ง 

อนึ่ง สถาบนัฯ ต้องกําหนดและดําเนินนโยบายการสรรหาและคดัเลือกอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ

พนัธกิจของแผนการฝึกอบรม/ หลักสูตร ระบุคุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมที่ชดัเจน โดยครอบคลุมความ

ชํานาญทีต่้องการ ไดแ้ก่ คุณสมบตัทิางวชิาการ ความเป็นครู และความชํานาญทางคลนิิก 

สถาบนัฯ ต้องระบุหน้าที่ความรบัผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์ และสมดุลระหว่างงานดา้นการศึกษา การวิจยั 

อาจารย์ต่อผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่แพทยสภากําหนดไว้ อาจารย์จะต้องมเีวลาเพยีงพอสําหรบัการ

ให้การฝึกอบรม ให้คําปรึกษา และกํากับดูแล นอกจากนัน้อาจารย์ยงัต้องมีการพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่องทัง้ทางด้าน

การแพทย์และด้านแพทยศาสตรศึกษา สถาบนัฯ ต้องจัดให้มีการพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นระบบ และมีการประเมิน

อาจารย์เป็นระยะ 

9. ทรพัยากรทางการศึกษา  

9.1 สถานที่และโอกาสในการเรียนรู้ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่ทันสมัย 

สามารถใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเพยีงพอ มอีุปกรณ์สําหรบัการฝึกอบรม ภาคปฏบิตัิ และมี

สิง่แวดล้อมทางการศกึษาทีป่ลอดภยั 

9.2 การคดัเลือกและการรบัรองการเป็นสถานที่สําหรบัการฝึกอบรม จํานวนผู้ป่วยเพียงพอและชนิดของผู้ป่วย

หลากหลายสอดคล้องกับผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทัง้ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเวลาราชการ การ

เขา้ถงึสิง่อํานวยความสะดวกทางคลนิิกและการเรยีนภาคปฏบิตัทิีพ่อเพยีงสําหรบัการสนับสนุนการเรยีนรู ้

9.3 สื่ออิเล็กทรอกนิกส์สําหรบัการเรยีนรู้ที่ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมสามารถเข้าถึงได้ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมอย่างมปีระสทิธภิาพและถูกหลกัจรยิธรรม 

9.4 การจดัประสบการณ์ในการปฏบิตังิานเป็นทมีร่วมกบัผูร้่วมงานและบุคลากรวิชาชพีอื่น 

9.5 ความรู้และการประยุกต์ความรูพ้ื้นฐานและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในสาขาวชิาที่ฝึกอบรม มีการบูรณา

การและสมดุลระหว่างการฝึกอบรมกบัการวจิยัอย่างเพยีงพอ 

9.6 การนําความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตร์ศึกษามาใช้ในการจดัทําแผนฝึกอบรม การดําเนินการฝึกอบรม การ

ประเมนิการฝึกอบรม 
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9.7 การฝึกอบรมในสถาบันอื่น ทัง้ในและนอกประเทศตามที่ระบุไว้ในหลกัสูตร ตลอดจนระบบ การโอนผลการ

ฝึกอบรม 

10. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร 

สถาบนัฝึกอบรม ต้องกํากบัดูแลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/ หลกัสูตรเป็นประจํา มกีลไกสําหรบั

การประเมนิหลกัสูตรและนําไปใชจ้รงิ การประเมนิหลกัสูตรต้องครอบคลุม 

10.1 พนัธกจิของแผนฝึกอบรม/หลกัสูตร 

10.2 ผลลพัธ์การเรยีนรูท้ีพ่งึประสงค์ 

10.3 แผนฝึกอบรม 

10.4 ขัน้ตอนการดําเนินงานของแผนฝึกอบรม 

10.5 การวดัและประเมนิผล 

10.6 พฒันาการของผูร้บัการฝึกอบรม 

10.7 ทรพัยากรทางการศกึษา 

10.8 คุณสมบตัขิองอาจารย์ผูใ้หก้ารฝึกอบรม 

10.9 ความสมัพนัธ์ระหว่างนโยบายการรบัสมคัรผูร้บัการฝึกอบรมและความต้องการของระบบสุขภาพ 

10.10 สถาบนั/โครงการฝึกอบรม ร่วม/ สมทบ 

10.11 ขอ้ควรปรบัปรุง 

สถาบันฝึกอบรม ต้องแสวงหาข้อมูลป้อนกลบัเกี่ยวกับการฝึกอบรม/หลกัสูตร จากผู้ให้การฝึกอบรม ผู้เข้ารบัการ

ฝึกอบรม นายจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลกั รวมถึงการใช้ข้อมูลป้อนกลบัเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบตัิงาน

ของแพทย์ผูสํ้าเรจ็การฝึกอบรม ในการประเมนิการฝึกอบรม/ หลกัสูตร 

11. การทบทวนและการพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม 

สถาบนัฝึกอบรม ต้องจดัใหม้ีการทบทวนและพฒันาคุณภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมเป็นระยะๆ หรอือย่างน้อยทุก 5 

ปี ปรบัปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เนื้อหา ผลลัพธ์ และสมรรถนะของผู้สําเร็จการฝึกอบรม รวมถึงการวดัและการ

ประเมินผล และสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรม ให้ทนัสมยัอยู่เสมอ ปรบัปรุงแก้ข้อบกพร่องที่ตรวจพบมีข้อมูลอ้างอิง 

และแจง้ผลการทบทวน และพฒันาใหแ้พทยสภารบัทราบ 

12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการ 

12.1 สถาบนัฝึกอบรม ต้องบรหิารจดัการหลกัสูตรใหส้อดคล้องกบักฎระเบยีบที่กําหนดไวใ้นด้านต่างๆ ไดแ้ก่ การ

รบัสมคัรผู้เข้ารบัการฝึกอบรม (เกณฑ์การคดัเลือกและจํานวนที่รบั) กระบวนการฝึกอบรม การวดัและประเมินผล และ

ผลลพัธ์ของการฝึกอบรมทีพ่ึงประสงค์ การออกเอกสารที่แสดงถึงการสําเรจ็การฝึกอบรมในแต่ละระดบั หรอื หลกัฐาน

อย่างเป็นทางการอื่นๆ ที่สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมในระดับนั ้นได้ทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ 

12.2 สถาบนัฝึกอบรม ต้องกําหนดหน้าทีร่บัผดิชอบและอํานาจในการบรหิารจดัการงบประมาณของแผนฝึกอบรม/ 

หลกัสูตร ใหส้อดคล้องกบัความจําเป็นดา้นการฝึกอบรม 

12.3 สถาบนัฝึกอบรม ต้องมีบุคลากรทีป่ฏิบตัิงานและมีความเชีย่วชาญที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุน การดําเนินการ

ของการฝึกอบรมและกจิกรรมอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง การบรหิารจดัการทีด่แีละใชท้รพัยากรไดอ้ย่างเหมาะสม 

12.4 สถาบนัฝึกอบรม ต้องจดัใหม้ีจํานวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนับสนุนด้านอื่นๆ ที่

เกี่ยวขอ้งครบถ้วน สอดคล้องกบัขอ้บงัคบัและประกาศของแพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม 

13. การประกนัคุณภาพการฝึกอบรม 

แพทยสภากําหนดให้สถาบนัฝึกอบรมที่ได้รบัอนุมตัใิหจ้ดัการฝึกอบรม จะต้องผ่านการประเมนิความพรอ้มในการ

เป็นสถาบนัฝึกอบรม และสถาบนัฝึกอบรมจะต้องจดัใหม้กีารประกนัคุณภาพการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องดงันี ้
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13.1 การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายในสถาบนัฝึกอบรมจะต้องจดัให้มรีะบบ และกลไกการประกนัคุณภาพ

การฝึกอบรมภายในอย่างน้อยทุก 2 ปี 

13.2 การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก สถานฝึกอบรมจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพจาก

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาโลหิตวทิยาและมะเร็งในเดก็ตามขอ้กําหนดของแพทยสภาแต่ไม่เกินกว่าทุก 

5 ปี 
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ภาคผนวกท่ี 1 เน้ือหาวิชาของการฝึกอบรม/หลกัสูตร 

หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒบิตัรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวชิาชพี 

เวชกรรมสาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเด็ก ครอบคลุมเนื้อหา ดงัต่อไปนี้ 

1. ความรูส้าขากุมารเวชศาสตร์ ตามเกณฑ์ของราชวทิยาลยักุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 

2. ความรู้สาขาวชิาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ ประกอบดว้ย 

(ก) ความรู้พ้ืนฐานของโลหิตวิทยาและระบบท่ีเก่ียวข้อง 

1. Hematopoiesis 

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 

10.5.5 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 
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10.6.2 Blood group genetics 

10.6.3 Immunology related transfusion medicine 

10.6.4 Red cell antigen-antibody reaction and their detection 

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 

antigensPositive  

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) โลหิตวิทยาในเดก็ (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 

2.5.2 Nutritional anemia 
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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) การปลูกถ่ายเซลลต้์นกาํเนิด (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 

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 



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้าน/แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ ฉบบัปรบัปรุงใหม่ พ.ศ.2562 

หน้า 21 

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 

9.3 Immunologic aspects 

(ง) ความรู้ทางห้องปฏิบติัการโลหิตวิทยา (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 
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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 

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 
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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 

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  
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5.3  Complementary and alternative medical therapies in pediatric oncology 

โรคหรือภาวะทางโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ท่ีสาํคญั 

โรคที่สําคญัทางโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก ที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กต้องวินิจฉัยและ

รกัษาไดไ้ม่ว่าโรคจะอยู่ในระดบัใดกต็าม โดยแบ่งตามวธิจีดัการเรยีนรู้ดงันี้ 

ระดบั 1 โรคหรอืภาวะทีพ่บบ่อย และมคีวามสําคญัซึ่งแพทย์ประจําบ้านสามารถเรยีนรูไ้ดจ้ากผูป่้วยโดยตรง 

ระดบั 2 โรคหรือภาวะทีพ่บน้อยกว่าระดบั 1 และมีความสําคญัซึ่งแพทย์ประจําบ้านสามารถเรยีนรู้จากผู้ป่วยแต่ไม่ได้

ดูแลผูป่้วยโดยตรง เช่น การร่วมดูแลในหอผูป่้วย (ward round) ดว้ยกนั เป็นต้น 

ระดบั 3 โรคที่พบน้อยแต่มีความสําคัญ ซึ่งแพทย์ประจําบ้านสามารถเรยีนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเอง หรือฟัง

บรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัใหม้กีารเรยีนรูโ้รคในกลุ่มนี้อย่างพอเพยีง 

โรคหรือภาวะ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

1. Red cell disorders - Nutrional anemias 

- Thalassemia and 

hemoglobinopathies 

- Anemia of chronic disease 

- Acquired immune hemolytic 

Anemias 

- Red blood cell membrane 

disorders (e.g. 

spherocytosis) 

- Red blood cell enzymatic 

defects  (e.g. glucose-6- 

phosphate dehydrogenase 

deficiency) 

- Pure red cell aplasia 

- Acquired non-immune 

hemolytic anemias 

- 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 syndromes 

- 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 

- Acute myeloid leukemia with 

myelodysplastic syndrome 

related changes 

- Myeloid proliferations related 

to Down syndrome 

- Therapy related myeloid 

neoplasm 
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โรคหรือภาวะ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

recurrent genetic 

abnormalities 

- 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 

- Cytomegalovirus (CMV) 

infection in hematological 

diseases 

 
- Other viral infections in 

Immunocompromised hosts 

9. Emergency 

hemato/Oncological 

conditions 

- Hyperleukocytosis 

- Tumor lysis syndrome 

- Spinal cord compression 

- Superior vena cava syndrome 

 
- Hyperviscosity syndrome 
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โรคหรือภาวะ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

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 

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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ภาคผนวกท่ี 2 ทกัษะ หตัถการ และ/หรือแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการ เพ่ือการวินิจฉัยและรกัษาโรค

ทางโลหิตวิทยา ท่ีแพทยป์ระจาํบ้าน/แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดต้องรู้ข้อบ่งชี้ ประโยชน์และโทษของการทํา

หตัถการต่างๆ 

1. หตัถการการตรวจทางห้องปฏิบติัการ 

กลุ่มท่ี 1 สามารถปฏิบติัและแปลผลได้ 

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 บอกหลกัการและแปลผลได้ 

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  

2. หตัถการการดูแลรกัษา  

กลุ่มท่ี 1 Treatments of hematological disorders 

1. Standard chemotherapy 

2. Immunosuppressive therapy 

3. Stem cell transplantation: 
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- 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 

- 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 
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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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ภาคผนวกท่ี 3 การติดต่อสื่อสารและการสร้างสมัพนัธภาพ 

ความทางรู้ด้านบูรณาการ 

I. Interpersonal and communication skills 

1) การสรา้งความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างแพทย์และผูป่้วย 

2) การดูแลผูป่้วยและญาตใินวาระใกลเ้สยีชวีติ 

3) การบอกขา่วรา้ย 

4) ปัจจยัทีส่่งเสรมิความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างแพทย์และผูป่้วย 

5) การบรหิารจดัการ difficult patient ได ้

6) เขา้ใจพืน้ฐานความเชื่อทางสุขภาพทีต่่างกนั 

7) การสื่อสารกบัผูป่้วย ญาต ิและผูร้่วมงาน 

8) การสรา้งความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างแพทย์และผูร้่วมงาน 

II. Professionalism 

1) Patient-centered care 

(1) การยดึถอืประโยชน์ของผูป่้วยเป็นหลกั 

(2) การรกัษาความน่าเชื่อถอืแก่ผู้ป่วย สงัคม 

- การรกัษามาตรฐานการดูแลรกัษาผูป่้วยใหด้ทีีสุ่ด 

- การใหเ้กยีรตแิละยอมรบัเพื่อนร่วมวิชาชพี เพื่อนร่วมงาน ผูป่้วย และญาต ิ

- ความสามารถปรบัตนเองใหเ้ขา้กบัสภาวะหรอืเหตุการณ์ทีไ่ม่คาดคิดไว้ก่อน 

2) พฤตนิิสยั 

(1) ความรบัผิดชอบ และความตรงต่อเวลา 

(2) การแต่งกายใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 

3) Medical Ethics 

(1) การหลกีเลี่ยงการรบัผลประโยชน์ส่วนตวั รวมถงึการรบัของจากบริษทัภณัฑ์ทางการแพทย ์

(2) การนับถอืใหเ้กยีรตแิละสทิธ ิรวมทัง้ความเหน็ของผูป่้วย ในกรณีผูป่้วยไม่เหน็ดว้ยกบัการรกัษา

หรอืปฏเิสธการรกัษา กรณีญาตแิละผูป่้วยรอ้งขอตามสทิธผิูป่้วย 

(3) การขอความยนิยอมจากผู้ป่วยในการดูแลรกัษาและหตัถการ 

(4) ในกรณีทีผู่ป่้วยตัดสนิใจไม่ไดต้้องสามารถเลอืกผูต้ัดสนิใจแทนผูป่้วยได ้

(5) การปฏิบตัใินกรณทีผู่ป่้วยรอ้งขอการรกัษาทีไ่ม่มีประโยชน์หรอืมอีนัตราย 

(6) การรกัษาความลบัและการเปิดเผยขอ้มูลผูป่้วย 

(7) การประเมนิขดีความสามารถ และยอมรบัขอ้ผดิพลาดของตนเอง 

4) Continue professional development 

(1) การกําหนดความต้องการในการเรยีนรูข้องตนเอง 

(2) การคน้ควา้ความรู ้และประเมนิความน่าเชื่อถอืได้ดว้ยตนเอง 

(3) การประยุกต์ความรูท้ี่คน้คว้ากับปัญหาของผูป่้วยไดอ้ย่างเหมาะสม 

(4) การวเิคราะห์และวจิารณ์บทความทางวชิาการ 

(5) การเขา้ร่วมกจิกรรมทางวชิาการอย่างสม่ําเสมอ 

(6) การใช ้electronic database และการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการเรยีนรู้ 

(7) การถา่ยทอดความรูแ้ก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิสติ นักศกึษา ผูป่้วยและญาต ิ

III. System-based practice 

(1) ระบบสุขภาพและการพฒันาสาธารณสุขของชาต ิ
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(2) ระบบประกัน สุขภาพ เช่น ระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการการ

รกัษาพยาบาลของขา้ราชการ ระบบประกนัชวีติ เป็นต้น 

(3) การมส่ีวนรว่มในการประกนัคุณภาพ ความปลอดภยัของผูป่้วย 

(4) ประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการดูแลรกัษา 

(5) เขา้ใจ หลกัการบรหิารจดัการ และ cost consciousness medicine 

(6) เขา้ใจความรูก้ฎหมายทางการแพทย์ สทิธผิูป่้วย 

(7) เขา้ใจนโยบายการใชย้าระดบัชาต ิ เช่น บญัชยีาหลกัแห่งชาต ิ

(8) เขา้ใจในบทบาทของการรกัษาทางเลอืก 

(9) เรยีนรูว้ธิกีารดูแลสุขภาพของตนเอง 

(10) การใชย้าและทรพัยากรแบบสมเหตุสมผล 

IV. Practice-based learning and improvement 

(1) ทกัษะและจรยิธรรมในการวจิยั 

(2) การดูแลรกัษาผูป่้วยแบบทมีสหวชิาชพี 

(3) การใชก้ารส่งตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารและยาอย่างสมเหตุผล 

(4) การบนัทกึเวชระเบยีนครบถ้วนถูกต้อง 

(5) การลงรหสัโรค และรหสัหตัถการ 

(6) การลงสาเหตุการตาย 

(7) การจดักลุ่มโรคและค่าน้ําหนักสมัพนัธ์ กลุ่มวนิิจฉัยโรคร่วม Disease-related group (DRG) 

(8) การสรา้ง Clinical Practice Guideline (CPG) 

(9) การป้องกนัและควบคุมการตดิเชื้อในโรงพยาบาล 

(10) การเสรมิสรา้งสุขภาพและการป้องกนัโรค 

(11) การดูแลผูป่้วยทีบ้่าน 

(12) เขา้ใจการใชแ้ละแปลผลเครื่องมอืพฒันาคุณภาพ เช่น flow chart, control chart เป็นต้น 

(13) การประเมนิความพอใจของผูป่้วย 

(14) การมส่ีวนร่วมในองค์กร เช่น ภาควชิา/แผนก/กลุ่มงาน โรงพยาบาล/สถาบนั ราชวทิยาลยั เป็นต้น  
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ภาคผนวกท่ี 4 ระเบียบการทาํงานวิจยัของแพทยป์ระจาํบ้าน/แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดสาขาโลหิตวิทยาและ

มะเรง็ในเดก็ 

การทาํงานวิจยั 

แพทย์ประจําบ้านชัน้ปีที ่4-5 หรอืแพทย์ประจําบ้านต่อยอดชัน้ปีที ่1-2 ต้องทํางานวจิยั ไดแ้ก่ งานวจิยัแบบ 

retrospective, prospective หรอื cross sectional อย่างน้อย 1 เรื่อง หรอืทํา systematic review หรอื meta-analysis 1 

เรื่อง ในระหว่างการปฏิบตังิาน 2 ปี โดยเป็นผู้วจิยัหลกัหรอืผูน้ิพนธ์หลกั งานวจิยัดงักล่าวต้องประกอบดว้ยหวัขอ้หลกั

ดงันี้ 

(1) วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

(2) วธิกีารวจิยั 

(3) ผลการวจิยั 

(4) การวจิารณ์ผลการวจิยั 

(5) บทคดัย่อ 

ขอบเขตความรบัผดิชอบ 

เนื่องจากการมีความสามารถในการทําวจิยัด้วยตนเองเป็นสมรรถนะหนึ่งที่แพทย์ประจําบ้านต้องบรรลุตาม

หลกัสูตรฯ และการพจิารณาผลการประเมนิ ผลงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของผูท้ี่จะได้รบัวุฒิบตัรฯ เมื่อ

สิน้สุดการฝึกอบรม ดงันัน้สถาบนัฝึกอบรมจะต้องรบัผดิชอบการเตรียมความพร้อมให้กบัแพทย์ประจําบ้านของสถาบนั

ตนเองตัง้แต่การเตรียมโครงร่างการวิจ ัย ไปจนสิ้นสุดการทํางานวิจัยและจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อนําส่งราช

วทิยาลยัฯ ทัง้นี้สถาบนัฝึกอบรมจะต้องรายงานชื่องานวจิยั อาจารย์ทีป่รึกษา และความคบืหน้าของงานวจิยั ตามกรอบเวลา

ทีกํ่าหนดไปยงัราชวทิยาลยัฯ เพื่อใหม้กีารกํากบัดูแลอย่างทัว่ถงึ 

คุณลกัษณะของงานวจิยั 

1. เป็นผลงานที่รเิริม่ใหม่ หรอืเป็นงานวิจยัที่ใช้แนวคดิที่มกีารศึกษามาก่อนทัง้ในและต่างประเทศ แต่

นํามาดดัแปลงหรอืทําซํ้าในบรบิทของสถาบนั 

2. แพทย์ประจําบ้านและอาจารย์ผู้ดําเนินงานวิจยัทุกคน ควรผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวจิยัใน

คน หรอื good clinical practice (GCP) 

3. งานวจิยัทุกเรื่องต้องไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัของสถาบนั  

4. งานวิจยัทุกเรื่อง ควรดําเนินงานวิจยัภายใต้ข้อกําหนดของ GCP หรือระเบียบวิจยัที่ถูกต้องและ

เหมาะสมกบัคําถามวจิยั 

5. ใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในการนําเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และเขียนบทคัดย่อทัง้

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

สิง่ทีต่้องปฏบิตัสํิาหรบัการดําเนินการวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผู้ป่วย 

1. เมื่อได้รบัการอนุมตัิจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัแล้ว  ต้องดําเนินการทําวิจยัตามขอ้ตกลง

โดยเคร่งครดั 

2. เมื่อมกีารลงนามในเอกสารชี้แจงผูป่้วยหรอืผูแ้ทนเพื่อใหย้ินยอมเข้าร่วมวจิยัต้องให้สําเนาแก่ผูป่้วย

หรอืผูแ้ทนเกบ็ไว ้1 ชุด 

3. ใหท้ําการระบุในเวชระเบยีนผูป่้วยนอกหรอืผูป่้วยในถงึสถานการณ์เขา้ร่วมงานวจิยัของผูป่้วย 

4. การตรวจหรือรกัษาเพิม่เตมิจากโครงการวจิยัที่ผ่านการอนุมตัแิล้ว โดยการกระทําดงักล่าวไม่ไดเ้ป็น

ส่วนหนึ่งของการดูแลรกัษาผู้ป่วยตามปกติ ไม่สามารถทําไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น ยกเว้นได้มีการ

ระบุและอนุมตัิในโครงการวจิยัแล้ว และผู้วจิยัหรือคณะผู ้วิจ ัยต้องเป็นผู ้ร ับผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้

ทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยและผูดู้แลผูป่้วย 
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5. กรณีที่โครงการวิจยักําหนดให้ทําการตรวจหรอืรกัษาที่เพิ่มเติมจากการดูแลรกัษาผูป่้วยตามปกต ิหาก

มผีลลพัธ์ทีอ่าจส่งผลต่อประโยชน์ใหก้ารดูรกัษาผูป่้วย ใหดํ้าเนินการแจง้คณะกรรมการจรยิธรรมการ

วจิยั เพื่อวางแผนแจง้ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งรบัทราบต่อไป  

6. หากเกิดกรณีอื่นนอกเหนือการคาดการณ์ ให้รีบปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจ ัย หรือ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั กรณีทีไ่ม่สามารถปรึกษาได้ ให้ย้อนกลบัไปใช้หลกัพื้นฐาน 3 ข้อ

ของจรยิธรรมทางการแพทย์ในการตดัสนิใจ คอื 

6.1 การถอืประโยชน์สุขของผูป่้วยเป็นหลกั และการไม่ก่อใหเ้กดิความทุกขท์รมานกบัผูป่้วย 

6.2 การเคารพสทิธขิองผูป่้วย 

6.3 การยึดมัน่ในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสงัคม ที่จะได้รบับริการทางการแพทย์ตาม

มาตรฐาน  

กรอบการดําเนินงานวจิยัในเวลา 2 ปี (24 เดอืนของการฝึกอบรม) 

ทัง้นี้ เดอืนทีกํ่าหนดขึน้เป็นระยะเวลาทีป่ระมาณการ อาจจะทําไดเ้รว็กว่าหรอืชา้กว่านี้ได้บ้าง 

 เดอืนที ่ ประเภทกจิกรรม 

 3 จดัเตรยีมคําถามวจิยัและตดิต่ออาจารย์ทีป่รกึษา 

 6 จดัทําโครงร่างงานวจิยั 

 7 พจิารณาโครงรา่งงานวจิยั 

 8 ขออนุมตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั 

  ขอทุนสนับสนุนงานวจิยัจากแหล่งทุนทัง้ภายในและนอกสถาบนั (ถ้าต้องการ) 

 9 เริม่เกบ็ขอ้มูล 

 15 นําเสนอความคบืหน้างานวจิยั 

 19 วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลงานวจิยั และส่งบทคดัย่อ 

 20 จดัทํารายงานวจิยัฉบบัร่างใหอ้าจารย์ทีป่รกึษาปรบัแก้ไข 

 21 ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อสถาบัน เพื่อส่งต่อไปยังราชวิทยาลัยฯ ให้ทําการ

ประเมนิผล สําหรบัประกอบคุณสมบตักิารเขา้สอบเพื่อวุฒิบตัรภาคปฏบิตัขิ ัน้สุดท้าย 



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้าน/แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ ฉบบัปรบัปรุงใหม่ พ.ศ.2562 

หน้า 34 

ภาคผนวกท่ี 5 การประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงาน(Portfolio) 

การประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงาน เป็นรูปแบบหนึ่งของการประเมนิสมจริง (authentic assessment) ที่วดั

การเรียนรู้ข ัน้สูงสุดตาม Millre’S pyramid of competence คือการประเมินการปฏิบตัิงานจรงิๆ ไม่ใช่การประเมินด้วย

การสอบใดๆ อนุสาขาโลหิตวทิยาและมะเรง็ในเดก็กําหนดแนวทางการประเมนิสมรรถนะหลกั (core competency) โดย

ใช้ Portfolio เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการเรยีนรูท้ี่พึงประสงค์ในเรื่อง พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมจริยธรรมแห่ง

วชิาชีพ การติดต่อสื่อสารและการสรา้งสมัพนัธภาพ ความรูพ้ื้นฐาน ระบบสุขภาพ การพฒันาความรู้ความสามารถทาง

วชิาชีพอย่างต่อเนื่อง และภาวะผู้นํา โดยผู้เข้าอบรมต้องมีแฟ้มสะสมงานและได้รบัการประเมินแฟ้มนี้อย่างเป็นระบบ 

แพทย์ประจําบ้าน/แพทย์ประจําบ้านต่อยอดต้องทําการบนัทึกแฟ้มสะสมผลงานที่ปฏิบตัิ รวบรวมหลกัฐานที่แสดงถึง

ความก้าวหน้าของการฝึกอบรม ทัง้ด้านความรู้ ทกัษะและเจตคติตามสมรรถนะที่กําหนด ประเมินและมีการสะท้อน

ตนเอง (self reflection) เป็นระยะอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ มีการประเมินและให้ข้อมูลป้อนกลบัแก่แพทย์ประจําบ้าน/

แพทย์ประจําบ้านต่อยอดอย่างทนักาล จําเพาะ สรา้งสรรค์และเป็นธรรม โดยอาจารย์ทีป่รกึษารายบุคคล (preceptor) มี

การเซน็กํากบัในใบประเมินและเก็บเป็นหลกัฐานใน Portfolio เพื่อใหแ้พทย์ประจําบ้าน/แพทย์ประจําบ้านต่อยอด ไดร้บั

ทราบ และปรบัปรุงแก้ไขอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ และนําเสนอแฟ้มสะสมงานนี้แก่คณะกรรมการฝึกอบรมของสถาบนั

ฝึกอบรมปีละ 1 ครัง้ 

ส่วนประกอบของ Portfolio แพทยป์ระจาํบ้าน/แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอด 

หวัข้อ วิธีการนําเสนอ จาํนวนครัง้ต่อ 2 ปี 

ประวติั Curriculum vitae 

Road Map 

ผลลพัธ์ของการเรียนรู้ท่ีพึงประสงค์ 

1.พฤตนิิสยั เจตคต ิคุณธรรม

จรยิธรรมแห่งวชิาชพี 

- เรยีงความการดูแลผูป่้วยทีเ่ป็น Holistic 

care  

- สรุปการประเมนิ 360 องศา 

2 เรื่อง 

 

ปีละ 1 ครัง้ 

2. การตดิต่อสื่อสารและการสร้าง

สมัพนัธภาพ  

- การประเมนิการสื่อสาร 4 ครัง้ 

(2 ครัง้ต่อปี) 

3.ความรูพ้ืน้ฐาน   ผลสอบ MCQ, การอ่าน slide blood 

smear/ bone marrow/ special stained/ 

spot diagnosis ภายในสถาบนั 

1 ครัง้/ปี 

4.การบริบาลผูป่้วย -EPA 1-8 (แฟ้ม EPA) ตามทีกํ่าหนดในหลกัสูตร 

5.ระบบสุขภาพ การเขา้อบรมหรอืสมัมนาของสมาคมหรอื

หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขใน

โรคทีเ่กี่ยวขอ้งกับอนุสาขา 

2 ครัง้/2 ปี 

6.การพฒันาความรูค้วามสามารถทาง

วชิาชพีอย่างต่อเนื่อง 

- การอ่าน journal club 

- การทําวจิยั 

-อย่างน้อย 6 เรื่อง 

- 1 เรื่องและมคีวามก้าวหน้าตาม

กรอบเวลาที่กําหนด 

7.ภาวะผูนํ้า - ประสบการณ์การเป็นหวัหน้าทมี 1 เรื่อง 

อ่ืนๆ 

1. Career plan -พูดคุยกบัอาจารย์ ปีละ 1 ครัง้ 

2. รางวลัต่างๆ   
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ภาคผนวกท่ี 6 กิจกรรมทางวิชาชีพท่ีแพทยป์ระจาํบ้าน/แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดสามารถปฏิบติัได้ด้วยตนเอง

โดยไม่มีการกาํกบัดูแล (Entrustable Professional Activities; EPA) 

Entrustable professional activities (EPA) 

คือ กิจกรรมที่มีความสําคญัมาก (critical activities) ที่ผู้จะประกอบอาชพีเป็นแพทย์สาขาสาขาโลหิตวิทยาและ

มะเรง็ในเดก็ทุกคนต้องทําไดด้ว้ยตนเองอย่างถูกต้องและมคีวามปลอดภยัต่อผูป่้วย 

สมาคมโลหิตวทิยาแห่งประเทศไทย กําหนด EPA ซึ่งแพทย์ประจําบ้านสาขาโลหิตวทิยาและมะเร็งในเด็กทุกคน

ต้องแสดงใหเ้หน็ว่าสามารถทําไดด้ว้ยตนเองในระหว่างการฝึกอบรมดงันี้ 

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) 

แนวทางการเรียนรู้และการประเมิน EPA 

1. Level of EPA 

Level 1 = สามารถปฏิบตังิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชดิ 

Level 2 = สามารถปฏิบตังิานได้ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

Level 3 = สามารถปฏิบตังิานได้โดยมอีาจารย์ใหค้วามช่วยเหลอืเมื่อต้องการ 

Level 4 = สามารถปฏิบตังิานได้ดว้ยตนเองโดยไม่ต้องควบคุม 

Level 5 = สามารถปฏบิตังิานได้ดว้ยตนเองและควบคุมผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกว่าได้ 

2. โรค/ภาวะทีส่ําคญัซึ่งแพทย์ประจําบ้านสาขาโลหติวิทยาและมะเรง็ในเดก็ ต้องให้การดูแลรกัษาไดด้ว้ยตนเอง* 

(ประเมนิโดย EPA) 

ตารางท่ี 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 

ตารางท่ี 2: EPA 2: Management of bleeding and thrombotic disorders 

1. Congenital thrombocytopenia  
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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 

ตารางท่ี 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) 

23. Other issues (e.g. Ethical considerations in pediatric oncology, Counseling skills, Complementary and 

alternative medical therapies in pediatric oncology) 

ตารางท่ี 4: EPA 4: Performing blood, tissue and bone marrow study 
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1. Peripheral blood smear 

2. Bone marrow aspiration, smearing and staining  

3. Bone marrow biopsy and pathology 

ตารางท่ี 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 

ตารางท่ี 6: EPA 6: Providing of palliative care (ประเมินจาก portfolio) 

1. Communication with patients and family about death and dying (direct observation หรือประเมินจาก 

portfolio) 

2. Decision making related to end-of-life situations  (direct observation หรือประเมินจาก portfolio) 

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

palliative care (direct observation หรือประเมินจาก portfolio) 

4. Potential indicators of the quality of end-of-life care (direct observation หรือประเมินจาก portfolio) 

5. Collaboration of the multi-professional team with patients and family (direct observation หรือประเมินจาก 

portfolio) 

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

patients approaching death (direct observation หรือประเมินจาก portfolio) 

ตารางท่ี 7: EPA 7: Demonstrating life-long learning activity (direct observation หรือประเมินจาก portfolio) 

1. การกําหนดความต้องการในการเรยีนรูข้องตนเอง 

2. การคน้ควา้ความรู ้และประเมนิความน่าเชื่อถอืได้ดว้ยตนเอง 

3. การประยุกต์ความรูท้ีค่น้ควา้กบัปัญหาของผูป่้วยไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. การเขา้ร่วมกจิกรรมทางวชิาการอย่างสม่ําเสมอ 

5. การใช ้electronic database  และการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ในการเรยีนรู ้

6. การถ่ายทอดความรูแ้ก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิสติ นักศกึษา ผูป่้วยและญาต ิ
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ตารางท่ี 8: EPA 8: Practicing patient safety (direct observation หรือประเมินจาก portfolio)ความรู้ทางด้าน

บูรณาการ 

1. Interpersonal and communication skills 

1) การสร้างความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างแพทย์และผูป่้วย 

2) การดูแลผูป่้วยและญาตใินวาระใกล้เสยีชวีติ 

3) การบอกข่าวร้าย 

4) ปัจจยัทีส่่งเสรมิความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างแพทย์และผูป่้วย 

5) การบรหิารจดัการ difficult patient ได้ 

6) เขา้ใจพืน้ฐานความเชื่อทางสุขภาพทีต่่างกนั 

7) การสื่อสารกับผูป่้วย ญาต ิและผูร้่วมงาน 

8) การสร้างความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างแพทย์และผูร้่วมงาน 

2. Professionalism 

1) Patient-centered care 

(1) การยดึถอืประโยชน์ของผูป่้วยเป็นหลกั 

(2) การรกัษาความน่าเชื่อถอืของผูป่้วย สงัคม 

- การรกัษามาตรฐานการดูแลรกัษาผูป่้วยใหด้ทีีสุ่ด 

- การใหเ้กยีรตแิละยอมรบัเพื่อนร่วมวิชาชพี เพื่อนร่วมงาน ผูป่้วย และญาต ิ

- ความสามารถปรบัตนเองใหเ้ขา้กบัสภาวะหรอืเหตุการณ์ทีไ่ม่คาดคิดไว้ก่อน 

2) พฤตนิิสยั 

(1) ความรบัผดิชอบ และความตรงต่อเวลา 

(2) การแต่งกายใหเ้หมาะสมกับกาลเทศะ 

3) Medical Ethics 

(1) การหลกีเลี่ยงการรบัผลประโยชน์ส่วนตวั รวมถงึการรบัของจากบรษิทัภณัฑ์ทางการแพทย ์

(2) การนับถอืใหเ้กยีรตแิละสทิธ ิรวมทัง้ความเหน็ของผูป่้วย ในกรณีผูป่้วยไม่เหน็ดว้ยกบัการรกัษาหรอื

ปฏเิสธการรกัษา กรณีญาตแิละผูป่้วยรอ้งขอตามสทิธผิูป่้วย 

(3) การขอความยนิยอมจากผูป่้วยในการดูแลรกัษาและหตัถการ 

(4) ในกรณีทีผู่ ้ป่วยตดัสนิใจไม่ไดต้้องสามารถเลอืกผูต้ดัสนิใจแทนผูป่้วยได ้

(5) การปฏบิตัใินกรณีทีผู่ ้ป่วยรอ้งขอการรกัษาทีไ่ม่มปีระโยชน์หรอืมีอนัตราย 

(6) การรกัษาความลบัและเปิดเผยขอ้มูลผูป่้วย 

(7) การประเมนิขดีความสามารถ และยอมรบัขอ้ผดิพลาดของตนเอง 

2. เนื้อหาการเรยีนรูแ้ละการประเมนิ  

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  
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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 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 

- Bed-side 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) 
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Milestone EPA 1: Management of red cell and phagocytic system disorders 

 Y R4 

/F1 

Y R5 

/F2 

การดูแลรกัษาผู้ป่วย (Patient care)   

ก. มทีกัษะในการซกัประวตั ิตรวจร่างกายผูป่้วย ทําหตัถการ และการรวบรวมขอ้มูล √ √ 
ข. วนิิจฉัย บําบดัรกัษาภาวะผดิปกตขิองเมด็เลือดแดงและ Phagocytic system ในเด็ก

ทีพ่บในประเทศไทยได ้
√ √ 

ค. บนัทกึรายงานผูป่้วยไดอ้ย่างสมบูรณ์และสม่ําเสมอ √ √ 
ง. ป้องกนัโรคและสรา้งเสรมิสุขภาพ √ √ 

ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสงัคมรอบ

ด้าน (Medical knowledge and skills) 
  

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐานของร่างกายและจติใจ √ √ 
ข. มคีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพีและเชีย่วชาญในสาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเด็ก √ √ 

การเรียนรู้จากการปฏิบติั (Practice-based learning)   

ก. มคีวามคิดสรา้งสรรค์ตามหลกัวทิยาศาสตร์ในการสร้างความรูใ้หม่ และพฒันาระบบ

บรกิารสุขภาพ 
  

ข. ดําเนินการวจิยัทางการแพทย์และสาธารณสุขได ้   

ค. การใชย้าอย่างสมเหตุผล √ √ 
ง. เรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบตั ิ √ √ 

ทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)   

ก. นําเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภปิรายปัญหาอย่างมปีระสทิธภิาพ √ √ 
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่แพทย์ นักศกึษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย ์ √ √ 
ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและ/หรือผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมี

เมตตา เคารพการตดัสนิใจและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์
√ √ 

ง. มมีนุษยสมัพนัธ์ด ีทํางานกบัผูร้่วมงานทุกระดบัอย่างมปีระสทิธภิาพ √ √ 
จ. เป็นทีป่รกึษาและให้คําแนะนําแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางโลหิตวทิยา

และมะเรง็ในเดก็ 
√ √ 

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   

ก. มคุีณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาต ิผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ 

และชุมชน 
√ √ 

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(Continuous Professional Development) 
√ √ 

ค. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย √ √ 
ง. คํานึงถงึผลประโยชน์ส่วนรวม √ √ 

การปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)   

ก. มคีวามรูเ้กี่ยวกบัระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ √ √ 
ข. มคีวามรู ้และมส่ีวนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรกัษาผูป่้วย √ √ 
ค. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรื่องความปลอดภยัของผูป่้วย √ √ 
ง. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัสทิธขิองผูป่้วย √ √ 
จ. ใชท้รพัยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ √ √ 
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 Y R4 

/F1 

Y R5 

/F2 

ปรบัเปลี่ยนการดูแลรกัษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตาม

มาตรฐานวชิาชพี 

ภาวะผู้นํา(Leadership)   

ก. สามารถคดิคน้โครงการหรอืนําทมีรกัษาดูแลผูป่้วยไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ √ √ 
ข. มคีวามรบัผิดชอบ ดูแล เป็นแบบอย่างแก่ผู้ร่วมงาน แพทย์หรอืนักศึกษาแพทย์รุ่น

น้อง 
√ √ 

 

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 

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 

- Bed-side discussion 
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- Medical conferences 

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 

การดูแลรกัษาผู้ป่วย (Patient care)   

ก. มทีกัษะในการซกัประวตั ิตรวจร่างกายผูป่้วย ทําหตัถการ และการรวบรวมขอ้มูล √ √ 
ข. วนิิจฉัย บําบดัรกัษาภาวะเลอืดออกง่ายและลิม่เลอืดในเดก็ทีพ่บในประเทศไทยได ้ √ √ 
ค. บนัทกึรายงานผูป่้วยไดอ้ย่างสมบูรณ์และสม่ําเสมอ √ √ 
ง. ป้องกนัโรคและสรา้งเสรมิสุขภาพ √ √ 

ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสงัคมรอบด้าน 

(Medical knowledge and skills) 
  

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐานของร่างกายและจติใจ √ √ 
ข. มคีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพีและเชีย่วชาญในสาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเด็ก √ √ 

การเรียนรู้จากการปฏิบติั (Practice-based learning)   

ก. ดําเนินการวจิยัทางการแพทย์และสาธารณสุขได ้   

ข. การใชย้าและทรพัยากรอย่างสมเหตุผล √ √ 
ค. เรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบตั ิ √ √ 

ทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)   

ก. นําเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภปิรายปัญหาอย่างมปีระสทิธภิาพ √ √ 
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่แพทย์ นักศกึษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย ์ √ √ 
ค. สือ่สารให้ขอ้มูลแก่ญาตแิละผู้ป่วยไดอ้ย่างถูกต้องและมปีระสทิธภิาพโดยมเีมตตา เคารพ

การตดัสนิใจและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์
√ √ 

ง. มมีนุษยสมัพนัธ์ด ีทํางานกบัผูร้่วมงานทุกระดบัอย่างมปีระสทิธภิาพ √ √ 
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้คําแนะนําแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางโลหิตวิทยาและ

มะเรง็ในเดก็ 
√ √ 

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ และ

ชุมชน 
√ √ 

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้ เรียนรู้ต่อเนื่ องตลอดชีวิต 

(Continuous Professional Development) 
√ √ 

ค. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย √ √ 

ง. คํานึงถงึผลประโยชน์ส่วนรวม √ √ 

การปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)   

ก. มคีวามรูเ้กี่ยวกบัระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ √ √ 
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 Y R4 

/F1 

Y R5 

/F2 

ข. มคีวามรู ้และมส่ีวนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรกัษาผูป่้วย √ √ 
ค. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรื่องความปลอดภยัของผูป่้วย √ √ 
ง. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัสทิธขิองผูป่้วย √ √ 
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ

ปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตาม

มาตรฐานวชิาชพี 
√ √ 

ภาวะผู้นํา(Leadership)   

ก. สามารถคดิคน้โครงการหรอืนําทมีรกัษาดูแลผูป่้วยไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ √ √ 
ข. มคีวามรบัผดิชอบ ดูแล เป็นแบบอย่างแก่ผูร้่วมงาน แพทย์หรอืนักศกึษาแพทย์รุ่นน้อง √ √ 

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 

8. Record 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 

- Direct observation 

- Information from colleagues (multisource feedback) 
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progress and ground for 

a summative 

entrustment decision 

- Medical records 

- Bed-side 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 

การดูแลรกัษาผู้ป่วย (Patient care)   

ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผู้ป่วย ทําหัตถการ และการรวบรวม

ขอ้มูล 
√ √ 

ข. วนิิจฉัย บําบดัรกัษาภาวะผดิปกตขิองมะเรง็ในเด็กทีพ่บในประเทศไทยได ้ √ √ 
ค. บนัทกึรายงานผูป่้วยไดอ้ย่างสมบูรณ์และสม่ําเสมอ √ √ 
ง. ป้องกนัโรคและสรา้งเสรมิสุขภาพ √ √ 

ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสงัคมรอบ

ด้าน (Medical knowledge and skills) 
  

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐานของร่างกายและจติใจ √ √ 

ข. มคีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพีและเชีย่วชาญในสาขามะเรง็เดก็ √ √ 

การเรียนรู้จากการปฏิบติั (Practice-based learning)   

ก. มคีวามคิดสรา้งสรรค์ตามหลกัวทิยาศาสตร์ในการสร้างความรูใ้หม่ และพฒันา

ระบบบรกิารสุขภาพ 
  

ข. ดําเนินการวจิยัทางการแพทย์และสาธารณสุขได ้   

ค. การใชย้าอย่างสมเหตุผล √ √ 

ง. เรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบตั ิ √ √ 

ทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)   

ก. นําเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภปิรายปัญหาอย่างมปีระสทิธภิาพ √ √ 

ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการ

แพทย์ 
√ √ 

ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมี

เมตตา เคารพการตดัสนิใจและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์
√ √ 

ง. มมีนุษยสมัพนัธ์ด ีทํางานกบัผูร้่วมงานทุกระดบัอย่างมปีระสทิธภิาพ √ √ 
จ. เป็นทีป่รกึษาและใหคํ้าแนะนําแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางมะเรง็ใน

เดก็ 
√ √ 

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วม

วชิาชพี และชุมชน 
√ √ 

ข. มคีวามสนใจใฝ่รู ้และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรูต้่อเนื่องตลอดชีวิต √ √ 
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 Y R4 

/F1 

Y R5 

/F2 

(Continuous Professional Development) 

ค. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย √ √ 
ง. คํานึงถงึผลประโยชน์ส่วนรวม √ √ 

การปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)   

ก. มคีวามรูเ้กี่ยวกบัระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ √ √ 
ข. มคีวามรู ้และมส่ีวนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรกัษาผูป่้วย √ √ 
ค. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรื่องความปลอดภยัของผูป่้วย √ √ 
ง. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัสทิธขิองผูป่้วย √ √ 
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และ

สามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการ

สาธารณสุขไดต้ามมาตรฐานวชิาชพี 
√ √ 

ภาวะผู้นํา(Leadership)   

ก. สามารถคดิคน้โครงการหรอืนําทมีรกัษาดูแลผูป่้วยไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ √ √ 

ข. มคีวามรบัผดิชอบ ดูแล เป็นแบบอย่างแก่ผูร้่วมงาน แพทย์หรือนักศึกษาแพทย์

รุ่นน้อง 
√ √ 

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  

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 
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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 

- Bed-side 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 R2 

/F1 

Y R3 

/F2 

การดูแลรกัษาผู้ป่วย (Patient care)   

ก. มทีกัษะในการซักประวตั ิตรวจรางกายผูป่้วย ทําหตัถการ และการรวบรวมขอ้มูล √ √ 
ข. วนิิจฉัย บําบดัรกัษาภาวะผิดปกตทิางโลหติวทิยาและมะเรง็ในเด็กทีพ่บโดยทัว่ไปในประเทศไทย

ได ้
√ √ 

ค. บนัทกึรายงานผู้ป่วยไดอ้ย่างสมบูรณ์และสม่ําเสมอ √ √ 
ง. ป้องกนัโรคและสรา้งเสรมิสุขภาพ √ √ 
ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสงัคมรอบด้าน 

(Medical knowledge and skills) 
  

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐานของร่างกายและจติใจ √ √ 
ข. มคีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพีและเชีย่วชาญในสาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ √ √ 
การเรียนรู้จากการปฏิบติั (Practice-based learning)   

ก. มคีวามคิดสรา้งสรรค์ตามหลกัวทิยาศาสตร์ในการสรา้งความรูใ้หม่ และพฒันาระบบบริการ

สุขภาพ 
  

ข. ดําเนินการวจิยัทางการแพทย์และสาธารณสุขได ้   

ค. การใชย้าอย่างสมเหตุผล √ √ 
ง. เรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ได้ดว้ยตนเองจากการปฏิบตัิ √ √ 
ทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)   

ก. นําเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภปิรายปัญหาอย่างมีประสทิธภิาพ √ √ 
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย ์ √ √ 
ค. สือ่สารใหข้อ้มูลแก่ญาตแิละผูป่้วยไดอ้ย่างถูกต้องและมปีระสทิธภิาพโดยมเีมตตา เคารพการ

ตดัสนิใจและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย์ 
√ √ 

ง. มมีนุษยสมัพนัธ์ด ีทํางานกับผูร้่วมงานทุกระดบัอย่างมปีระสทิธภิาพ √ √ 
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 Y R2 

/F1 

Y R3 

/F2 

จ. เป็นทีป่รกึษาและใหคํ้าแนะนําแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางโลหติวทิยาและมะเรง็ใน

เดก็ 
√ √ 

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   

ก. มคุีณธรรม จรยิธรรม และเจตคตอินัดตี่อผูป่้วย ญาต ิผูร้่วมงาน เพื่อนร่วมวชิาชพี และชุมชน √ √ 
ข. มคีวามสนใจใฝ่รู ้และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รยีนรูต้่อเนื่องตลอดชวีติ (Continuous 

Professional Development) 
√ √ 

ค. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย √ √ 
ง. คํานึงถงึผลประโยชน์ส่วนรวม √ √ 
การปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)   

ก. มคีวามรูเ้กี่ยวกบัระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ √ √ 
ข. มคีวามรู ้และมส่ีวนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรกัษาผูป่้วย √ √ 
ค. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรื่องความปลอดภยัของผูป่้วย √ √ 
ง. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับสทิธขิองผูป่้วย √ √ 
จ. ใชท้รพัยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรบัเปลี่ยน

การดูแลรกัษาผู้ป่วยใหเ้ขา้กับบริบทของการบริการสาธารณสุขไดต้ามมาตรฐานวชิาชพี 
√ √ 

ภาวะผูนํ้า(Leadership)   

ก. สามารถคดิคน้โครงการหรอืนําทีมรกัษาดูแลผูป่้วยไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ √ √ 

ข. มคีวามรบัผดิชอบ เป็นแบบอย่างแก่ผูร้่วมงานแพทย์หรอืนักศึกษาแพทย์รุ่นน้อง √ √ 
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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 

- Bed-side 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 

การดูแลรกัษาผู้ป่วย (Patient care)   

ก. มทีกัษะในการซกัประวตั ิตรวจรางกายผูป่้วย ทําหตัถการ และการรวบรวมขอ้มูล √ √ 
ข. วนิิจฉัย บําบดัรกัษาภาวะผิดปกตทิางโลหิตวิทยาทีพ่บโดยทัว่ไปในประเทศไทย

ได ้
√ √ 

ค. บนัทกึรายงานผูป่้วยไดอ้ย่างสมบูรณ์และสม่ําเสมอ √ √ 
ง. ป้องกนัโรคและสรา้งเสรมิสุขภาพ √ √ 

ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสงัคมรอบ

ด้าน (Medical knowledge and skills) 
  

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐานของร่างกายและจติใจ √ √ 
ข. มคีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพีและเชีย่วชาญในสาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเด็ก √ √ 
การเรียนรู้จากการปฏิบติั (Practice-based learning)   

ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลกัวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และพฒันา

ระบบบรกิารสุขภาพ 
  

ข. ดําเนินการวจิยัทางการแพทย์และสาธารณสุขได ้   

ค. การใชย้าอย่างสมเหตุผล √ √ 
ง. เรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบตั ิ √ √ 

ทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)   

ก. นําเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภปิรายปัญหาอย่างมปีระสทิธภิาพ √ √ 
ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการ

แพทย์ 
√ √ 

ค. สือ่สารใหข้อ้มูลแก่ญาตแิละผูป่้วยไดอ้ย่างถูกต้องและมปีระสิทธภิาพโดยมีเมตตา 

เคารพการตดัสนิใจและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์
√ √ 

ง. มมีนุษยสมัพนัธ์ด ีทํางานกบัผูร้่วมงานทุกระดบัอย่างมปีระสทิธภิาพ √ √ 
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้คําแนะนําแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางโลหิต

วทิยาและมะเรง็ในเดก็ 
√ √ 

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วม

วชิาชพี และชุมชน 
√ √ 

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(Continuous Professional Development) 
√ √ 

ค. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย √ √ 

ง. คํานึงถงึผลประโยชน์ส่วนรวม √ √ 

การปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)   

ก. มคีวามรูเ้กี่ยวกบัระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ √ √ 
ข. มคีวามรู ้และมส่ีวนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรกัษาผูป่้วย √ √ 

ค. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรื่องความปลอดภยัของผูป่้วย √ √ 

ง. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัสทิธขิองผูป่้วย √ √ 
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 Y R4 

/F1 

Y R5 

/F2 

จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และ

สามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ ป่วยให้ เข้ากับบริบทของการบริการ

สาธารณสุขไดต้ามมาตรฐานวชิาชพี 
√ √ 

ภาวะผู้นํา(Leadership)   

ก. สามารถคดิคน้โครงการหรอืนําทมีรกัษาดูแลผูป่้วยไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ √ √ 

ข. มคีวามรบัผดิชอบ เป็นแบบอย่างแก่ผูร้่วมงานแพทย์หรอืนักศกึษาแพทย์รุ่นน้อง √ √ 

EPA 6: Providing palliative care (ประเมินจาก 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 

- Direct observation 

- Information from colleagues (multisource feedback) 
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a summative entrustment decision - Medical conferences 

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) 
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Milestones EPA 6: Providing palliative care 

 Y R4 

/F1 

Y R5 

/F2 

การดูแลรกัษาผู้ป่วย (Patient care)   

ก. มทีกัษะในการซกัประวตั ิตรวจร่างกายผูป่้วย ทําหตัถการ และการรวบรวมขอ้มูล √ √ 
ข. วนิิจฉัย บําบดัรกัษาภาวะผดิปกตทิางโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ทีพ่บโดยทัว่ไป

ในประเทศไทยได ้
√ √ 

ค. บนัทกึรายงานผูป่้วยไดอ้ย่างสมบูรณ์และสม่ําเสมอ   

ง. ป้องกนัโรคและสรา้งเสรมิสุขภาพ   

ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสงัคมรอบ

ด้าน (Medical knowledge and skills) 
  

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐานของร่างกายและจติใจ   

ข. มคีวามรู้ความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ใน

เดก็ 
√ √ 

การเรียนรู้จากการปฏิบติั (Practice-based learning)   

ก. ดําเนินการวจิยัทางการแพทย์และสาธารณสุขได ้   

ข. การใชย้าและทรพัยากรอย่างสมเหตุผล   

ค. เรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบตั ิ √ √ 
ทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)   

ก. นําเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภปิรายปัญหาอย่างมปีระสทิธภิาพ   

ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการ

แพทย์ 
 √ 

ค. สือ่สารใหข้อ้มูลแก่ญาตแิละผูป่้วยไดอ้ย่างถูกต้องและมปีระสิทธภิาพโดยมีเมตตา 

เคารพการตดัสนิใจและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์
√ √ 

ง. มมีนุษยสมัพนัธ์ด ีทํางานกบัผูร้่วมงานทุกระดบัอย่างมปีระสทิธภิาพ √ √ 
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้คําแนะนําแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุ

ศาสตร์  
√ √ 

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วม

วชิาชพี และชุมชน 
√ √ 

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(Continuous Professional Development) 
  

ค. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย   

ง. คํานึงถงึผลประโยชน์ส่วนรวม   

การปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)   

ก. มคีวามรูเ้กี่ยวกบัระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ   

ข. มคีวามรู ้และมส่ีวนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรกัษาผูป่้วย   

ค. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรื่องความปลอดภยัของผูป่้วย   

ง. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัสทิธขิองผูป่้วย √ √ 
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 Y R4 

/F1 

Y R5 

/F2 

จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และ

สามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ ป่วยให้ เข้ากับบริบทของการบริการ

สาธารณสุขไดต้ามมาตรฐานวชิาชพี 
√ √ 

ภาวะผู้นํา(Leadership)   

ก. สามารถคดิคน้โครงการหรอืนําทมีรกัษาดูแลผูป่้วยไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ √ √ 
ข. มคีวามรบัผดิชอบ เป็นแบบอย่างแก่ผูร้่วมงานแพทย์หรอืนักศกึษาแพทย์รุ่นน้อง √ √ 
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EPA 7: Demonstrating life-long learning activity (ประเมินจาก 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 

การดูแลรกัษาผู้ป่วย (Patient care)   

ก. มทีกัษะในการซกัประวตั ิตรวจรางกายผูป่้วย ทําหตัถการ และการรวบรวมขอ้มูล   

ข. วนิิจฉัย บําบดัรกัษาภาวะผิดปกติทางโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กที่พบโดยทัว่ไป

ในประเทศไทยได ้
  

ค. บนัทกึรายงานผูป่้วยไดอ้ย่างสมบูรณ์และสม่ําเสมอ   

ง. ป้องกนัโรคและสรา้งเสรมิสุขภาพ   

ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสงัคมรอบ

ด้าน (Medical knowledge and skills) 
  

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐานของร่างกายและจติใจ   

ข. มคีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพีและเชีย่วชาญในสาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเด็ก √ √ 
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 Y R4 

/F1 

Y R5 

/F2 

การเรียนรู้จากการปฏิบติั (Practice-based learning)   

ก. มคีวามคิดสรา้งสรรค์ตามหลกัวิทยาศาสตร์ในการสรา้งความรู้ใหม่ และพฒันา

ระบบบรกิารสุขภาพ 
√ √ 

ข. ดําเนินการวจิยัทางการแพทย์และสาธารณสุขได ้ √ √ 

ค. การใชย้าอย่างสมเหตุผล √ √ 

ง. เรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบตั ิ √ √ 

ทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)   

ก. นําเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภปิรายปัญหาอย่างมปีระสทิธภิาพ   

ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการ

แพทย์ 
  

ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมี

เมตตา เคารพการตดัสนิใจและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์
  

ง. มมีนุษยสมัพนัธ์ด ีทํางานกบัผูร้่วมงานทุกระดบัอย่างมปีระสทิธภิาพ   

จ. เป็นที่ปรึกษาและให้คําแนะนําแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางโลหิต

วทิยาและมะเรง็ในเดก็ 
  

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วม

วชิาชพี และชุมชน 
√ √ 

ข. มคีวามสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(Continuous Professional Development) 
√ √ 

ค. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย √ √ 

ง. คํานึงถงึผลประโยชน์ส่วนรวม √ √ 

การปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)   

ก. มคีวามรูเ้กี่ยวกบัระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ √ √ 

ข. มคีวามรู ้และมส่ีวนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรกัษาผูป่้วย √ √ 

ค. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรื่องความปลอดภยัของผูป่้วย √ √ 

ง. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัสทิธขิองผูป่้วย √ √ 

จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และ

สามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการ

สาธารณสุขไดต้ามมาตรฐานวชิาชพี 
√  √  

ภาวะผู้นํา(Leadership)   

ก. สามารถคดิคน้โครงการหรอืนําทมีรกัษาดูแลผูป่้วยไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ √ √ 

ข. มีความรบัผิดชอบ เป็นแบบอย่างแก่ผู้ร่วมงานแพทย์หรือนักศึกษาแพทย์รุ่น

น้อง 
√ √ 

EPA 8: Practicing patient safety (ประเมินจาก portfolio) 

Title of the EPA Practicing Patient safety 
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Specifications 1. Understands and participates in the hospital system for patient safety  

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 

การดูแลรกัษาผู้ป่วย (Patient care)   

ก. มทีกัษะในการซักประวตั ิตรวจรางกายผูป่้วย ทําหตัถการ และการรวบรวมขอ้มูล √ √ 

ข. วนิิจฉัย บําบดัรกัษาภาวะผิดปกตทิางโลหติวทิยาและมะเรง็ในเด็กทีพ่บโดยทัว่ไปใน

ประเทศไทยได ้
  

ค. บนัทกึรายงานผูป่้วยไดอ้ย่างสมบูรณ์และสม่ําเสมอ   

ง. ป้องกนัโรคและสรา้งเสรมิสุขภาพ   

ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสงัคมรอบ   
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 Y R4 

/F1 

Y R5 

/F2 

ด้าน (Medical knowledge and skills) 

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐานของร่างกายและจติใจ   

ข. มคีวามรู้ความสามารถในวชิาชพีและเชี่ยวชาญในสาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ใน

เดก็ 
 √ 

การเรียนรู้จากการปฏิบติั (Practice-based learning)   

ก. ดําเนินการวจิยัทางการแพทย์และสาธารณสุขได ้   

ข. การใชย้าและทรพัยากรอย่างสมเหตุผล √ √ 

ค. เรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบตั ิ √ √ 

ทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)   

ก. นําเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภปิรายปัญหาอย่างมปีระสทิธภิาพ   

ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการ

แพทย์ 
√ √ 

ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมี

เมตตา เคารพการตดัสนิใจและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์
√ √ 

ง. มมีนุษยสมัพนัธ์ด ีทํางานกบัผูร้่วมงานทุกระดบัอย่างมปีระสทิธภิาพ √ √ 
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้คําแนะนําแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางโลหิต

วทิยาและมะเรง็ในเดก็ 
√ √ 

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วม

วชิาชพี และชุมชน 
√ √ 

ข. มคีวามสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(Continuous Professional Development) 
  

ค. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย   

ง. คํานึงถงึผลประโยชน์ส่วนรวม √ √ 
การปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)   

ก. มคีวามรูเ้กี่ยวกบัระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ   

ข. มคีวามรู ้และมส่ีวนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรกัษาผูป่้วย  √ 
ค. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรื่องความปลอดภยัของผูป่้วย √ √ 
ง. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัสทิธขิองผูป่้วย   

จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และ

สามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการ

สาธารณสุขไดต้ามมาตรฐานวชิาชพี 
√ √ 

ภาวะผู้นํา(Leadership)   

ก. สามารถคดิคน้โครงการหรอืนําทมีรกัษาดูแลผูป่้วยไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ √ √ 

ข. มีความรบัผิดชอบ เป็นแบบอย่างแก่ผู้ร่วมงานแพทย์หรือนักศึกษาแพทย์รุ่น

น้อง 
√ √ 

 

EPA-competencies matrix 
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 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 • • • • • • • • 

 

เกณฑ์ประเมินการเลื่อนชัน้ปี*  

1. เม่ือผ่านการฝึกอบรม 36 เดือน 

ผ่านการประเมนิตามเกณฑร์าชวทิยาลยักุมารแพทยแ์หง่ประเทศไทย เช่นเดยีวกบัสาขากุมาร

เวชศาสตร ์

2. เม่ือผ่านการฝึกอบรม 48 เดือน (หรือ 12 เดือน แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอด) 

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. เม่ือผ่านการฝึกอบรม 49-60 เดือน (หรือ 13-24 เดือน แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอด) 

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) 
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4. เม่ือผ่านการสอบภายในสถาบนัตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 

 



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้าน/แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ ฉบบัปรบัปรุงใหม่ พ.ศ.2562 

หน้า 60 

ใบประเมิน EPA 

สาํหรบัแพทยป์ระจาํบ้านสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ชัน้ปีท่ี 4/ แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ชัน้ปีท่ี 1 

EPA 1: Management of red cell and phagocytic system disorders 

เมื่อผ่านการฝึกอบรม 12 เดอืน ต้องไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 3: 2 ครัง้ (Cases in different diseases/problems) 

ชื่อแพทยป์ระจาํบ้าน.......................................................................................................ชัน้ปีท่ี…………………..……สถาบนั........................................................................................... 

หวัข้อการประเมิน ระดบัศกัยภาพ (1-5)* 

ครัง้ท่ี 1 

โรค/ภาวะ................................................................ 

ครัง้ท่ี 2 

โรค/ภาวะ................................................................. 

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   

ผลการประเมินในภาพรวม** (   ) ผ่าน  (   ) ไม่ผ่าน (   ) ผ่าน  (   ) ไม่ผ่าน 

                   อาจารย์............................................................................ อาจารย.์........................................................................... 

                   วนัที.่...................................................................................วนัที.่.............................................................................. 
*ระดบัศกัยภาพ 1 = สามารถปฏบิตังิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชดิ 2 = สามารถปฏบิตังิานได้เองภายใตก้ารชี้แนะของอาจารย ์ 3 = สามารถปฏบิตังิานได้เองโดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลอืเมื่อต้องการ 

 4 = สามารถปฏบิตังิานได้เองโดยไม่ต้องควบคุม 5 = สามารถปฏบิตังิานได้เองและควบคุมผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดบั 3 ในทุกหวัข้อการประเมิน 

การให้ข้อมูลย้อนกลบัหรือคาํแนะนําอ่ืนๆ 

………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้าน/แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ ฉบบัปรบัปรุงใหม่ พ.ศ.2562 

หน้า 61 

ใบประเมิน EPA 

สาํหรบัแพทยป์ระจาํบ้านสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ชัน้ปีท่ี 4/ แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ชัน้ปีท่ี 1 

EPA 2: Management of bleeding and thrombotic disorders 

เมื่อผ่านการฝึกอบรม 12 เดอืน ต้องไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 3: 2 ครัง้ (Cases in different diseases/problems) 

ชื่อแพทยป์ระจาํบ้าน..................................................................................................................ชัน้ปีท่ี…………………..……สถาบนั................................................................................ 

หวัข้อการประเมิน ระดบัศกัยภาพ (1-5)* 

ครัง้ท่ี 1 

โรค/ภาวะ................................................................. 

ครัง้ท่ี 2 

โรค/ภาวะ................................................................. 

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   

9. Able to lead and communicate with the health-care team   

ผลการประเมินในภาพรวม** (   ) ผ่าน  (   ) ไม่ผ่าน (   ) ผ่าน  (   ) ไม่ผ่าน 

                   อาจารย์..............................................................................อาจารย.์.............................................................................. 

                   วนัที.่..................................................................................วนัที.่................................................................................ 
*ระดบัศกัยภาพ 1 = สามารถปฏบิตังิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชดิ 2 = สามารถปฏบิตังิานได้เองภายใตก้ารชี้แนะของอาจารย ์ 3 = สามารถปฏบิตังิานได้เองโดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลอืเมื่อต้องการ 

 4 = สามารถปฏบิตังิานได้เองโดยไม่ต้องควบคุม 5 = สามารถปฏบิตังิานได้เองและควบคุมผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดบั 3 ในทุกหวัข้อการประเมิน 

การให้ข้อมูลย้อนกลบัหรือคาํแนะนําอ่ืนๆ 

………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้าน/แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ ฉบบัปรบัปรุงใหม่ พ.ศ.2562 

หน้า 62 

ใบประเมิน EPA 

สาํหรบัแพทยป์ระจาํบ้านสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ชัน้ปีท่ี 4/ แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ชัน้ปีท่ี 1 

EPA 3: Management of pediatric malignancies 

เมื่อผ่านการฝึกอบรม 12 เดอืน ต้องไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 3: 2 ครัง้ (Cases in different diseases/problems)  

ชื่อแพทยป์ระจาํบ้าน..................................................................................................................ชัน้ปีท่ี…………………..……สถาบนั................................................................................ 

หวัข้อการประเมิน ระดบัศกัยภาพ (1-5)* 

ครัง้ท่ี 1 

โรค/ภาวะ................................................................ 

ครัง้ท่ี 2 

โรค/ภาวะ................................................................ 

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   

8. Record proper and adequate clinical information   

9. Able to lead and communicate with the health-care team   

ผลการประเมินในภาพรวม** (   ) ผ่าน  (   ) ไม่ผ่าน (   ) ผ่าน  (   ) ไม่ผ่าน 

                      อาจารย์........................................................................  อาจารย.์....................................................................... 

                      วนัที.่................................................................................วนัที.่........................................................................... 
*ระดบัศกัยภาพ 1 = สามารถปฏบิตังิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชดิ 2 = สามารถปฏบิตังิานได้เองภายใตก้ารชี้แนะของอาจารย ์ 3 = สามารถปฏบิตังิานได้เองโดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลอืเมื่อต้องการ 

 4 = สามารถปฏบิตังิานได้เองโดยไม่ต้องควบคุม 5 = สามารถปฏบิตังิานได้เองและควบคุมผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดบั 3 ในทุกหวัข้อการประเมิน 

การให้ข้อมูลย้อนกลบัหรือคาํแนะนําอ่ืนๆ 

………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้าน/แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ ฉบบัปรบัปรุงใหม่ พ.ศ.2562 

หน้า 63 

ใบประเมิน EPA 

สาํหรบัแพทยป์ระจาํบ้านสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ชัน้ปีท่ี 4/ แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ชัน้ปีท่ี 1 

EPA 4: Performing blood, tissue and bone marrow study 

เมื่อผ่านการฝึกอบรม 12 เดอืน ต้องไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 3: 2 ครัง้ (Cases in different diseases/problems) 

ชื่อแพทยป์ระจาํบ้าน..................................................................................................................ชัน้ปีท่ี…………………..……สถาบนั................................................................................ 

หวัข้อการประเมิน ระดบัศกัยภาพ (1-5)* 

ครัง้ท่ี 1 

โรค/ภาวะ................................................................ 

ครัง้ท่ี 2 

โรค/ภาวะ................................................................. 

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    

5. Provide proper interpretation and application to the patient   

6. Inform patients with proper and adequate information    

7. Record proper and adequate clinical information   

ผลการประเมินในภาพรวม** (   ) ผ่าน  (   ) ไม่ผ่าน (   ) ผ่าน  (   ) ไม่ผ่าน 

                      อาจารย์..........................................................................อาจารย.์....................................................................... 

                      วนัที.่..............................................................................วนัที.่............................................................................ 
*ระดบัศกัยภาพ 1 = สามารถปฏบิตังิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชดิ 2 = สามารถปฏบิตังิานได้เองภายใตก้ารชี้แนะของอาจารย ์ 3 = สามารถปฏบิตังิานได้เองโดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลอืเมื่อต้องการ 

 4 = สามารถปฏบิตังิานได้เองโดยไม่ต้องควบคุม 5 = สามารถปฏบิตังิานได้เองและควบคุมผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดบั 3 ในทุกหวัข้อการประเมิน 

การให้ข้อมูลย้อนกลบัหรือคาํแนะนําอ่ืนๆ 

………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้าน/แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ ฉบบัปรบัปรุงใหม่ พ.ศ.2562 

หน้า 64 

ใบประเมิน EPA 

สาํหรบัแพทยป์ระจาํบ้านสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ชัน้ปีท่ี 4/ แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ชัน้ปีท่ี 1 

EPA 5: Providing consultation of general hematologic problem 

เมื่อผ่านการฝึกอบรม 12 เดอืน ต้องไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 4: 2 ครัง้ (Cases in different diseases/problems) 

ชื่อแพทยป์ระจาํบ้าน..................................................................................................................ชัน้ปีท่ี…………………..……สถาบนั................................................................................ 

หวัข้อการประเมิน ระดบัศกัยภาพ (1-5)* 

ครัง้ท่ี 1 

โรค/ภาวะ................................................................. 

ครัง้ท่ี 2 

โรค/ภาวะ................................................................. 

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   

ผลการประเมินในภาพรวม** (   ) ผ่าน  (   ) ไม่ผ่าน (   ) ผ่าน  (   ) ไม่ผ่าน 

อาจารย.์........................................................................อาจารย.์......................................................................... 

วนัที.่.............................................................................วนัที.่.............................................................................. 
*ระดบัศกัยภาพ 1 = สามารถปฏบิตังิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชดิ 2 = สามารถปฏบิตังิานได้เองภายใตก้ารชี้แนะของอาจารย ์ 3 = สามารถปฏบิตังิานได้เองโดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลอืเมื่อต้องการ 

 4 = สามารถปฏบิตังิานได้เองโดยไม่ต้องควบคุม 5 = สามารถปฏบิตังิานได้เองและควบคุมผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดบั 3 ในทุกหวัข้อการประเมิน 

การให้ข้อมูลย้อนกลบัหรือคาํแนะนําอ่ืนๆ 

………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้าน/แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ ฉบบัปรบัปรุงใหม่ พ.ศ.2562 

หน้า 65 

ใบประเมิน EPA 

สาํหรบัแพทยป์ระจาํบ้านสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ชัน้ปีท่ี 4/ แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ชัน้ปีท่ี 1 

EPA 6: Providing palliative care (ประเมินจาก portfolio); 6.1  

เมื่อผ่านการฝึกอบรม 12 เดอืน ต้องไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 3: 2 ครัง้ (Cases in different diseases/problems) 

ชื่อแพทยป์ระจาํบ้าน..................................................................................................................ชัน้ปีท่ี…………………..……สถาบนั................................................................................ 

หวัข้อการประเมิน ระดบัศกัยภาพ (1-5)* 

ครัง้ท่ี 1 

โรค/ภาวะ................................................................. 

ครัง้ท่ี 2 

โรค/ภาวะ.................................................................. 

1. Conveying a conversation to inform a diagnosis of the incurable 

disease to patients with or without their relatives 

  

2. Active listening to the patients’ perception and concerns   

3. Supporting the patients and maintaining realistic hope   

ผลการประเมินในภาพรวม** (   ) ผ่าน  (   ) ไม่ผ่าน (   ) ผ่าน  (   ) ไม่ผ่าน 

อาจารย.์.......................................................................อาจารย.์...................................................................... 

วนัที.่............................................................................วนัที.่.......................................................................... 
*ระดบัศกัยภาพ 1 = สามารถปฏบิตังิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชดิ 2 = สามารถปฏบิตังิานได้เองภายใตก้ารชี้แนะของอาจารย ์ 3 = สามารถปฏบิตังิานได้เองโดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลอืเมื่อต้องการ 

 4 = สามารถปฏบิตังิานได้เองโดยไม่ต้องควบคุม 5 = สามารถปฏบิตังิานได้เองและควบคุมผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดบั 3 ในทุกหวัข้อการประเมิน 

การให้ข้อมูลย้อนกลบัหรือคาํแนะนําอ่ืนๆ 

………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้าน/แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ ฉบบัปรบัปรุงใหม่ พ.ศ.2562 

หน้า 66 

ใบประเมิน EPA 

สาํหรบัแพทยป์ระจาํบ้านสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ชัน้ปีท่ี 4/ แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ชัน้ปีท่ี 1 

EPA 6: Providing palliative care (ประเมินจาก portfolio); 6.2 

เมื่อผ่านการฝึกอบรม 12 เดอืน ต้องไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 3: 2 ครัง้ (Cases in different diseases/problems) 

ชื่อแพทยป์ระจาํบ้าน..................................................................................................................ชัน้ปีท่ี…………………..……สถาบนั............................................................................... 

หวัข้อการประเมิน ระดบัศกัยภาพ (1-5)* 

ครัง้ท่ี 1 

โรค/ภาวะ........................................................... 

ครัง้ท่ี 2 

โรค/ภาวะ................................................................ 

1. 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 

  

2. Explaining the possible choices with unbiased view and without 

rush 

  

3. Active listening to the patients’ opinions and desires   

4. Respect the patients’ decisions   

ผลการประเมินในภาพรวม** (   ) ผ่าน  (   ) ไม่ผ่าน (   ) ผ่าน  (   ) ไม่ผ่าน 

อาจารย.์........................................................................อาจารย.์......................................................................... 

วนัที.่.............................................................................วนัที.่.............................................................................. 
*ระดบัศกัยภาพ 1 = สามารถปฏบิตังิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชดิ 2 = สามารถปฏบิตังิานได้เองภายใตก้ารชี้แนะของอาจารย ์ 3 = สามารถปฏบิตังิานได้เองโดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลอืเมื่อต้องการ 

 4 = สามารถปฏบิตังิานได้เองโดยไม่ต้องควบคุม 5 = สามารถปฏบิตังิานได้เองและควบคุมผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดบั 3 ในทุกหวัข้อการประเมิน 

การให้ข้อมูลย้อนกลบัหรือคาํแนะนําอ่ืนๆ 

………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้าน/แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ ฉบบัปรบัปรุงใหม่ พ.ศ.2562 

หน้า 67 

ใบประเมิน EPA 

สาํหรบัแพทยป์ระจาํบ้านสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ชัน้ปีท่ี 4/ แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ชัน้ปีท่ี 1 

EPA 7: Demonstrating life-long learning activivty (ประเมินจาก portfolio)  

เมื่อผ่านการฝึกอบรม 12 เดอืน  ต้องไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 4: 2 ครัง้ (Topics  in different diseases/problems) 

ชื่อแพทยป์ระจาํบ้าน..................................................................................................................ชัน้ปีท่ี…………………..……สถาบนั................................................................................ 

หวัข้อการประเมิน ระดบัศกัยภาพ (1-5)* 

ครัง้ท่ี 1 

โรค/ภาวะ................................................................ 

ครัง้ท่ี 2 

โรค/ภาวะ................................................................. 

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   

ผลการประเมินในภาพรวม** (   ) ผ่าน  (   ) ไม่ผ่าน (   ) ผ่าน  (   ) ไม่ผ่าน 

อาจารย.์........................................................................อาจารย.์........................................................................ 

วนัที.่.............................................................................วนัที.่............................................................................. 
*ระดบัศกัยภาพ 1 = สามารถปฏบิตังิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชดิ 2 = สามารถปฏบิตังิานได้เองภายใตก้ารชี้แนะของอาจารย ์ 3 = สามารถปฏบิตังิานได้เองโดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลอืเมื่อต้องการ 

 4 = สามารถปฏบิตังิานได้เองโดยไม่ต้องควบคุม 5 = สามารถปฏบิตังิานได้เองและควบคุมผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดบั 3 ในทุกหวัข้อการประเมิน 

การให้ข้อมูลย้อนกลบัหรือคาํแนะนําอ่ืนๆ 

………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้าน/แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ ฉบบัปรบัปรุงใหม่ พ.ศ.2562 

หน้า 68 

ใบประเมิน EPA   

สาํหรบัแพทยป์ระจาํบ้านสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ชัน้ปีท่ี 4/ แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ชัน้ปีท่ี 1 

EPA 8: Practicing Patient safety 

เมื่อผ่านการฝึกอบรม 12 เดอืน ต้องไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 3: 2 ครัง้ (Cases in different diseases/problems) 

ชื่อแพทยป์ระจาํบ้าน..................................................................................................................ชัน้ปีท่ี…………………..……สถาบนั................................................................................ 

หวัข้อการประเมิน ระดบัศกัยภาพ (1-5)* 

ครัง้ท่ี 1 

โรค/ภาวะ............................................................. 

ครัง้ท่ี 2 

โรค/ภาวะ.............................................................. 

1. Understands and participates in the hospital system for patient 

safety  

  

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   

ผลการประเมินในภาพรวม** (   ) ผ่าน  (   ) ไม่ผ่าน (   ) ผ่าน  (   ) ไม่ผ่าน 

อาจารย.์........................................................................อาจารย.์........................................................................ 

วนัที.่.............................................................................วนัที.่............................................................................. 
*ระดบัศกัยภาพ 1 = สามารถปฏบิตังิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชดิ 2 = สามารถปฏบิตังิานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย ์ 3 = สามารถปฏบิตังิานได้เองโดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลอืเมื่อต้องการ 

 4 = สามารถปฏบิตังิานได้เองโดยไม่ต้องควบคุม 5 = สามารถปฏบิตังิานได้เองและควบคุมผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดบั 3 ในทุกหวัข้อการประเมิน 

การให้ข้อมูลย้อนกลบัหรือคาํแนะนําอ่ืนๆ 

………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้าน/แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ ฉบบัปรบัปรุงใหม่ พ.ศ.2562 

หน้า 69 

ใบประเมิน EPA 

สาํหรบัแพทยป์ระจาํบ้านสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ชัน้ปีท่ี 5/ แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ชัน้ปีท่ี 2 

EPA 1: Management of red cell and phagocytic system disorders 

เมื่อผ่านการฝึกอบรม 12-24 เดอืน ต้องไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 4: 2 ครัง้ (Cases in different diseases/problems) 

ชื่อแพทยป์ระจาํบ้าน..................................................................................................................ชัน้ปีท่ี…………………..……สถาบนั................................................................................ 

หวัข้อการประเมิน ระดบัศกัยภาพ (1-5)* 

ครัง้ท่ี 1 

โรค/ภาวะ

......................................................................... 

ครัง้ท่ี 2 

โรค/ภาวะ

.......................................................................... 

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   

ผลการประเมินในภาพรวม** (   ) ผ่าน  (   ) ไม่ผ่าน (   ) ผ่าน  (   ) ไม่ผ่าน 

อาจารย.์........................................................................อาจารย.์........................................................................ 

วนัที.่.............................................................................วนัที.่............................................................................... 
*ระดบัศกัยภาพ 1 = สามารถปฏบิตังิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชดิ 2 = สามารถปฏบิตังิานได้เองภายใตก้ารชี้แนะของอาจารย ์ 3 = สามารถปฏบิตังิานได้เองโดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลอืเมื่อต้องการ 

 4 = สามารถปฏบิตังิานได้เองโดยไม่ต้องควบคุม 5 = สามารถปฏบิตังิานได้เองและควบคุมผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดบั 3 ในทุกหวัข้อการประเมิน 

การให้ข้อมูลย้อนกลบัหรือคาํแนะนําอ่ืนๆ 

………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้าน/แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ ฉบบัปรบัปรุงใหม่ พ.ศ.2562 

หน้า 70 

ใบประเมิน EPA 

สาํหรบัแพทยป์ระจาํบ้านสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ชัน้ปีท่ี 5/ แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ชัน้ปีท่ี 2 

EPA 2: Management of bleeding and thrombotic disorders 

เมื่อผ่านการฝึกอบรม 12-24 เดอืน ต้องไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 4: 2 ครัง้ (Cases in different diseases/problems) 

ชื่อแพทยป์ระจาํบ้าน..................................................................................................................ชัน้ปีท่ี…………………..……สถาบนั................................................................................ 

หวัข้อการประเมิน ระดบัศกัยภาพ (1-5)* 

ครัง้ท่ี 1 

โรค/ภาวะ................................................................ 

ครัง้ท่ี 2 

โรค/ภาวะ.................................................................. 

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   

9. Able to lead and communicate with the health-care team   

ผลการประเมินในภาพรวม** (   ) ผ่าน  (   ) ไม่ผ่าน (   ) ผ่าน  (   ) ไม่ผ่าน 

อาจารย.์........................................................................อาจารย.์........................................................................ 

วนัที.่.............................................................................วนัที.่............................................................................ 
*ระดบัศกัยภาพ 1 = สามารถปฏบิตังิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชดิ 2 = สามารถปฏบิตังิานได้เองภายใตก้ารชี้แนะของอาจารย ์ 3 = สามารถปฏบิตังิานได้เองโดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลอืเมื่อต้องการ 

 4 = สามารถปฏบิตังิานได้เองโดยไม่ต้องควบคุม 5 = สามารถปฏบิตังิานได้เองและควบคุมผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดบั 3 ในทุกหวัข้อการประเมิน 

การให้ข้อมูลย้อนกลบัหรือคาํแนะนําอ่ืนๆ 

………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้าน/แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ ฉบบัปรบัปรุงใหม่ พ.ศ.2562 
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ใบประเมิน EPA   

สาํหรบัแพทยป์ระจาํบ้านสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ชัน้ปีท่ี 5/ แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ชัน้ปีท่ี 2 

EPA 3: Management of pediatric malignancy 

เมื่อผ่านการฝึกอบรม 12-24 เดอืน ต้องไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 4: 2 ครัง้ (Cases in different diseases/problems) 

ชื่อแพทยป์ระจาํบ้าน..................................................................................................................ชัน้ปีท่ี…………………..……สถาบนั................................................................................ 

หวัข้อการประเมิน ระดบัศกัยภาพ (1-5)* 

ครัง้ท่ี 1 

โรค/ภาวะ............................................................... 

ครัง้ท่ี 2 

โรค/ภาวะ.................................................................. 

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   

8. Record proper and adequate clinical information   

9. Able to lead and communicate with the health-care team   

ผลการประเมินในภาพรวม** (   ) ผ่าน  (   ) ไม่ผ่าน (   ) ผ่าน  (   ) ไม่ผ่าน 

อาจารย.์........................................................................อาจารย.์......................................................................... 

วนัที.่..............................................................................วนัที.่............................................................................... 
*ระดบัศกัยภาพ 1 = สามารถปฏบิตังิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชดิ 2 = สามารถปฏบิตังิานได้เองภายใตก้ารชี้แนะของอาจารย ์ 3 = สามารถปฏบิตังิานได้เองโดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลอืเมื่อต้องการ 

 4 = สามารถปฏบิตังิานได้เองโดยไม่ต้องควบคุม 5 = สามารถปฏบิตังิานได้เองและควบคุมผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดบั 3 ในทุกหวัข้อการประเมิน 

การให้ข้อมูลย้อนกลบัหรือคาํแนะนําอ่ืนๆ 

………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 

  



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้าน/แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ ฉบบัปรบัปรุงใหม่ พ.ศ.2562 
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ใบประเมิน EPA 

สาํหรบัแพทยป์ระจาํบ้านสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ชัน้ปีท่ี 5/ แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ชัน้ปีท่ี 2 

EPA 4: Performing blood, tissue and bone marrow study 

เมื่อผ่านการฝึกอบรม12-24 เดอืน ต้องไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 4: 2 ครัง้  

ชื่อแพทยป์ระจาํบ้าน..................................................................................................................ชัน้ปีท่ี…………………..……สถาบนั................................................................................. 

หวัข้อการประเมิน ระดบัศกัยภาพ (1-5)* 

ครัง้ท่ี 1 

โรค/ภาวะ............................................................... 

ครัง้ท่ี 2 

โรค/ภาวะ.................................................................. 

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    

5. Provide proper interpretation and application to the patient   

6. Inform patients with proper and adequate information    

7. Record proper and adequate clinical information   

ผลการประเมินในภาพรวม** (   ) ผ่าน  (   ) ไม่ผ่าน (   ) ผ่าน  (   ) ไม่ผ่าน 

อาจารย.์........................................................................อาจารย.์......................................................................... 

วนัที.่.............................................................................วนัที.่................................................................................ 
*ระดบัศกัยภาพ 1 = สามารถปฏบิตังิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชดิ 2 = สามารถปฏบิตังิานได้เองภายใตก้ารชี้แนะของอาจารย ์ 3 = สามารถปฏบิตังิานได้เองโดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลอืเมื่อต้องการ 

 4 = สามารถปฏบิตังิานได้เองโดยไม่ต้องควบคุม 5 = สามารถปฏบิตังิานได้เองและควบคุมผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดบั 3 ในทุกหวัข้อการประเมิน 

การให้ข้อมูลย้อนกลบัหรือคาํแนะนําอ่ืนๆ 

………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 

  



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้าน/แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ ฉบบัปรบัปรุงใหม่ พ.ศ.2562 
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ใบประเมิน EPA   

สาํหรบัแพทยป์ระจาํบ้านสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ชัน้ปีท่ี 5/ แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ชัน้ปีท่ี 2 

EPA 5: Providing consultation of general hematologic problem 

เมื่อผ่านการฝึกอบรม 12-24 เดอืน ต้องไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 5: 2 ครัง้ (Cases in different diseases/problems) 

ชื่อแพทยป์ระจาํบ้าน..................................................................................................................ชัน้ปีท่ี…………………..……สถาบนั................................................................................ 

หวัข้อการประเมิน ระดบัศกัยภาพ (1-5)* 

ครัง้ท่ี 1 

โรค/ภาวะ

......................................................................... 

ครัง้ท่ี 2 

โรค/ภาวะ

.......................................................................... 

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   

ผลการประเมินในภาพรวม** (   ) ผ่าน  (   ) ไม่ผ่าน (   ) ผ่าน  (   ) ไม่ผ่าน 

อาจารย.์.........................................................................อาจารย.์......................................................................... 

วนัที.่..............................................................................วนัที.่.............................................................................. 
*ระดบัศกัยภาพ 1 = สามารถปฏบิตังิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชดิ 2 = สามารถปฏบิตังิานได้เองภายใตก้ารชี้แนะของอาจารย ์ 3 = สามารถปฏบิตังิานได้เองโดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลอืเมื่อต้องการ 

 4 = สามารถปฏบิตังิานได้เองโดยไม่ต้องควบคุม 5 = สามารถปฏบิตังิานได้เองและควบคุมผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดบั 3 ในทุกหวัข้อการประเมิน 

การให้ข้อมูลย้อนกลบัหรือคาํแนะนําอ่ืนๆ 

………………………………………………………………….........…………….......................………..............................................................................................................................  



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้าน/แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ ฉบบัปรบัปรุงใหม่ พ.ศ.2562 
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ใบประเมิน EPA 

สาํหรบัแพทยป์ระจาํบ้านสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ชัน้ปีท่ี 5/ แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ชัน้ปีท่ี 2 

EPA 6: Providing palliative care (ประเมินจาก portfolio); 6.1 (แผ่นท่ี 1) 

เมื่อผ่านการฝึกอบรม 12-24 เดอืน ต้องไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 4: 2 ครัง้ (Cases in different diseases/problems) 

ชื่อแพทยป์ระจาํบ้าน..................................................................................................................ชัน้ปีท่ี…………………..……สถาบนั................................................................................ 

หวัข้อการประเมิน ระดบัศกัยภาพ (1-5)* 

ครัง้ท่ี 1 

โรค/ภาวะ

......................................................................... 

ครัง้ท่ี 2 

โรค/ภาวะ

.......................................................................... 

1. Conveying a conversation to inform a diagnosis of the incurable 

disease to patients with or without their relatives 

  

2. Active listening to the patients’ perception and concerns   

3. Supporting the patients and maintaining realistic hope   

ผลการประเมินในภาพรวม** (   ) ผ่าน  (   ) ไม่ผ่าน (   ) ผ่าน  (   ) ไม่ผ่าน 

อาจารย.์........................................................................อาจารย.์........................................................................ 

วนัที.่.............................................................................วนัที.่............................................................................ 
*ระดบัศกัยภาพ 1 = สามารถปฏบิตังิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชดิ 2 = สามารถปฏบิตังิานได้เองภายใตก้ารชี้แนะของอาจารย ์ 3 = สามารถปฏบิตังิานได้เองโดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลอืเมื่อต้องการ 

 4 = สามารถปฏบิตังิานได้เองโดยไม่ต้องควบคุม 5 = สามารถปฏบิตังิานได้เองและควบคุมผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดบั 3 ในทุกหวัข้อการประเมิน 

การให้ข้อมูลย้อนกลบัหรือคาํแนะนําอ่ืนๆ 

………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
  



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้าน/แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ ฉบบัปรบัปรุงใหม่ พ.ศ.2562 
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ใบประเมิน EPA 

สาํหรบัแพทยป์ระจาํบ้านสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ชัน้ปีท่ี 5/ แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ชัน้ปีท่ี 2 

EPA 6: Providing palliative care (ประเมินจาก portfolio); 6.2 

เมื่อผ่านการฝึกอบรม 12-24 เดอืน ต้องไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 4: 2 ครัง้ (Cases in different diseases/problems) 

ชื่อแพทยป์ระจาํบ้าน..................................................................................................................ชัน้ปีท่ี…………………..……สถาบนั................................................................................ 

หวัข้อการประเมิน ระดบัศกัยภาพ (1-5)* 

ครัง้ท่ี 1 

โรค/ภาวะ................................................................ 

ครัง้ท่ี 2 

โรค/ภาวะ.................................................................. 

1. 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 

  

2. Explaining the possible choices with unbiased view and without 

rush 

  

3. Active listening to the patients’ opinions and desires   

4. Respect the patients’ decisions   

ผลการประเมินในภาพรวม** (   ) ผ่าน  (   ) ไม่ผ่าน (   ) ผ่าน  (   ) ไม่ผ่าน 

อาจารย.์.........................................................................อาจารย.์............................................................................ 

วนัที.่...................................................................................วนัที.่................................................................................ 
*ระดบัศกัยภาพ 1 = สามารถปฏบิตังิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชดิ 2 = สามารถปฏบิตังิานได้เองภายใตก้ารชี้แนะของอาจารย ์ 3 = สามารถปฏบิตังิานได้เองโดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลอืเมื่อต้องการ 

 4 = สามารถปฏบิตังิานได้เองโดยไม่ต้องควบคุม 5 = สามารถปฏบิตังิานได้เองและควบคุมผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดบั 3 ในทุกหวัข้อการประเมิน 

การให้ข้อมูลย้อนกลบัหรือคาํแนะนําอ่ืนๆ 

………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 

  



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้าน/แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ ฉบบัปรบัปรุงใหม่ พ.ศ.2562 
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ใบประเมิน EPA   

สาํหรบัแพทยป์ระจาํบ้านสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ชัน้ปีท่ี 5/ แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ชัน้ปีท่ี 2 

EPA 7: Demonstrating life-long learning activivty (ประเมินจาก portfolio)  

เมื่อผ่านการฝึกอบรม 12-24 เดอืน  ต้องไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 4: 2 ครัง้ (Topics  in different diseases/problems) 

ชื่อแพทยป์ระจาํบ้าน..................................................................................................................ชัน้ปีท่ี…………………..……สถาบนั................................................................................ 

หวัข้อการประเมิน ระดบัศกัยภาพ (1-5)* 

ครัง้ท่ี 1 

โรค/ภาวะ.................................................................. 

ครัง้ท่ี 2 

โรค/ภาวะ.............................................................. 

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   

ผลการประเมินในภาพรวม** (   ) ผ่าน  (   ) ไม่ผ่าน (   ) ผ่าน  (   ) ไม่ผ่าน 

อาจารย.์.........................................................................อาจารย.์.......................................................................... 

วนัที.่..............................................................................วนัที.่............................................................................. 
*ระดบัศกัยภาพ 1 = สามารถปฏบิตังิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชดิ 2 = สามารถปฏบิตังิานได้เองภายใตก้ารชี้แนะของอาจารย ์ 3 = สามารถปฏบิตังิานได้เองโดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลอืเมื่อต้องการ 

 4 = สามารถปฏบิตังิานได้เองโดยไม่ต้องควบคุม 5 = สามารถปฏบิตังิานได้เองและควบคุมผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดบั 3 ในทุกหวัข้อการประเมิน 

การให้ข้อมูลย้อนกลบัหรือคาํแนะนําอ่ืนๆ 

………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
  



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้าน/แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ ฉบบัปรบัปรุงใหม่ พ.ศ.2562 
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ใบประเมิน EPA 

สาํหรบัแพทยป์ระจาํบ้านสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ชัน้ปีท่ี 5/ แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ชัน้ปีท่ี 2 

EPA 8: Practicing patient safety 

เมื่อผ่านการฝึกอบรม 12-24 เดอืน ต้องไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 4: 2 ครัง้ (Cases in different diseases/problems) 

ชื่อแพทยป์ระจาํบ้าน..................................................................................................................ชัน้ปีท่ี…………………..……สถาบนั................................................................................. 

หวัข้อการประเมิน ระดบัศกัยภาพ (1-5)* 

ครัง้ท่ี 1 

โรค/ภาวะ................................................................. 

ครัง้ท่ี 2 

โรค/ภาวะ.................................................................. 

1. Understands and participates in the hospital system for patient 

safety  

  

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   

ผลการประเมินในภาพรวม** (   ) ผ่าน  (   ) ไม่ผ่าน (   ) ผ่าน  (   ) ไม่ผ่าน 

อาจารย.์...........................................................................อาจารย.์......................................................................... 

ว ั  วนัที.่................................................................................วนัที.่.............................................................................. 
*ระดบัศกัยภาพ 1 = สามารถปฏบิตังิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชดิ 2 = สามารถปฏบิตังิานได้เองภายใตก้ารชี้แนะของอาจารย ์ 3 = สามารถปฏบิตังิานได้เองโดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลอืเมื่อต้องการ 

 4 = สามารถปฏบิตังิานได้เองโดยไม่ต้องควบคุม 5 = สามารถปฏบิตังิานได้เองและควบคุมผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดบั 3 ในทุกหวัข้อการประเมิน 

การให้ข้อมูลย้อนกลบัหรือคาํแนะนําอ่ืนๆ 

………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 

 



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้าน/แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ ฉบบัปรบัปรุงใหม่ พ.ศ.2562 
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ภาคผนวกท่ี 7 เกณฑ์การสาํเรจ็การฝีกอบรมและได้รบัวุฒิบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม  สาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเด็ก 

การสอบเพ่ือวุฒิบตัร สาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเด็ก 

1. ผูส้มคัรสอบเพื่อวุฒบิตัรฯ สาขาโลหติวิทยาและมะเรง็ในเดก็จะต้องเป็นผูท้ีไ่ดผ้่านการอบรมแพทย์ประจําบ้าน

หรอืแพทย์ประจําบ้านต่อยอดสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ครบ ตามหลกัสูตรของแพทยสภาและสถาบนัที่ให้การ

ฝึกอบรมเหน็สมควรใหเ้ขา้สอบได ้

2. ผู้สมคัรสอบจะต้องส่งผลงานวิจยัที่เสร็จสิ้นเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ในรูปแบบพรอ้มส่งตีพิมพ์โดย

ต้องมบีทคดัย่อเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

3. สอบ summative evaluation 

4. วธิกีารสอบประกอบดว้ย 

การสอบภาคทฤษฎ ีคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 60 ประกอบดว้ยการสอบ 

- MCQ  40% 

- CRQ 20% 

การสอบภาคปฏบิตั ิคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 40 ประกอบดว้ยการสอบ  

- Spot diagnosis 10% 

- Oral/cases 15% 

- Hematomorphology 15% 

5. การตดัสนิผลการสอบ  

ตดัสินผลการสอบโดยใชว้ิธอีิงเกณฑ์ จากคะแนนรวมของการสอบข้อเขยีนและการสอบภาคปฏบิตั ิการ

สอบผ่านต้องไดค้ะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 60 

เกณฑ์การตดัสนิงานวจิยั ใชห้ลกัอิงเกณฑ์ตามทีค่ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศกําหนดใน

ปีการศกึษาที่เริม่เขา้รบัการฝึกอบรม หากไม่ผ่านใหท้ําการแก้ไขตามคําแนะนําของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ

ฯ ใหเ้สรจ็สิน้ก่อนวนัสอบภาคปฏบิตัเิมื่อจบการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านปีที ่ 5 หรอืแพทย์ประจําบ้านต่อยอดปีที ่2  

ทั ้งนี้ ชนิดและจํานวนครัง้ของการสอบภาคปฏิบัติ /ปากเปล่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เหน็เหมาะสม  

การสอบเพ่ือหนังสืออนุมติั สาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ 

1.  ผู้สมคัรจะต้องเป็นผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบญัญัติวิชาชีพเวชกรรม 2525 

และไดท้ํางานสาขาโลหติวิทยาและมะเรง็ในเดก็ในโรงพยาบาลทีแ่พทยสภารบัรอง และมศีกัยภาพเป็นไปตามเกณฑ์ขัน้

ตํ่าของการเปิดสถาบนัฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

2. ทํางานวจิยั 1 เรื่อง เช่นเดยีวกบัผูส้อบวุฒบิตัรฯ โดยมผีูบ้งัคบับญัชารบัรอง 

3. ส่งผลงานวจิยัตามเวลาทีกํ่าหนด 

4. การสอบจะใชข้อ้สอบและเกณฑ์การตดัสนิ เช่นเดยีวกบัการสอบเพื่อวุฒบิตัรฯ 

5. ผูท้ี่ได้รบัวุฒิบตัรฯ สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเดก็จากต่างประเทศ และแพทยสภารบัรอง ภายใน 5 ปี ให้

สอบปากเปล่าแต่เพยีงอย่างเดยีว (การสอบผ่านต้องไดค้ะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 60) 
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ลกัษณะข้อสอบ 

การสอบข้อเขียน คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 60 ประกอบดว้ยการสอบ 

MCQ  40% 

CRQ 20% 

การสอบภาคปฏิบติั/ปากเปล่า คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ40 ประกอบดว้ยการสอบ 

Spot diagnosis 10% 

Oral/cases 15% 

Hematomorphology  15% 

MCQ (100 ขอ้) Recall < 10% (ไม่นับ Basic science) 

เกณฑ์ผ่าน เกนิรอ้ยละ 60 ของคะแนนสอบขอ้เขยีนและเกนิรอ้ยละ 60 ของการสอบภาคปฏบิตัแิละปากเปล่า 

ลกัษณะข้อสอบ MCQ 100 ขอ้ 

 CRQ 10 ขอ้ 

 Short cases (สอบสมัภาษณ์) 2 ขอ้ 

  Short questions (สอบสมัภาษณ์) 5 ขอ้ 

  Slides (microscopy) 8 ขอ้ 

  Spot diagnosis  20 ขอ้ 
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ภาคผนวกท่ี 8 เกณฑ์คุณสมบติัของสถาบนัท่ีจะรบัผู้เข้าฝึกอบรมสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเด็ก 

สถาบนัฝึกอบรมสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเด็กจะต้องได้รบัการรบัรองจากราชวิทยาลยักุมารแพทย์แห่ง

ประเทศไทย โดยมีสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ จํานวนผู้ป่วยและการบริการ ผู้ดําเนินการฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑ์ที่

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กกําหนด โดยความเหน็ชอบของราชวิทยาลยั

กุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและแพทยสภา ดงันี้ 

1. เกณฑ์ทัว่ไปสาํหรบัสถาบนัฝึกอบรม 

(1) คุณสมบตัทิัว่ไป  

(ก) ไดร้บัการรบัรองคุณภาพหรอืกําลงัดําเนินการพฒันาเพื่อการรบัรองคุณภาพจากแพทยสภา 

(ข) มบีรรยากาศทางวชิาการในลกัษณะสงัคมนักวชิาการ เพื่อเสรมิสรา้งคุณสมบตัใินการใฝ่รู้ใหแ้ก่ผู้เขา้รบั

การฝึกอบรม 

(ค) มรีะบบการบรหิารจดัการที่ดี มีสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ และจํานวนผูป่้วยทัง้ประเภทผู้ป่วยในและ

ผู้ป่วยนอกพอเหมาะแก่การฝึกอบรม และผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมได้มีส่วนดําเนินการดูแลรกัษาและ

ใหบ้รกิารกบัผูป่้วยโดยตรง 

(ง) มหีน่วยงานเทยีบเท่าภาควชิาในคณะแพทยศาสตร/์วิทยาลยัแพทยศาสตร์ หรอืแผนกในโรงพยาบาล เป็น

ผู้รบัผิดชอบดําเนินการ โดยผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์/วิทยาลยัแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลที่

รบัผิดชอบดําเนินการต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขดัขวางการบริหารงานและการพฒันางาน

การฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ 

(จ) มปีณิธานและพนัธกิจระบุไวช้ดัเจนว่ามุ่งผลติแพทย์ประจําบ้านสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเด็กที่มี

ความรู ้ความสามารถและคุณสมบตัสิอดคล้องกับหลกัสูตร และมีความสามารถในการเป็นนักวิชาการ

และทีจ่ะศกึษาต่อเนื่องได ้และมวีตัถุประสงค์ของหลกัสูตรทีส่อดคล้องกบัพนัธกจิ 

(ฉ) มรีะบบบริหารงานที่ชดัเจนเพื่อสนับสนุนการจดัการฝึกอบรมให้บรรลุตามปณิธาน ได้แก่ การบริหารงาน

ทัว่ไป การบริหารการศึกษา เป็นต้น ระบบบริหารงานดังกล่าวให้ทํ าเป็นระเบียบของคณะ

แพทยศาสตร/์วทิยาลยัแพทยศาสตร/์โรงพยาบาล และประกาศใหผู้เ้กี่ยวขอ้งทราบทัว่กนั 

(ช) มแีพทย์ผูท้รงคุณวุฒจิํานวนเพยีงพอรบัผดิชอบในสาขาที่ฝึกอบรมและในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมคีวาม

มุ่งมัน่ ความเตม็ใจในการเป็นอาจารย์ประจําหลกัสูตรฝึกอบรม 

(ซ) ในระยะเริ่มแรก (ประมาณ 5 ปีแรก) คณะแพทยศาสตร์/วิทยาลยัแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลที่ขอเปิด

ดําเนินการฝึกอบรม อาจพิจารณาทําความตกลงกับคณะแพทยศาสตร์/วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / 

โรงพยาบาลทีม่ปีระสบการณ์ดําเนินการเปิดหลกัสูตรฝึกอบรมมาแล้วไม่ตํ่ากว่า 10 ปี ใหช่้วยทําหนา้ที่

เป็นทีป่รกึษา/ช่วยเหลอื หรอืเป็นสถาบนัสมทบ/สถาบนัร่วมในการดําเนินการฝึกอบรม 

(ฌ) ก่อนเปิดดําเนนิการฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์/วิทยาลยัแพทยศาสตร์/โรงพยาบาล จะต้องดําเนินการ

ใหแ้พทยสภารบัรองหลกัสูตรของสถาบนัฝึกอบรมเพื่อใหผู้ส้ําเรจ็การฝึกอบรมมีสทิธิเ์ขา้สอบเพื่อวุฒบิตัร

ฯ และจะต้องมีความพรอ้มในการจดัการฝึกอบรมและทรพัยากรต่างๆ โดยเฉพาะอาจารย์ สื่อการศกึษา

และอุปกรณ์การฝึกอบรม ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กําหนด ทัง้นี้จะต้องมีแผนดําเนินงานระยะ 5 ปีทีม่คีวาม

ชัดเจนและเป็นไปได้ โดยแผนปฏิบัติการจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีความพร้อมดังกล่าวก่อนเริ่มการ

ฝึกอบรมแต่ละชัน้ปีอย่างน้อย 1 ปีการศกึษา  

(ญ)ในกรณีทีเ่ป็นสถาบนัฝึกอบรมภาคเอกชน นอกจากจะต้องมีคุณสมบตัติามขอ้ (ก) ถงึ (ฌ) แล้ว จะต้อง

ไม่แสวงหากําไรจากการฝึกอบรม โดยให้จัดตัง้มูลนิธิหรือกองทุนที่มีทุนสํารองเพียงพอในการ

ดําเนินการระยะยาว และใหม้ีผู้แทนราชวิทยาลยักุมารแพทย์แห่งประเทศไทยที่รบัผิดชอบดูแลการ

ฝึกอบรม เป็นกรรมการของมูลนิธหิรอืกองทุนโดยตําแหน่ง 
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(2) หน่วยงานกลางพืน้ฐาน สถาบนัฝึกอบรมนัน้จะต้องมหีน่วยงานกลางใหบ้รกิารดงัต่อไปนี้ 

(ก) ห้องปฏิบตัิการสําหรบัการชนัสูตร สถาบนัฝึกอบรมจะต้องมีการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบตัิการ

หรอืติดต่อขอรบับรกิารตรวจทางห้องปฏบิตักิารให้ครอบคลุมการชนัสูตรประเภทพืน้ฐานและประเภท

จําเพาะทีจ่ําเป็นสําหรบัการฝึกอบรม ซึ่งหอ้งปฏบิตักิารต้องมพียาธแิพทย์หรอืแพทย์หรอืบุคลากรอื่นที่

มคีวามรูค้วามชํานาญเป็นผูค้วบคุม 

- หอ้งปฏบิตักิารดา้นพยาธิวทิยากายวิภาค สามารถที่จะทําการตรวจศพ ตรวจชิ้นเนื้อและสิ่งส่ง

ตรวจทางเซลล์วิทยาทีไ่ดจ้ากการผ่าตดัหรอืการทําหตัถการสามารถเตรยีมสไลด์ชิ้นเนื้อเยื่อ

และสิ่งส่งตรวจเพื่อตรวจดว้ยกล้องจุลทรรศน์ได้เองพยาธแิพทย์ต้องมีเวลามีความสามารถ 

และเต็มใจให้คําปรึกษาหารอืหรอืสอนแพทย์ประจําบ้านทุกสาขาได้ อตัราการตรวจศพซึ่ง

เปรยีบ เสมอืนดชันีชี้บ่งความสนใจทางวชิาการและความใส่ใจในการค้นหาสาเหตุ การดําเนิน

โรค และการประเมินผลการรกัษาของแพทย์ในโรงพยาบาลนัน้จะต้องไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 

ของจํานวนผู้ป่วยที่ถึงแก่กรรม (ไม่รวมการตรวจศพทางด้านนิติเวชศาสตร์) การตรวจศพ 

การตรวจชิ้นเนื้อ และการตรวจทางเซลล์วิทยาต้องกระทําโดยครบถ้วนจนสามารถให้การ

วนิิจฉัยขัน้สุดทา้ย และต้องมรีายงานการตรวจเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย 

ในกรณีที่อตัราการตรวจศพของสถาบนัฝึกอบรมไม่ถึงเกณฑ์ที่กําหนด สถาบนัจะต้อง

แสดงหลกัฐานที่บ่งชี้ถึงความสนใจทางวิชาการและความใส่ใจในการค้นหาสาเหตุ การดําเนิน

โรค และการประเมินผลการรกัษาของแพทย์ในโรงพยาบาล ดว้ยการตรวจทางพยาธวิิทยา

จากการตรวจชิ้นเนื้อจากศพ (necropsy)  หรอืการตรวจภาพทางรงัส ี  

- หอ้งปฏิบตัิการดา้นพยาธิวทิยาคลนิิกหรือเวชศาสตร์ชนัสูตร สามารถให้บรกิารตรวจด้านโลหิต

วทิยา เคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์ จุลชีววทิยา วิทยาภูมิคุ้มกันได้เป็นประจํา รวมทัง้จะต้องมี

การใหบ้รกิารทางดา้นธนาคารเลอืดทีจ่ําเป็นสําหรบัการฝึกอบรม 

(ข) หน่วยรงัสีวิทยา สถาบนัฝึกอบรมจะต้องมีรงัสีแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถตรวจทางรงัสีที่จําเป็น

สําหรบัการฝึกอบรมได ้

(ค) ห้องสมุดทางแพทย์ สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีห้องสมุดซึ่งมีตํารามาตรฐานทางการแพทย์ วารสาร

การแพทย์ที่ใช้บ่อย และหนังสือดรรชนีสําหรบัช่วยค้นรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารสําหรบัให้แพทย์

ประจําบ้านใชไ้ดส้ะดวก หรอืมแีหล่งทีส่ามารถสบืคน้สิง่ดงักล่าวทาง electronic ไดเ้ท่าเทยีมกนั  

(ง) หน่วยเวชระเบียนและสถิติ สถาบันฝึกอบรมจะต้องจดัให้ผู้ป่วยทุกคนมีแฟ้มประจําตัว ซึ่งบันทึก

ประวตัิ ผลการตรวจร่างกาย การสัง่การรกัษาที่เป็นมาตรฐาน และมีระบบการจดัเก็บ คน้หา และการ

ประมวลสถติทิีม่ปีระสทิธภิาพตามดรรชนีชี้วดัของระบบสาธารณสุข 

2. เกณฑ์เฉพาะสาํหรบัสถาบนัฝึกอบรม 

(1) มีจํานวนและคุณวุฒิของแพทย์ผู้ให้การฝึกอบรมที่เหมาะสม สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีแพทย์ซึ่งได้รับ

หนังสืออนุมตัแิสดงความรูค้วามชํานาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม หรือวุฒบิตัรแสดงความรูค้วามชํานาญในการ

ประกอบวชิาชพีเวชกรรม สาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเด็กอย่างน้อย 3 คน โดยอาจารย์ผู้ทีท่ําหน้าที่หวัหน้าสถาบนั

ฝึกอบรมหรือประธานการฝึกอบรมจะต้องปฏิบัติงานทางด้านโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 

(รายละเอยีดตามตารางที ่1) 
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ตารางท่ี 1 จาํนวนผู้เข้ารบัการฝึกอบรมและอาจารยแ์พทยผ์ู้ให้การฝีกอบรม 

จํานวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

(ปีละ ชัน้ละ) 
1 2 3 4 5 

แพทย์ผูใ้หก้ารฝึกอบรม 

(คน) 
3 4 5 6 7 

ภาระงานผู้ป่วยนอก 

(ผูม้ารบัการตรวจ , visit / ปี) 
500 1,000 1,500 2,000 2,500 

ภาระงานผู้ป่วยใน 

(จํานวนการรบัป่วย, admission / ปี) 
50 100 150 200 250 

หตัถการ การตรวจไขกระดูก 

(ครัง้ต่อปี) 
50 100 150 200 250 

 

(2) มงีานบรกิารทางโลหติวิทยาและมะเร็งในเด็กทีม่คุีณภาพและจํานวนเพียงพอสําหรบัการฝึกอบรม สถาบนั

ฝึกอบรมจะต้องเขา้ร่วมและมกีจิกรรมประกนัคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง และมปีรมิาณงานบรกิารดงันี ้

(ก) ผูป่้วยนอกในคลนิิกโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ไม่น้อยกว่า 500 ครัง้/ปี 

(ข) ผูป่้วยในทีร่บัปรกึษาทัง้ในและนอกแผนกไม่น้อยกว่า 50 คน/ปี 

(ค) จํานวนการตรวจหตัถการการตรวจไขกระดูก ไม่น้อยกว่า 50 ครัง้/ปี 

(3) หอ้งปฏบิตัิการ/หน่วยงานสนับสนุน  สถาบนัฝึกอบรมควรมหีอ้งปฏบิตักิารทีส่ามารถให ้การสนับสนุนและ

รองรบังานวจิยัได ้มหีออภบิาลผูป่้วยหนักทีม่เีครื่องมอืและอุปกรณ์ครบ 

(4) กจิกรรมวชิาการของสถาบนัฝึกอบรม สถาบนัฝึกอบรมจะต้องจดัใหม้กีจิกรรมวชิาการสม่ําเสมอ ไดแ้ก่ 

(ก) จดัทําวารสารสโมสร (journal club) ไม่น้อยกว่าเดอืนละ 2 ครัง้ 

(ข) การประชุมอภปิรายผูป่้วยในหรอืระหว่างภาควิชา/หน่วยงาน ไม่น้อยกว่าเดอืนละ 1 ครัง้ 

(ค) การประชุมวชิาการในลกัษณะอื่นๆ ไม่น้อยกว่าเดอืนละ 1 ครัง้ 

สถาบนัฝึกอบรมใดขาดหน่วยหรอืคุณสมบตัิขอ้ใด อาจใชส้ถาบนัสมทบอื่นร่วมดว้ยโดยความเห็นชอบของ

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ 

(5) กจิกรรมวชิาการอื่น ๆ ใหแ้พทย์ผูเ้ขา้ฝึกอบรมไปร่วมกจิกรรมวชิาการนอกสถานที ่ตามโอกาสอนัควร 

3. สถานภาพของสถาบนัฝึกอบรม 

สถาบนัฝึกอบรมมสีถานภาพหลายอย่าง ตามบทบาทหน้าทีใ่นการฝึกอบรม ดงันี้ 

สถาบนัฝึกอบรมหลกั ไดแ้ก่ สถาบนัฝึกอบรมที่ดําเนินการจดัทําหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขา

โลหติวทิยาและมะเรง็ในเด็กและไดร้บัอนุมตัจิากแพทยสภาใหเ้ปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรม โดยจดัใหผู้เ้ข้ารบัการฝึกอบรม

ไดร้บัประสบการณ์จากสถาบนัฝึกอบรมตลอดหลกัสูตร หรอืเป็นเวลาไม่ตํ่ากว่าระยะเวลา 2 ใน 3 ของหลกัสูตร 

สถาบนัฝึกอบรมสมทบ ได้แก่ สถาบนัฝึกอบรมที่ได้รบัอนุมตัจิากแพทยสภาให้เป็นสถาบนัฝึกอบรมสมทบกับ

สถาบนัหลกัเพื่อจดัการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาโลหิตวทิยาและมะเร็งในเด็ก ในส่วนที่สถาบนัหลกัไม่สามารถ

จดัประสบการณ์ได้ โดยกิจกรรมดงักล่าวเมื่อรวมกันแล้วต้องมรีะยะเวลา รวมกันไม่ตํ่ากว่า 3 เดอืน และไม่เกนิ 1 ใน 3 

ของระยะเวลาของหลกัสูตร 

ตวัอย่าง  คณะแพทยศาสตร์ ......... จดัทําหลักสูตรการฝึกอบรมฯ สาขา .......... และขออนุมตัิเปิดเป็น

สถาบนัฝึกอบรม แต่ขอให้คณะแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาล ............. เป็นสถาบนัฝึกอบรมสมทบ จดักิจกรรม .......... 

ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมเป็นเวลา 6 เดอืน เป็นต้น  
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สถาบนัร่วมฝึกอบรม ไดแ้ก่ สถาบนัฝึกอบรมตัง้แต่ 2 แห่งขึน้ไปทีดํ่าเนินการจดัทําหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์

ประจําบ้านสาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็และไดร้บัอนุมตัจิากแพทยสภาใหเ้ปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมร่วมกนั โดยจดั

ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดร้บัประสบการณ์จากทุกสถาบนั โดยแต่ละแห่งมเีวลาไม่ตํ่ากว่า 1 ใน 3 ของระยะเวลาของ

หลกัสูตร  

ตวัอย่าง  คณะแพทยศาสตร์ .............. ร่วมกบั โรงพยาบาล ............. จดัทําหลกัสูตรการฝึกอบรมฯ สาขา 

................ และขออนุมตัเิปิดเป็นสถาบนัร่วมฝึกอบรม โดยผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดร้บัประสบการณ์จากคณะ

แพทยศาสตร์ ............ เป็นเวลา 16 เดอืน และจากโรงพยาบาล ............. เป็นเวลา 8 เดอืน เป็นต้น  

สถาบนัฝึกอบรมกิจกรรมเลือก  ได้แก่  สถาบนัฝึกอบรมที่ได้รบัความเห็นชอบจากราชวิทยาลยักุมารแพทย์

แห่งประเทศไทยโดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเดก็ใหเ้ป็น

สถาบันฝึกอบรมที่จ ัดประสบการณ์เพิ่มเติมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สนใจได้ในลักษณะของกิจกรรมเลือก 

(Elective) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน หลกัสูตรอาจจดัให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมได้รบัประสบการณ์เพิ่มเติมจาก

สถาบันฝึกอบรมกิจกรรมเลือกได้โดยจะต้องมีระยะเวลารวมกันตลอดหลกัสูตรไม่เกินระยะเวลาที่ราชวิทยาลยักุมาร

แพทย์แห่งประเทศไทยกําหนด 

การขออนุมติัเป็นสถาบนัฝึกอบรม 

คณะแพทยศาสตร/์วทิยาลยัแพทยศาสตร/์โรงพยาบาลใดทีม่คีวามประสงค์จะเปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมในสาขาที่มี

เกณฑ์หลกัสูตรการฝึกอบรมที่ได้รบัการอนุมตัิจากแพทยสภาแล้ว ถ้าเป็นการจัดการฝึกอบรมที่มีหรือไม่มีสถาบัน

ฝึกอบรมสมทบ ให้สถาบนัฝึกอบรมหลกัเป็นผู้ดําเนินการจดัทําข้อมูล หากเป็นการจดัการฝึกอบรมในลกัษณะที่มี

สถาบันร่วมฝึกอบรมให้ทุกสถาบันฝึกอบรมร่วมรับผิดชอบเป็นผู้ดําเนินการจัดทําข้อมูล ตามเกณฑ์หลักสูตรการ

ฝึกอบรมทีไ่ดร้บัอนุมตันิัน้ เสนอแพทยสภาเพื่อส่งใหร้าชวทิยาลยักุมารแพทย์แห่งประเทศไทยทีแ่พทยสภามอบหมาย

ให้เป็นผู้รบัผิดชอบดูแลการฝึกอบรม ประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตรวจรบัรองการเปิดเป็น

สถาบนัฝึกอบรมและกําหนดศกัยภาพของสถาบนัฝึกอบรมหลกัและสถาบันสมทบ (ถ้ามี) หรือสถาบนัร่วมฝึกอบรม 

ตามเกณฑ์หลกัสูตรและจํานวนความต้องการของแพทย์เฉพาะทางสาขานัน้ แล้วให้นําเสนอราชวทิยาลยักุมารแพทย์

แห่งประเทศไทยทีแ่พทยสภามอบหมายใหดู้แลการฝึกอบรมพจิารณาเสนอใหแ้พทยสภาอนุมตัติ่อไป 

การติดตามกาํกบัดูแลสถาบนัฝึกอบรม 

ราชวิทยาลยักุมารแพทย์แห่งประเทศไทยทีแ่พทยสภามอบหมายใหเ้ป็นผูร้บัผิดชอบดูแลการฝึกอบรม จะต้องจดั

ให้มกีารตดิตามกํากบัดูแล สถาบนัฝึกอบรมหลกั สถาบนัฝึกอบรมสมทบ สถาบนัร่วมฝึกอบรม ทีไ่ดร้บัอนุมตัิให้

เปิดการฝึกอบรมเป็นระยะๆ โดยการมอบหมายใหค้ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เป็นผูดํ้าเนินการตามแนวทาง

ทีแ่พทยสภากําหนด และเสนอรายงานผ่านราชวิทยาลยักุมารแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อเสนอใหแ้พทยสภารบัทราบ

เป็นระยะๆ 

หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พบว่าสถาบนัฝึกอบรมหลกัหรอืสถาบนัร่วมฝึกอบรมใดไม่มผีู้สมคัรเข้า

รบัการฝึกอบรมในหลกัสูตรใด ติดต่อกนัเกิน 5 ปี ให้ “พกั” การประกาศรบัสมคัรแพทย์ประจําบ้านสาขาโลหติวิทยา

และมะเร็งในเด็กสําหรับหลักสูตรนั ้นของสถาบันฝึกอบรมหลักหรือสถาบันร่วมฝึกอบรมนั ้นไว้ก่อน จนกว่า

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ จะได้ประเมนิสถาบนัฝึกอบรมนัน้ว่ายงัมีความพรอ้มในการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่

กําหนด  

หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พบว่าสถาบนัฝึกอบรมหลกัหรอืสถาบนัร่วมฝึกอบรมใดไม่มผีู้สมคัรเข้า

รบัการฝึกอบรมในหลกัสูตรใดติดต่อกนัเกิน 10 ปี ให้ “ยกเลกิ” การเป็นสถาบนัฝึกอบรมของสถาบนัฝึกอบรมหลกัหรือ

ของสถาบนัร่วมฝึกอบรมกลุ่มนัน้ และให้ทําเรื่องแจ้งราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยเสนอแพทยสภาเพื่อ

อนุมตั ิหากสถาบนัฝึกอบรมมคีวามประสงค์จะขอเป็นสถาบนัฝึกอบรมอีก ใหดํ้าเนนิการตาม ขอ้ 3   
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ภาคผนวกท่ี 9 รายนามคณะอนุกรรมการฝึกอบรม และสอบฯ สาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเด็ก พ.ศ.2563 

1. ศ.เกยีรตคุิณ พล.ท.หญงิ พญ.ทพิย์ ศรไีพศาล ทีป่รกึษา 

2. รศ.พ.อ.นพ.กติต ิต่อจรสั  ทีป่รกึษา 

3. ศ.พญ.อรุณี เจตศรสีุภาพ ทีป่รกึษา 

4. ศ.นพ.สุรพล เวยีงนนท ์ ทีป่รกึษา 

5. รศ.นพ.ปัญญา เสกสรรค์  ประธานคณะอนุกรรมการ 

6. พญ.วนัด ีนิงสานนท์ กรรมการ 

7. รศ.พญ. ศศธิร เพชรจนัทร กรรมการ 

8. ศ.พญ.อําไพวรรณ จวนสมัฤทธิ ์ กรรมการ 

9. ผศ.พญ.กววิณัณ์ วรีกุล กรรมการ 

10. ศ.นพ.สุรเดช หงสอ์งิ กรรมการ 

11. รศ. พญ. กลบีสไบ สรรพกจิ กรรมการ 

12. รศ. พญ. ดารนิทร์ ซอโสตถกุิล กรรมการ 

13. รศ. พญ. พมิพล์กัษณ์ เจรญิขวญั กรรมการ 

14. ผศ. พญ. สมใจ กาญจนาพงศ์กุล กรรมการ 

15. รศ.พ.อ.นพ.ชาญชยั ไตรวาร ี กรรมการ 

16. ผศ.พญ.พชัร ีคําวลิยัศกัดิ ์ กรรมการ 

17. รศ.นพ. ธรีชติ โชตสิมัพนัธ์เจรญิ กรรมการ 

18. รศ.พ.อ.นพ. รชต ลํากูล กรรมการและเลขานุการ 
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ภาคผนวกท่ี 10 หน่วยกิต และแนวทางในการคาํนวณ 

คณะอนุกรรมการจดัทําเกณฑ์หลกัสูตรฯ กําหนดจํานวนหน่วยกติในกจิกรรมต่างๆ ดงันี้ 

1. กิจกรรมวิชาการ 

- กิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในสาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยาในเด็กทัง้ในและนอก

สถาบนัฝึกอบรมที่แพทย์ประจําบ้าน/แพทย์ประจําบ้านต่อยอดเข้าร่วม 1 ชัว่โมงเทียบเท่ากับ 1 หน่วย

กติ 

- กจิกรรมวชิาการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเนื้อหาในสาขาวชิาโลหติวทิยาและมะเรง็วทิยาในเดก็ทีแ่พทย์ประจําบ้าน/

แพทย์ประจําบ้านต่อยอดนําเสนอภายในสถาบนัการฝึกอบรม เช่น การเตรยีม conference อ่าน topic 1 

ชัว่โมง เท่ากบั 2 หน่วยกติ 

- กจิกรรมวชิาการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเนื้อหาในสาขาวชิาโลหติวทิยาและมะเรง็วทิยาในเดก็ทีแ่พทย์ประจําบ้าน/

แพทย์ประจําบ้านต่อยอดนําเสนอภายนอกสถาบันการฝึกอบรม เช่น การนําเสนอ inter-hospital 

conference หรือ การนําเสนอผลงานวิจยัด้วยปากเปล่าหรือโปสเตอร์ทัง้ในและนอกประเทศ 1 ครัง้ 

เท่ากบั 3 หน่วยกติ 

- การเข้าประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในสาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยาในเด็กที่แพทย์

ประจําบ้าน/แพทย์ประจําบ้านต่อยอด เช่น การประชุมประจําปีของสมาคมโลหิตวิทยา การประชุม 

palliative care การประชุม refresher course และ educational course 1 ครัง้เท่ากบั 5 หน่วยกติ 

2. การรบัปรึกษา 

- แพทย์ประจําบ้าน/แพทย์ประจําบ้านต่อยอดที่รบัปรกึษาปัญหาทางโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก 1 ราย

เท่ากบั 1 หน่วยกติ 

หมายเหตุ 

1. การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการและการรับปรึกษาให้แพทย์ประจําบ้าน/แพทย์ประจําบ้านต่อยอดแนบ

เอกสารหรอืหลกัฐานใน portfolio ของตนเอง 

2. กิจกรรมวิชาการของสมาคมโลหิตวิทยา ทางสมาคมจะรวบรวมเอกสาร/หลักฐาน ให้กับสถาบันของ

แพทย์ประจําบ้าน/แพทย์ประจําบ้านต่อยอดต่อไป 
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