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หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน 

เพื<อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด  

 
1. ชื<อหลกัสูตร 
    (ภาษาไทย) หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพืIอวฒิุบตัรแสดงความรู้ความ 

 ชาํนาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาอายรุศาสตร์โรคเลือด  

    (ภาษาองักฤษ) Curriculum of the Residency Training Program for the Diploma of the Thai  

 Board of Hematology  

2. ชื<อวุฒิบัตร 
     ชื<อเตม็ 

(ภาษาไทย) วฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม  

 สาขาอายรุศาสตร์โรคเลือด 

(ภาษาองักฤษ) Diploma of the Thai Board of Hematology  

     ชื<อย่อ 

(ภาษาไทย) วว. อายรุศาสตร์โรคเลือด 

(ภาษาองักฤษ) Dip. Thai Board of Hematology 

     คาํแสดงวุฒิการฝึกอบรมท้ายชื<อ 
(ภาษาไทย) วว. อายรุศาสตร์โรคเลือด 

(ภาษาองักฤษ) Diplomate, Thai Board of Hematology 

 หรือ Dip., Thai Board of Hematology 

3. หน่วยงานที<รับผดิชอบ  

 สาขาโลหิตวทิยา ภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช 

4. พนัธกจิของการฝึกอบรม/หลกัสูตร (Mission) 
 เนืIองดว้ยความกา้วหนา้ทางการแพทยข์องประเทศไทยในปัจจุบนั ทาํใหมี้จาํนวนผูป่้วยทีIไดรั้บการ
วนิิจฉยัโรคทางโลหิตวทิยามากขึTน ประกอบกบัการตรวจและรักษาทีIมีประสิทธิภาพทาํใหเ้พิIมจาํนวนของ
ผูป่้วยทีIหายขาดจากโรคเลือดและมีชีวติทีIยนืยาว ทางสาขาวชิาโลหิตวทิยา ภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวทิยาลยันวมินทราธิราชไดเ้ห็นถึงความสาํคญัในการผลิตแพทยที์Iมีความรู้
ความชาํนาญในสาขาอายรุศาสตร์โรคเลือดเพืIอรองรับกบัจาํนวนผูป่้วยทีIมากขึTนในประเทศไทย จึ 
 งมีพนัธกิจของการฝึกอบรมดงันีT  
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• วางแนวทางและใหก้ารฝึกอบรมแพทยส์าขาอายรุศาสตร์โรคเลือด เพืIอใหมี้ความรู้ความสามารถ 
และมีความเขา้ใจโรคต่างๆ ทางระบบโลหิตวทิยา ใหก้ารวนิิจฉยัและเลือกการส่งตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมและประหยดัดว้ยตนเอง 

• ส่งเสริมใหแ้พทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรมสาขาอายรุศาสตร์โรคเลือดมีความรู้พืTนฐานและขัTนสูงในการรักษา
ผูป่้วยทางโลหิตวทิยา สามารถใหก้ารดูและผูป่้วยทางโลหิตวทิยาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และ
คุม้ค่าดว้ยตนเอง และยงัตอ้งมีความสามารถในการใหค้าํปรึกษาแก่แพทยท่์านอืIนดว้ย 

• ส่งเสริมใหแ้พทยที์Iเขา้รับการฝึกอบรมสามารถใหค้าํปรึกษาเกีIยวกบัการป้องกนัโรคทางโลหิตวทิยา
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

• ส่งเสริมใหแ้พทยมี์ความรู้และความเขา้ใจในการหลกัการวจิยัอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการและ
หลกัจริยธรรมทางการวจิยั ส่งเสริมและกระตุน้ใหผ้ลิตงานวจิยัทางดา้นโลหิตวทิยาเพืIอสร้างองค์
ความรู้ดว้ยวทิยาศาสตร์สุขภาพและการนาํไปประยกุตใ์ช ้

• ฝึกอบรมใหแ้พทยส์าขาอายรุศาสตร์โรคเลือดเป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรมสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของสงัคมในปัจจุบนัและอนาคต 

• ประกนัและพฒันาคุณภาพ การฝึกอบรมใหไ้ดม้าตรฐานวชิาชีพอยา่งต่อเนืIอง 
• ส่งเสริมใหแ้พทยมี์ความใฝ่รู้ พร้อมสาํหรับการเรียนรู้และอยูใ่นมาตรฐานวชิาชีพอยา่งต่อเนืIอง
ตลอดชีวติ 

• ฝึกอบรมใหแ้พทยส์ามารถสืIอสารและมีปฏิสมัพนัธ์ ทาํงานเป็นทีม ปฏิบติังานแบบสหวชิาชีพ มี
ความเขา้ใจในระบบสุขภาพของประเทศ ปรับตวัตามความหลากหลายทางวฒันธรรม และการ
บริหารจดัการ 

• ฝึกอบรมใหเ้ป็นแพทยที์Iสามารถปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเอง มีผลของการฝึกอบรมทีIพึงประสงค ์

(intended learning outcomes) ทีIชดัเจน มีคุณสมบติัและความรู้ความสามารถขึTนตํIาครอบคลุม
สมรรถนะหลกัทัTง 6 ดา้น 

• ส่งเสริมใหมี้ความเอืTออาทรและความใส่ใจในความปลอดภยัเพืIอการแกไ้ขปั้ญหาและส่งเสริม
สุขภาพ โดยยดึถือผูป่้วยเป็นศูนยก์ลางบนพืTนฐานของการดูแลแบบองคร์วม 

• ส่งเสริมใหแ้พทยมี์พฤติกรรมทีIเหมาะสมต่อเพืIอนรวมงานทัTงในวชิาชีพของตนเองและวชิาชีพอืIนๆ 

รวมทัTงผูป่้วยและญาติ 

5. ผลลพัธ์ของการฝึกอบรม/หลกัสูตร 
แพทยที์Iจบการฝึกอบรมเป็นแพทยเ์ฉพาะทางสาขาอายรุศาสตร์โรคเลือดตอ้งสามารถปฏิบติังานไดด้ว้ย

ตนเองมีผลของการฝึกอบรมทีIพึงประสงค ์(intended learning outcomes) ทีIชดัเจน มีคุณสมบติั และความรู้
ความสามารถขัTนตํIาครอบคลุมสมรรถนะหลกัทัTง 6 ดา้น ดงัต่อไปนีT  
5.1 การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
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ก. มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจร่างกายผูป่้วย ทาํหตัถการและการรวบรวมขอ้มูลสาํหรับนาํมา
คิดวเิคราะห์อยา่งเป็นเหตุเป็นผลเพืIอนาํไปสู่การตดัสินใจใหก้ารดูแลรักษาผูป่้วยอยา่งเหมาะสม 

ข. วนิิจฉยับาํบดัรักษาภาวะผดิปกติทางโลหิตวทิยาทีIพบโดยทัIวไปในประเทศไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และเหมาะสม 

ค. บนัทึกรายงานผูป่้วยไดอ้ยา่งสมบูรณ์และสมํIาเสมอ 
ง. ป้องกนัโรคและสร้างเสริมสุขภาพ 

5.2 ความรู้ ความเชี<ยวชาญ และสามารถนําไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน (Medical  
Knowledge and Skills) 

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตร์การแพทยพื์Tนฐานของร่างกาย และจิตใจ 
ข. มีความรู้ความสามารถในวชิาชีพและเชีIยวชาญในสาขาโลหิตวทิยา 
ค. รักษาและใหก้ารดูแลผูป่้วยทีIหอ้งตรวจผูป่้วยนอกทางโลหิตวทิยาได ้

ง. ดูแล รักษา และใหค้าํปรึกษา ผูป่้วยทีIมีภาวะฉุกเฉินทางโลหิตวทิยา 
จ. สามารถรับผดิชอบทาํหนา้ทีIหวัหนา้รับผดิชอบดูแลผูป่้วยในหอผูป่้วยทางโลหิตวทิยาไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

5.3 การพฒันาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-Based Learning and Improvement) 
ก. มีความคิดสร้างสรรคต์ามหลกัวทิยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่และพฒันา ระบบบริการ
สุขภาพ 

ข. ดาํเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้

ค. เรียนรู้และเพิIมประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั 

5.4 ทกัษะปฏิสัมพนัธ์และการสื<อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
ก. นาํเสนอขอ้มูลผูป่้วยและอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะใหแ้พทย ์นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์
ค. สืIอสารใหข้อ้มูลแก่ญาติและผูป่้วย ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพการ
ตดัสินใจและศกัดิ[ ศรีของความเป็นมนุษย ์

ง. มีมนุษยสมัพนัธ์ทีIดีและทาํงานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

จ. เป็นทีIปรึกษาและใหค้าํแนะนาํแก่แพทยแ์ละบุคคลากรอืIน โดยเฉพาะทางโลหิตวทิยา 

5.5 ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติ อนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน เพืIอนร่วมวชิาชีพและชุมชน 
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ข. มีความสนใจใฝ่รู้และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเนืIองตลอดชีวติ (continuous 

professional development) 

ค. มีความรับผดิชอบต่องานทีIไดรั้บมอบหมาย 
ง. คาํนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 

5.6 การบริบาลโดยใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพืWนฐานของการดูแลแบบองค์รวม คาํนึงถงึประสิทธิภาพ 
ความปลอดภัย และสามารถปฏิบัติงานให้เข้ากบัระบบ (System-Based Practice) 

ก. มีความรู้เกีIยวกบัระบบสุขภาพของประเทศ 
ข. คาํนึงถึงความปลอดภยัของผูป่้วย (patient safety) เป็นสาํคญั 

ค. การใชย้าอยา่งสมเหตุผล (rational drug use) 

ง. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย (quality improvement) 

จ. มีความรู้ความเขา้ใจในเรืIองสิทธิของผูป่้วย 
ฉ. ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถปรับเปลีIยน
การดูแลรักษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขไดต้ามมาตรฐานวชิาชีพ 

6. แผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร: 

6.1 วธีิการให้การฝึกอบรม  

คณะกรรมการการศึกษาหลงัปริญญาดูแลซึIงประกอบดว้ยอาจารย ์และแพทยป์ระจาํบา้น 

(ภาคผนวก 6) กาํกบั ประเมินผลแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตรให ้ดาํเนินไปตามวตัถุประสงคที์Iวางไว ้
6.1.1 สมรรถนะการดูแลผูป่้วย (Patient Care)  

แพทยป์ระจาํบา้นจะตอ้งมีความสามารถในการใหก้ารรักษาผูป่้วยอยา่งเหมาะสม ดว้ยความเห็น
อกเห็นใจ รักษาปัญหาทางดา้นสุขภาพ และมีความสามารถดา้นส่งเสริมสุขภาพไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

การดูแลผู้ป่วยใน  
ก. แพทยป์ระจาํบา้นปีทีI 1 ปฏิบติังานรับผดิชอบผูป่้วยทางอายรุศาสตร์ทัTงผูป่้วยในและ
ผูป่้วยนอกรวมทัTงหอ้งฉุกเฉินและหอผูป่้วยวกิฤติในความควบคุมของอาจารยผ์ูใ้หก้าร
ฝึกอบรม 

ข. แพทยป์ระจาํบา้นปีทีI 2 และ 3   ปฏิบติังานเป็นแพทยป์ระจาํบา้นทีIปรึกษาในหอผูป่้วย
อายรุกรรม รวมทัTงหอ้งฉุกเฉินและหอผูป่้วยวกิฤติทีIมีปัญหาทางดา้นโลหิตวทิยา 

ค. แพทยป์ระจาํบา้นปีทีI 2 และ 3 ปฏิบติังานในหอผูป่้วยดูแลผูป่้วยทางโลหิตวทิยาและ
หอผูป่้วยปลูกถ่ายไขกระดูกหรือเซลลต์น้กาํเนิดเมด็โลหิต 
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ง. แพทยป์ระจาํบา้นปีทีI 2 และ 3 ปฏิบติังานเป็นทีIปรึกษาผูป่้วยนอกแผนกอายรุกรรมทีIมี
ปัญหาทางดา้นโลหิตวทิยาทัTงผูป่้วยในและผูป่้วยนอก 

จ. แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัTนปี บนัทึกขอ้มูลในเวชระเบียนผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ 

 
การดูแลผู้ป่วยนอก 
ก. แพทยป์ระจาํบา้นชัTนปีทีI 1 ปฏิบติังานดูแลผูป่้วยนอกอายรุศาสตร์ทัIวไปอยา่งต่อเนืIอง
อยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 1 ครัT ง ครัT งละ 2-3 ชัIวโมง  

ข. แพทยป์ระจาํบา้นชัTนปีทีI 2 ปฏิบติังานดูแลผูป่้วยนอกอายรุศาสตร์ทัIวไปอยา่งต่อเนืIอง
อยา่งนอ้ยเดือนละ 2 ครัT ง ครัT งละ 2-3 ชัIวโมง 

ค. แพทยป์ระจาํบา้นชัTนปีทีI 2 และ 3 ปฏิบติังานดูแลผูป่้วยนอกทางโลหิตวทิยาอยา่ง
ต่อเนืIองอยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 1 ครัT ง ครัT งละ 2-3 ชัIวโมง   

6.1.2 สมรรถนะดา้นความรู้และทกัษะต่างๆ ทางการแพทย ์(Medical Knowledge and Skills) 

แพทยป์ระจาํบา้นจะตอ้งมีความสามารถในการแสดงใหเ้ห็นวา่มีความรู้ความสามารถ
เกีIยวกบั   biomedical, clinical, epidemiological และ social-behavioral sciences และ
สามารถประยกุตค์วามรู้เหล่านีTไปใชใ้นการดูแลผูป่้วย 
ก. แพทยป์ระจาํบา้นปีทีI 1 เรียนวทิยาศาสตร์การแพทยพื์Tนฐานประยกุต ์(correlated basic 

medical science)  

ข. แพทยป์ระจาํบา้นปีทีI 2 และ 3 ปฏิบติังานในสาขาวชิาโลหิตวทิยา 
ค.  แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัTนปี เขา้ร่วมในกิจกรรมทางวชิาการเช่น การสอนขา้งเตียง การ  

 ประชุมวชิาการ และวารสารสโมสร เป็นตน้ 

ง.  แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัTนปี ไดรั้บการฝึกอบรมเกีIยวกบัหตัถการการตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการและการตรวจพิเศษต่างๆ ทีIใชใ้นสาขาวชิาโลหิตวทิยา 

6.1.3 สมรรถนะดา้นการพฒันาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบติั (Practice-Based Learning 

and Improvement) แพทยป์ระจาํบา้นจะตอ้งมีความสามารถในการพฒันาตนเองและการ
เรียนรู้จากการปฏิบติัในดา้นการสืบคน้ ดูแลรับผดิชอบผูป่้วยโดยใชห้ลกัฐานทาง
วทิยาศาสตร์มาพฒันาการดูแลผูป่้วย  
ก. แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัTนปี มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลผูป่้วยแบบองคร์วม 

และสหวชิาชีพ 

ข. แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัTนปี ปฏิบติังานสอนนกัศึกษาแพทย ์แพทยเ์พิIมพนูทกัษะ และ
แพทยป์ระจาํบา้นรุ่นนอ้ง 
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ค. แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัTนปี ตอ้งทาํงานวจิยั ไดแ้ก่ งานวจิยัแบบ retrospective หรือ 
prospective หรือ cross-sectional study โดยเป็นผูว้จิยัหลกั 

ง. แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัTนปี บนัทึกขอ้มูลในเวชระเบียนผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ 

จ. แพทยป์ระจาํบา้นชัTนปีทีI 2 และ 3 ใหก้ารประเมินและวางแผนการรักษาแก่ผูป่้วยต่าง
แผนกไดท้ัTงผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน 

6.1.4 สมรรถนะดา้นทกัษะปฏิสมัพนัธ์และการสืIอสาร (Interpersonal and Communication 

Skills) แพทยป์ระจาํบา้นจะตอ้งมีความสามารถในการแสดงใหเ้ห็นวา่มีความสามารถใน
การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคลากรทางการแพทยแ์ละทกัษะการสืIอสารซึIงเป็นผลใหเ้กิดการ 
แลกเปลีIยนขอ้มูล ทาํงานเป็นทีมร่วมกบัผูป่้วย ญาติผูป่้วย และ บุคลากรทางการแพทย ์
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ก. แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัTนปี เรียนรู้เกีIยวกบัทกัษะการปฏิสมัพนัธ์ และการสืIอสาร 
ข. แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัTนปี ปฏิบติังานสอนนกัศึกษาแพทย ์แพทยเ์พิIมพนูทกัษะ และ
แพทยป์ระจาํบา้นรุ่นนอ้ง 

ค. แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัTนปี นาํเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาในกิจกรรมวชิาการ 
เช่น consultation round และ case discussion เป็นตน้ 

ง. แพทยป์ระจาํบา้นชัTนปีทีI 2 และ 3 เรียนรู้ทกัษะการสืIอสารกบัผูป่้วยและญาติผูป่้วยใน
สภาวะตึงเครียดต่างๆ เช่น ทกัษะการแจง้ข่าวร้าย การคุย palliative care เป็นตน้  

              6.1.5    สมรรถนะดา้นความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) แพทยป์ระจาํบา้นจะตอ้งมี 

ความสามารถในการแสดงใหเ้ห็นวา่มีความรับผดิชอบ มีจริยธรรมในการดูแลผูป่้วย 
ก. แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัTนปี เขา้ร่วมกิจกรรมการใหค้วามรู้ทางดา้นบูรณาการทาง
การแพทย ์

ข. แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัTนปี  พฒันาใหมี้เจตคติทีIดีระหวา่งการปฏิบติังานดูแลผูป่้วย 
ค. แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัTนปี ตอ้งทาํงานวจิยัไดแ้ก่ งานวจิยัแบบ retrospective หรือ 

prospective หรือ cross-sectional study โดยเป็นผูว้จิยัหลกั 

6.1.6 สมรรถนะดา้นการปฏิบติังานใหเ้ขา้กบัระบบ (Systems-Based Practice) แพทยป์ระจาํบา้น
จะตอ้งมีความสามารถในการแสดงใหเ้ห็นวา่มีความตระหนกัและตอบสนองต่อระบบ
สุขภาพ ระบบสาธารณสุขของประเทศเพืIอใหก้ารดูแลผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสมทีIสุด 

ก. แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัTนปี มีประสบการณ์การเรียนรู้เกีIยวกบัระบบคุณภาพของ
โรงพยาบาล ระบบความปลอดภยัของผูป่้วยรวมทัTงสิทธิของผูป่้วย  

ข. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา การใชย้าอยา่งสมเหตุสมผล 
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ค. แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัTนปี เขา้ร่วมกิจกรรม  cost consciousness medicine และ ระบบ
สุขภาพของประเทศ 

การจดัการฝึกอบรมตลอดระยะเวลาฝึกอบรม 3 ปี การศึกษานัTนใหจ้ดัการฝึกอบรมดงันีT  
  ปีทีI 1  ผา่นการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาอายรุศาสตร์ชัTนปีทีI 1 
  ปีทีI 2-3 ฝึกอบรมในสาขาอายรุศาสตร์โรคเลือดจาํนวน 2 ปี สาํหรับการฝึกอบรมในสาขา 
   อายรุศาสตร์โรคเลือด ตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมในหวัขอ้ดงัต่อไปนีT  
 1. ปฏิบติังานโลหิตวทิยาคลินิก ดูแลและรับปรึกษาผูป่้วยอายรุศาสตร์โรคเลือดทัTงผูป่้วยในและผูป่้วย
นอก 64 สปัดาห์ 

 2. ปฏิบติังานทางหอ้งปฏิบติัการใชเ้วลาฝึกอบรม 8 สปัดาห์ดงัต่อไปนีT  
 2.1 การทดสอบทาง cytology 

 2.2 การทดสอบทาง hemostasis 

 2.3 การทดสอบทาง enzyme และ hemoglobin 

 2.4 การทดสอบ flow cytometry และ immunophenotype  

 2.5 Special tests ต่างๆ เช่น molecular technique และ chromosome analysis เป็นตน้ 

 2.6 การควบคุมคุณภาพการตรวจ (quality control) 

3. ปฏิบติังานดา้น Transfusion medicine ใชเ้วลาการฝึกอบรม 8 สปัดาห์ 

4. ปฏิบติังานดา้น Bone marrow transplantation ใชเ้วลาฝึกอบรม 8 สปัดาห์ 

5. วชิาเลือก (elective) 20 สปัดาห์ 

การปฏิบติังานในวชิาเลือก อาจทาํไดใ้นหวัขอ้ทีIระบุใน 1, 2 หรือ 3 หรือจะเลือกวชิาอืIนทีIเกีIยวขอ้ง 
เช่น พยาธิวทิยา immunology cytology หรือแขนงใดแขนงหนึIงในวชิาอายรุศาสตร์จากสถาบนัการ
ฝึกอบรมทัTงในประเทศและต่างประเทศ ทัTงนีTตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยผ์ูค้วบคุมการ
ฝึกอบรม 

6. การแบ่งเวลาฝึกอบรมในระดบัปีทีI 1-3 จาํนวนปีทีIอบรมมี 3 ปี คือ 
  ระดบัปีทีI 1 ผา่นการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาอายรุศาสตร์ชัTนปีทีI 1  

  ระดบัปีทีI 2 ปฏิบติังานในหวัขอ้ 1 (clinical hematology) เป็นเวลา 32 สปัดาห์ และขอ้ 2,  

    3 และ 4 ตามเวลาทีIกาํหนดให ้

   ระดบัปีทีI 3 ปฏิบติังานใหต้รงตามเวลาทีIระบุไวใ้นหวัขอ้ 1, 2, 3 และเลือกฝึกในหวัขอ้ 4  

   ใหค้รบเวลาตามทีIกาํหนดไว ้
 7. ตอ้งทาํการวจิยัอยา่งนอ้ย 1 เรืIอง ผลงานวจิยัและรายงานการวจิยัตอ้งผา่นความเห็นชอบของ
อนุกรรมการฝึกอบรมฯ โดยมีแผนการดาํเนินงานวจิยัของแพทยป์ระจาํบา้นสาขาอายรุศาสตร์โรคเลือด 
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           7.1 กาํหนดส่งโครงร่างงานวจิยั ต่ออนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ภายในวนัทีI 30 พฤศจิกายน 

ของปีการศึกษาทีI 2 

          7.2 อนุกรรมการฯ แจง้ผลการพิจารณาโครงร่างงานวจิยั รวมทัTงแกไ้ข (ถา้มี) ก่อนวนัทีI 31 มกราคม 

ของปีการศึกษาทีI 2 
 7.3 กาํหนดส่งงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ต่ออนุกรรมการฯ ก่อน วนัทีI 30 เมษายน ของปีการศึกษาทีI 3 

 7.4 ควรนาํเสนอในทีIประชุมวชิาการประจาํปี ของสมาคมโลหิตวทิยาแห่งประเทศไทย 
 7.5 อนุกรรมการฯแจง้ผลการพิจารณาพร้อมแกไ้ข ก่อนวนัทีI 31 พฤษภาคม ของปีการศึกษาทีI 3 

 7.6 ในกรณีทีIผลการพิจารณาถือวา่ไม่ผา่น แพทยป์ระจาํบา้นไม่มีสิทธ์สอบวฒิุบตัรฯ 

 8. การร่วมกิจกรรมในการฝึกอบรม 

 8.1 ประชุมวชิาการ 
 8.2 ประชุมปรึกษาผูป่้วย  
 8.3 ประชุมวารสารสโมสร (Journal club) 

 8.4 การบรรยายพิเศษ 

 8.5 สอนใหค้าํปรึกษาและแนะนาํแก่แพทยป์ระจาํบา้น นิสิต/นกัศึกษาแพทยใ์นปัญหาหรือโรคทาง
โลหิตวทิยา   
 8.6 การประชุมร่วมระหวา่งโรงพยาบาล (interhospital conference) 

9. จดัใหมี้ระบบอาจารยที์Iปรึกษาในอตัราส่วนทีIเหมาะสมกบัผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

10. จดัการฝึกอบรมภายใตส้ภาวะการทีIเหมาะสมไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

11. จดัใหมี้การเรียนรู้ตาม entrustable professional activites (EPA) ทีIกาํหนดในภาคผนวก 1 
12. จดัใหมี้ประสบการณ์การเรียนรู้ดว้ยตนเองในระบบ (electronic) portfolio 

ตารางการฝึกอบรมโดยสงัเขปในระยะชัTนปีทีI 2 และ3 

 Medical Hematology  64 สปัดาห์ 

 Laboratory Hematology    8 สปัดาห์ 

 Transfusion Medicine     8 สปัดาห์ 

 Elective    20 สปัดาห์ 

               รวม      100     สปัดาห์ 

 พกัผอ่นประจาํปี ปีละ 2 สปัดาห์ รวม 4 สปัดาห์ 

 

   6.2  เนืWอหาของการฝึกอบรม/หลกัสูตร (ภาคผนวก 2) 
            เพืIอใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะตอ้งมีความรู้ความสามารถในเนืTอหา
ต่อไปนีT  

(1) ความรู้พืTนฐานของอายรุศาสตร์และโลหิตวทิยา 
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(2) โรคหรือภาวะทางโลหิตวทิยาทีIสาํคญั 

(3) หตัถการและ/หรือแปลผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการเพืIอการวนิิจฉยัและรักษาโรคทางโลหิต
วทิยา 

(4) การเรียนรู้ทางดา้นบูรณาการ 
 กิจกรรมวชิาการของรายสปัดาห์ของแพทยป์ระจาํบา้น และแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดสาขาวชิา
โลหิตวทิยา ภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ดงัตาราง 
 

สัปดาห์ จนัทร์  อังคาร 

13.00 - 14.00 น 
พุธ พฤหสับด ี ศุกร์ 

1 13.00 - 15.00 น 

- Hematology 

Grand Round 
สปัดาห์ที* , และ 0 
- Staff lecture 
สปัดาห์ที* 2 และ 3 

Coagulation 

round / 

Palliative Case 

conference 

OPD 

Hematology 

13.00 - 14.00 น 

Medical Conference 

14.00 - 15.00 น 

Blood smear and bone marrow 

interpretation 

13.00 - 15.00 น 

Journal สปัดาห์ที* 2 และ 
4 
/Basic science and ASH 

Education Review* 
สปัดห์ที* , และ 0 

2 Interesting case 13.00 - 14.00 น 

Medical Conference 

14.00 - 15.00 น 

Blood smear and bone marrow 

interpretation 

3 Hemato-

pathology 

conference 

(HPC) 

13.00 - 14.00 น 

Medical Conference  

14.00 - 15.00 น 

Blood smear and bone marrow 

interpretation 

4 Mortality 

conference 

13.00 - 14.00 น 

Medical Conference 

14.00 - 15.00 น 

Blood smear and bone marrow 

interpretation 

 

 

6.3 การทาํงานวจัิย  
แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งทาํงานวจิยั ไดแ้ก่ งานวจิยัแบบ retrospective, prospective หรือ cross sectional 

อยา่งนอ้ย 1 เรืIอง หรือทาํ systematic review หรือ meta-analysis 1 เรืIอง  ในระหวา่งการปฏิบติังาน 3 ปี โดยเป็น
ผูว้จิยัหลกัหรือผูนิ้พนธ์หลกั งานวจิยัดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ยหวัขอ้หลกัดงันีT  

(1) วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
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(2)  วธีิการวจิยั 
(3)  ผลการวจิยั 
(4)  การวจิารณ์ผลการวจิยั 
(5)  บทคดัยอ่ 

• ขอบเขตความรับผดิชอบ 

เนืIองจากการมีความสามารถในการทาํวจิยัดว้ยตนเองเป็นสมรรถนะหนึIงทีIแพทยป์ระจาํ
บา้นตอ้งบรรลุตามหลกัสูตรฯ ฉบบัปรับปรุงครัT งทีI 4 พ.ศ.2557  และการพิจารณาผลการประเมิน 

ผลงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์เป็นองคป์ระกอบหนึIงของผูที้Iจะไดรั้บวฒิุบตัรฯ เมืIอสิTนสุดการ
ฝึกอบรม  ดงันัTนสาขาวชิาฯ จะตอ้งรับผดิชอบการเตรียมความพร้อมใหก้บัแพทยป์ระจาํบา้น
ของสถาบนัตนเองตัTงแต่การเตรียมโครงร่างการวจิยั ไปจนสิTนสุดการทาํงานวจิยัและจดัทาํ
รายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์เพืIอนาํส่งราชวทิยาลยัฯ  ทัTงนีTสาขาวชิาฯ จะรายงานชืIองานวจิยั อาจารย์
ทีIปรึกษา  และความคืบหนา้ของงานวจิยั ตามกรอบเวลาทีIกาํหนดไปยงัราชวทิยาลยัฯ เพืIอใหมี้
การกาํกบัดูแลอยา่งทัIวถึง โดยสาขาวชิาจะดาํเนินการติดต่อแพทยป์ระจาํบา้นเพืIอเตรียมหวัขอ้
วจิยัและแต่งตัTงอาจารยที์Iปรึกษางานวจิยัใหก้บัแพทยป์ระจาํบา้นภายใน 6 เดือนแรกของการ
ฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น 

• คุณลกัษณะของงานวจิยั 
1. เป็นผลงานทีIริเริIมใหม่ หรือเป็นงานวจิยัทีIใชแ้นวคิดทีIมีการศึกษามาก่อนทัTงในและ
ต่างประเทศ  แต่นาํมาดดัแปลงหรือทาํซํT าในบริบทของสถาบนั 

2. แพทยป์ระจาํบา้นและอาจารยผ์ูด้าํเนินงานวจิยัทุกคน ควรผา่นการอบรมดา้นจริยธรรม
การวจิยัในคน หรือ good clinical practice (GCP)  

3. งานวจิยัทุกเรืIองตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัของสถาบนั  

4. งานวจิยัทุกเรืIอง ควรดาํเนินงานวจิยัภายใตข้อ้กาํหนดของ GCP หรือระเบียบวจิยัทีI
ถูกตอ้งและเหมาะสมกบัคาํถามวจิยั  

5. ใชภ้าษาองักฤษในการนาํเสนอผลงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์และเขียนบทคดัยอ่ทัTงภาษาไทย
และภาษาองักฤษ 

• สิ<งที<ต้องปฏิบัติสําหรับการดาํเนินการวจัิยที<เกี<ยวข้องกบัผู้ป่วย 
1. เมืIอไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัแลว้  ตอ้งดาํเนินการทาํวิจยัตาม
ขอ้ตกลงโดยเคร่งครัด 

2. เมืIอมีการลงนามในเอกสารชีTแจงผูป่้วยหรือผูแ้ทนเพืIอใหย้นิยอมเขา้ร่วมวจิยัตอ้งให้
สาํเนาแก่ผูป่้วยหรือผูแ้ทนเกบ็ไว ้1 ชุด 
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3. ใหท้าํการระบุในเวชระเบียนผูป่้วยนอกหรือผูป่้วยในถึงสถานะการเขา้ร่วมงานวจิยัของ
ผูป่้วย                                    

4. การตรวจหรือรักษาเพิIมเติมจากโครงการวิจยัทีIผ่านการอนุมติัแลว้ โดยการกระทาํ
ดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นส่วนหนึI งของการดูแลรักษาผูป่้วยตามปกติ  ไม่สามารถทาํไดไ้ม่ว่า
กรณีใดๆ ทัTงสิTน  ยกเวน้ไดมี้การระบุและอนุมติัในโครงการวิจยัแลว้ และผูว้ิจยัหรือ
คณะผูว้ิจยัตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายทัTงทางตรงและทางออ้มทีIเกิดขึTนกบัผูป่้วย
และผูดู้แลผูป่้วย 

5. กรณีทีIโครงการวิจยักาํหนดให้ทาํการตรวจหรือรักษาทีIเพิIมเติมจากการดูแลรักษาผูป่้วย
ตามปกติ หากมีผลลพัธ์ทีIอาจส่งผลต่อประโยชน์ใหก้ารดูรักษาผูป่้วย ใหด้าํเนินการแจง้
คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยั เพืIอวางแผนแจง้ผูที้IเกีIยวขอ้งรับทราบต่อไป            

6. หากเกิดกรณีอืIนนอกเหนือการคาดการณ์  ใหรี้บปรึกษาอาจารยที์Iปรึกษาโครงการวจิยั หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั  กรณีทีIไม่สามารถปรึกษาได ้ให้ยอ้นกลบัไปใชห้ลกั
พืTนฐาน 3 ขอ้ของจริยธรรมทางการแพทยใ์นการตดัสินใจ คือ   
6.1 การถือประโยชน์สุขของผูป่้วยเป็นหลกั และการไม่ก่อใหเ้กิดความทุกขท์รมานกบั
ผูป่้วย 

6.2 การเคารพสิทธิของผูป่้วย  

6.3 การยดึมัIนในหลกัความเสมอภาคของทุกคนในสงัคม ทีIจะไดรั้บบริการทาง
การแพทยต์ามมาตรฐาน  

• กรอบการดาํเนินงานวจัิยในเวลา 3 ปี (36 เดือนของการฝึกอบรม) 
ทัTงนีT  เดือนทีIกาํหนดขึTนเป็นระยะเวลาทีIประมาณการ  อาจจะทาํไดเ้ร็วกวา่หรือชา้กวา่นีT

ไดบ้า้ง โดยใหแ้ต่ละสถาบนัไปกาํหนดรายละเอียดเพิIมเติมเอง 
     เดือนทีI  ประเภทกิจกรรม 

        6  จดัเตรียมคาํถามวจิยัและติดต่ออาจารยที์Iปรึกษา 
        9  จดัทาํโครงร่างงานวจิยั 
        12  สอบโครงร่างงานวจิยั 
        13  ขออนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยั 
    ขอทุนสนบัสนุนงานวจิยัจากแหล่งทุนทัTงภายในและนอกสถาบนั 

    (ถา้ตอ้งการ) 
        15  เริIมเกบ็ขอ้มูล 
        21  นาํเสนอความคืบหนา้งานวจิยั 
        30  วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลงานวจิยั 
        31  จดัทาํรายงานวจิยัฉบบัร่างใหอ้าจารยที์Iปรึกษาปรับแกไ้ข 
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        32  ส่งรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ต่อสถาบนั เพืIอส่งต่อไปยงัราชวทิยาลยัฯ  

ใหท้าํการประเมินผล  สาํหรับประกอบคุณสมบติัการเขา้สอบเพืIอ 
วฒิุบตัรภาคปฏิบติัขัTนสุดทา้ย 

   *สาํหรับแพทยต่์อยอดใหเ้ริIมเดือนทีI 13 
• การรับรองวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือดให้มีคุณวุฒิ “เทยีบเท่า
ปริญญาเอก”  (ภาคผนวก 3) 

6.4  จํานวนปีของการฝึกอบรม  
          หลกัสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลา 3 ปี  

6.5 การบริหารจัดการฝึกอบรมและสภาพการปฏิบัติงาน 

       สาขาวชิาฯ จดัสภาวะการปฏิบติังานดงัต่อไปนีT  
     - ใหแ้พทยป์ระจาํบา้นปีทีI 1 เขา้ร่วมกิจกรรมทางวชิาการตามตารางกิจกรรมกลางของภาควชิา
อายรุศาสตร์ตามเกณฑที์Iกาํหนดของราชวทิยาลยัอายรุแพทย ์รวมถึงการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 
     - การปฏิบติังานของแพทยป์ระจาํบา้น และแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดสาขาวชิาโลหิตวทิยา 
ภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ดงัต่อไปนีT  
ผูป่้วยนอกของสาขาวชิาโลหิตวทิยา 

วัน เวลา คลินิก 
จนัทร์ 09.00-12.00 น. Hematology Consultation 

องัคาร 09.00-12.00 น. Hematology Consultation 

พธุ 09.00-16.00 น. General Hematology 

พฤหสับดี 09.00-16.00 น. Hematology Consultation and procedure 

ศกุร์ 09.00-12.00 น. General Medicine 

 

       - ใหแ้พทยป์ระจาํบา้นปีทีI 2 และ 3 เขา้ร่วมกิจกรรมทางวชิาการตามตารางกิจกรรมวชิาการของ
สาขาวชิาอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 ตามทีIระบุไวใ้นตารางกิจกรรม ยกเวน้ช่วงทีIปฏิบติังานฝึกอบรมนอก
สาขาวชิาเช่น elective, blood bank หรือ laboratory rotation เป็นตน้ 

       - แพทยป์ระจาํบา้นปีทีI 2 และ 3 ปฏิบติังานดูแลและใหค้าํปรึกษาผูป่้วยทีIคลินิกโลหิตวทิยา 
ร่วมกบัการทาํหตัถการเจาะไขกระดูก เจาะนํTาไขสนัหลงั หรือฉีดยาเคมีบาํบดัเขา้ทางหลอดเลือดดาํและนํTา
ไขสนัหลงั ในผูป่้วยทีIจาํเป็นสาํหรับการวนิิจฉยัหรือรักษาโรคโดยปรึกษาอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ 

     - แพทยป์ระจาํบา้นปีทีI 2 และ 3 ปฏิบติังานดูแลและใหค้าํปรึกษาผูป่้วยทีIมีปัญหาทางโลหิตวทิยา
ในหอผูป่้วยอายรุศาสตร์สามญัและพิเศษ ร่วมกบัแพทยป์ระจาํบา้นอายรุกรรม หรือแพทยป์ระจาํบา้นแผนก
อืIน โดยแพทยป์ระจาํบา้นใหก้ารวนิิจฉยัและใหค้วามเห็นทางโลหิตวทิยายาภายใตก้ารควบคุมของอาจารย์
ผูรั้บผดิชอบ  
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       - แพทยป์ระจาํบา้นปีทีI 2 และ 3 ปฏิบติังานดูแลและใหค้าํปรึกษาผูป่้วยทีIมีปัญหาทางโลหิตวทิยา
แก่ผูป่้วยในต่างแผนกวชิาและหอ้งฉุกเฉิน โดยแพทยป์ระจาํบา้นใหก้ารวนิิจฉยัและใหค้วามเห็นทางโลหิต
วทิยายาภายใตก้ารควบคุมของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ 

       - แพทยป์ระจาํบา้นทีIปฏิบติังานนอกเวลาราชการ สามารถขอคาํปรึกษาจากอาจารยน์อกเวลา
ราชการไดต้ามความเหมาะสม และดูแลผูป่้วยต่อเนืIองในวนัรุ่งขึTนในเวลาราชการ 
     - กรณีทีIแพทยป์ระจาํบา้นมีความจาํเป็นตอ้งลาพกั เช่น ลาคลอดบุตร เจบ็ป่วย ถูกเรียกเกณฑท์หาร 
การถูกเรียกฝึกกาํลงัสาํรอง และการศึกษาดูงานนอกแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร เป็นตน้ แพทยป์ระจาํบา้น
ตอ้งส่งหนงัสือขออนุญาตลาพกัต่อหวัหนา้สาขาวชิาล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั ยกเวน้กรณีฉุกเฉิน เพืIอให้
สาขาวชิาสามารถจดัการฝึกอบรมทดแทนไดอ้ยา่งเหมาะสม  

    - สาขาวชิาฯ จดัใหมี้ค่าตอบแทนแพทยป์ระจาํบา้นในเวลาและนอกเวลาราชการตามความ
เหมาะสม 

6.6 การวดัและประเมนิผล 
  - สาขาวชิาฯ แจง้กระบวนการวดัและประเมินผลใหแ้พทยป์ระจาํบา้นไดรั้บทราบตัTงแต่วนั
ปฐมนิเทศ 
  - สาขาวชิาฯ แจง้เวลาและกระบวนการวดัผลใหแ้พทยป์ระจาํบา้นล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั และ
แจง้ผลการประเมินไม่เกิน 30 วนัหลงัการวดัผล โดยแพทยป์ระจาํบา้นสามารถตรวจสอบและอุทธรณ์
ไดเ้มืIอตอ้งการ 

6.7 การวดัและประเมนิผลระหว่างการฝึกอบรม การเลื<อนชัWนปี การยุติการฝึกอบรม 

(1) สาขาวชิาฯ มีการประเมินแพทยป์ระจาํบา้นระหวา่งการฝึกอบรมอยา่งสมํIาเสมอ  
(ก) สาขาวชิาฯ จดัใหมี้การประเมินผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมระหวา่งการฝึกอบรม ทีIครอบคลุมทัTง
ดา้นความรู้ทกัษะเจตคติและกิจกรรมทางการแพทย ์ในมิติต่างๆ ดงันีT  

มิติทีI 1  ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย ์
มิติทีI 2  การตรวจเวชระเบียนผูป่้วยใน 

มิติทีI 3  การตรวจเวชระเบียนผูป่้วยนอก 

มิติทีI 4  คะแนนสอบจดัโดยสถาบนั  และส่วนกลางคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ 

มิติทีI 5  การร่วมกิจกรรมวชิาการส่วนกลางของสมาคมโลหิตวทิยาแห่งประเทศไทย 
มิติทีI 6  การประเมินสมรรถนะโดยผูร่้วมงาน 

มิติทีI 7  การประเมินสมรรถนะโดยผูป่้วย 

การบนัทึกขอ้มูลมิติทีI 5  สามารถกระทาํใน portfolio  
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-  แพทยป์ระจาํบา้น ทาํการบนัทึกขอ้มูลในส่วนทีIเกีIยวขอ้ง ลงใน portfolio ตามทีI คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ สาขาอายรุศาสตร์โรคเลือด กาํหนดในแต่ละปีการศึกษา โดยขอ้มูลนีTจะใชต่้อเนืIอง
สาํหรับการทาํ revalidation ภายหลงัสาํเร็จการฝึกอบรม 

- สาขาวชิาฯ ทาํการบนัทึกขอ้มูลการประเมินผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมในมิติต่างๆ  ทัTงรายบุคคลและราย
สถาบนัผา่นระบบสารสนเทศ เพืIอรายงานผลมายงัคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตามทีIกาํหนด 

(ข) สาขาวชิาฯทาํการประเมินผลและติดตามแพทยป์ระจาํบา้นใหส้ามารถบรรลุ  
milestones/entrustable professional activities (EPA) ในแต่ละชัTนปี (ภาคผนวก 1) 

ผลการประเมินนาํไปใชใ้นกรณีต่อไปนีT  
1. เพืIอเลืIอนระดบัชัTนปีโดยเกณฑผ์า่นตามทีIคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศกาํหนดก่อน
การเขา้ฝึกอบรม 

2. เพืIอใชพิ้จารณาประกอบการตดัสินผลสอบภาคปฏิบติั (การสอบเมืIอจบการฝึกอบรมปีทีI 3) 

 การประเมินระหวา่งการฝึกอบรมโดยสมํIาเสมอและแจง้ผลใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมรับทราบ จะช่วย
ใหเ้กิดการพฒันาสมรรถนะหลกัดา้นต่างๆ ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดส้มบูรณ์ขึTน 

(2) เกณฑก์ารเลืIอนชัTนปี  ตอ้งจดัใหมี้การประเมินดงันีT  
      1. ปฏิบติังานไดไ้ม่ตํIากวา่ร้อยละ 80 ของระยะเวลาทีIกาํหนด 

      2. ผา่นการประเมินตามมิติต่างๆ ทีIกาํหนดในหลกัสูตร โดยไดค้ะแนนไม่ตํIากวา่ร้อยละ 50 ของ 
                        แต่ละมิติ ยกเวน้การสอบตามมิติทีI 4 ใหใ้ชเ้กณฑต์ามแต่ละสถาบนักาํหนด 

     3. Entrustable professional activities 

                    4. บนัทึกขอ้มูลการเรียนรู้ใน portfolio อยา่งนอ้ย 50 เครดิต/ปี 

                   5. ปฏิบติังานไดส้อดคลอ้งตามขอ้กาํหนดของสถาบนัฝึกอบรมไม่ก่อใหเ้กิดความเสืIอมเสีย 
                      แก่สถาบนัฝึกอบรม 

             (3)  แนวทางการดาํเนินการกรณีไม่ผา่นการประเมินเพืIอเลืIอนชัTนปี  

                 1. ตอ้งปฏิบติังานเพิIมเติมในส่วนทีIสถาบนักาํหนด แลว้ทาํการประเมินซํT า ถา้ผา่นการ 
                    ประเมินจึงสามารถเลืIอนชัTนปีได ้

                 2. ไม่ผา่นการประเมินเพืIอเลืIอนชัTนปีซํT าตามขอ้ทีI 1 หรือไม่ผา่นการประเมินเพืIอรับการเสนอ 
                    ชืIอเขา้สอบวฒิุบตัรฯ ตอ้งปฏิบติังานในระยะชัTนปีเดิมอีก 1 ปี 

                 3. หลงัจากปฏิบติังานซํT าในชัTนปีเดิมอีก 1 ปี แลว้ยงัไม่ผา่นการประเมินเพืIอเลืIอนชัTนปีใหย้ติุ 

                    การฝึกอบรม  

                 4. มติทีIประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ราชวทิยาลยัฯ ใหส้ถาบนัส่งผลการประเมินแพทย ์
                     ประจาํบา้นมายงัคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ภายในวนัทีI 31 กรกฎาคม ของทุกปี 

             (4) การดาํเนินการสาํหรับผูที้Iไม่ผา่นการประเมิน 

                 1. แจง้ผลการประเมินใหแ้พทยป์ระจาํบา้นรับทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรในแบบประเมินผล 
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                     ของราชวทิยาลยัฯ พร้อมแนวทางการพฒันา รายละเอียดการปฏิบติังานเพิIมเติม การกาํกบั 

                     ดูแล  และการประเมินผลซํT า 
                  2. เมืIอแพทยป์ระจาํบา้นลงชืIอรับทราบ ใหส่้งสาํเนาผลการประเมินชุดหนึIงใหอ้นุกรรมการ 
                       ฝึกอบรมและสอบ ราชวทิยาลยัฯ  

             (5) การดาํเนินการเพืIอยติุการฝึกอบรม 

1.  การลาออก แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งทาํเรืIองชีTแจงเหตุผลก่อนพกัการปฏิบติังานล่วงหนา้ต่อหวัหนา้
สาขาวชิาฯ อยา่งนอ้ย 4 สปัดาห์ เมืIอสถาบนัฝึกอบรมอนุมติัใหพ้กัการปฏิบติังานแลว้จึงแจง้ต่อ
คณะอนุ กรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพืIอเห็นชอบและแจง้ต่อแพทยสภาพร้อมความเห็น 

                  ประกอบวา่สมควรใหพ้กัสิทธิ[ การสมคัรเป็นแพทยป์ระจาํบา้นเป็นเวลา 1 ปีในปีการศึกษา 
                  ถดัไปหรือไม่ โดยพิจารณาจากเหตุผลประกอบการลาออกและคาํชีTแจงจากสถาบนัฝึกอบรม   

                     การลาออกจะถือวา่สมบูรณ์เมืIอไดรั้บอนุมติัจากแพทยสภา   
2. การใหอ้อก 

                    2.1 ปฏิบติังานโดยขาดความรับผดิชอบหรือประพฤติตนเสืIอมเสียร้ายแรงจนก่อ ใหเ้กิดผล 
                         เสียต่อผูป่้วยหรือต่อชืIอเสียงของสถาบนัฝึกอบรม 

                   2.2 ปฏิบติังานโดยขาดความรับผดิชอบหรือประพฤติตนเสืIอมเสีย ไม่มีการปรับปรุง 
 พฤติกรรมหลงัการตกัเตือน และกระทาํซํT าภายหลงัการภาคทณัฑ ์ เมืIอสถาบนัฝึกอบรม
เห็นสมควรใหอ้อก ใหท้าํการแจง้แพทยป์ระจาํบา้นรับทราบพร้อมใหพ้กัการปฏิบติังาน แลว้
ทาํเรืIองแจง้ต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  ซึI งจะตอ้งตัTงคณะกรรมการสอบสวน
จาํนวน 5 คน ประกอบดว้ยหวัหนา้สถาบนัฝึกอบรมอืIนจาํนวน 3 คน และกรรมการภายใน
สถาบนัจาํนวน 2 คน เพืIอดาํเนินการใหเ้สร็จสิTนภายใน 2 สปัดาห์ภายหลงัจากไดรั้บเรืIอง ผล
การสอบสวนจะถูกนาํเสนอต่อทีIประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพืIอลง
ความเห็น ถา้สมควรใหอ้อกจึงแจง้ต่อแพทยสภาจนเมืIอไดรั้บการอนุมติัจึงถือวา่การใหอ้อก
สมบูรณ์ ถา้เห็นวา่ยงัไม่สมควรใหอ้อกจึงส่งเรืIองคืนใหส้ถาบนัฝึกอบรมพร้อมคาํแนะนาํ 

6.8 การวัดและประเมินผลเพื<อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขา
อายุรศาสตร์โรคเลือด (ภาคผนวก 4 ) 

ก. ผูส้มคัรสอบเพืIอวุฒิบตัรฯ สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือดจะตอ้งเป็นผูที้Iไดผ้่านการอบรม
แพทยป์ระจาํบา้นสาขา อายรุศาสตร์โรคเลือด ครบตามหลกัสูตรของแพทยสภาและสถาบนั
ทีIใหก้ารฝึกอบรมเห็นสมควรใหเ้ขา้สอบได ้

ข. ผูส้มคัรสอบจะตอ้งส่งผลงานวิจยัทีIเสร็จสิTนเป็นภาษาองักฤษ ในรูปแบบทีIพร้อมส่งตีพิมพ์
โดยมีบทคดัยอ่เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ค. สอบ summative evaluation 

ง. วธีิการสอบประกอบดว้ย 
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1. การสอบขอ้เขียน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 60 ประกอบดว้ยการสอบ 

1.1 MCQ     40% 

1.2 MEQ    20%  

2. การสอบภาคปฏิบติั/ปากเปล่า คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 40 ประกอบดว้ยการสอบ  

2.1  Spot diagnosis   10% 

2.2  Oral/cases   15% 

2.3  Hematomorphology   15% 

จ. การตดัสินผลการสอบ  

ตดัสินผลการสอบโดยใชว้ิธีอิงเกณฑ ์จากคะแนนรวมของการสอบขอ้เขียนและการสอบ
ภาคปฏิบติั การสอบผา่นตอ้งไดค้ะแนนเฉลีIยไม่ตํIากวา่ร้อยละ  55 

            เกณฑก์ารตดัสินงานวจิยั ใชห้ลกัอิงเกณฑต์ามทีIคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศ
กาํหนดในปีการศึกษาทีIเริIมเขา้รับการฝึกอบรม หากไม่ผา่นใหท้าํการแกไ้ขตามคาํแนะนาํของ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ใหเ้สร็จสิTนก่อนวนัสอบภาคปฏิบติัเมืIอจบการฝึกอบรมปีทีI 3 

ทัTงนีTชนิดและจาํนวนครัT งของการสอบภาคปฏิบติั/ปากเปล่า อาจมีการเปลีIยนแปลงตามทีI
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เห็นเหมาะสม  

6.9 การสอบเพื<อหนังสืออนุมัติ สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด 
              1. ผูส้มคัรจะตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมตามพระราชบญัญติัวชิาชีพ 

                  เวชกรรม 2525 และไดท้าํงานสาขาอายรุศาสตร์โรคเลือดในโรงพยาบาลทีIแพทยสภา 
                  รับรองและมีศกัยภาพเป็นไปตามเกณฑข์ัTนตํIาของการเปิดสถาบนัฝึกอบรมแพทยป์ระจาํ 
                  บา้นสาขาอายรุศาสตร์โรคเลือด ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 

              2. ทาํงานวจิยั 1 เรืIอง เช่นเดียวกบัผูส้อบวฒิุบตัรฯ โดยมีผูบ้งัคบับญัชารับรอง 
              3. ส่งผลงานวจิยัตามเวลาทีIกาํหนด 

              4. การสอบจะใชข้อ้สอบและเกณฑก์ารตดัสิน เช่นเดียวกบัการสอบเพืIอวฒิุบตัรฯ  

              5. ผูที้Iไดรั้บวฒิุบตัรฯ สาขาอายรุศาสตร์โรคเลือดจากต่างประเทศ และแพทยสภารับรอง ภายใน  

                 5 ปี ใหส้อบปากเปล่าแต่เพียงอยา่งเดียว (การสอบผา่นตอ้งไดค้ะแนนเฉลีIยไม่ตํIากวา่ร้อยละ 55) 
7. การรับและคดัเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 มีการระบุคุณสมบติัของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมใหช้ดัเจน และเป็นไปตามขอ้บงัคบัและประกาศของ
แพทยสภา  

7.1 คุณสมบติัของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  

7.1.1 เป็นผูไ้ดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต หรือเทียบเท่าทีIแพทยสภารับรอง 
7.1.2 เป็นผูที้Iไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมของแพทยสภา และผา่นโครงการ 
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          แพทยเ์พิIมพนูทกัษะของแพทยสภา  
7.1.3 เป็นผูผ้า่นการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาอายรุศาสตร์ ปีทีI 1 ในสถาบนัทีI 
          แพทยสภารับรองสามารถเขา้ฝึกอบรมในชัTนปีทีI 2 ได ้หรือ 

     7.1.4 เป็นผูไ้ดรั้บวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมหรือ 
                        หนงัสืออนุมติัแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขา 
                        อายรุศาสตร์ของแพทยสภา สามารถเขา้ฝึกอบรมในชัTนปีทีI 2 ได ้

7.2 การคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  

ในแต่ละปีการศึกษา สาขาวิชาฯจะแต่งตัT งคณะกรรมการคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมและ
กาํหนดเกณฑ์การคัดเลือกผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมโดยยึดหลักความเสมอภาค โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้โดยจะประกาศรายชืIอคณะกรรมการ และเกณฑก์ารคดัเลือกใหผู้ส้มคัรทราบโดย
ทัIวกนั ทัTงนีT ในการกาํหนดเกณฑก์ารคดัเลือกฯนัTนจะมีการทบทวนทุกปีโดยพิจารณาจากความ
ต้องการของประเทศและผลการฝึกอบรมของผูที้Iกาํลงัฝึกอบรมหรือผ่านการฝึกอบรมแล้ว 
รวมทัTงมีแบบฟอร์มบนัทึกวธีิการประเมินทีIชดัเจน ตรวจสอบได ้

7.3 จาํนวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

 สาขาวิชาฯ สามารถรับแพทยป์ระจาํบา้นและแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดไดปี้ละไม่เกิน 2 ตาํแหน่ง ตาม
หลกัเกณฑข์องราชวทิยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย ทีIกาํหนดใหส้ถาบนัฝึกอบรมรับผูเ้ขา้ฝึกอบรม
ไดใ้นสัดส่วนชัTนปีละ 1 คน ต่ออาจารยแ์พทยผ์ูฝึ้กอบรม 2 คน ในตาํแหน่งแรก ตาํแหน่งต่อไปใช้
สัดส่วนปีละชัTนละ 1 คน ต่ออาจารยแ์พทยผ์ูฝึ้กอบรม 1 คน ไปอีก 5 ตาํแหน่ง หลงัจากนัTน ใชส้ัดส่วน 

ปีละชัTนละ 1 คน ต่ออาจารยผ์ูฝึ้กอบรม 2 คน รวมทัTงตอ้งมีงานบริการขัTนตํIาตามทีIกาํหนด (ภาคผนวก 

5) 

8. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

      8.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการกํากับดูแลการฝึกอบรม คณะกรรมการกาํกบัดูแลการฝึกอบรม คือ 
คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา ของสาขาวิชาฯ ซึI งได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขา
อายรุศาสตร์โรคเลือด จากแพทยสภา และตอ้งเป็นสมาชิกของราชวทิยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย และ
สมาชิกตลอดชีพของสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ผูที้Iรับผิดชอบเป็นประธานการฝึกอบรมของ
สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งปฏิบติังานทางดา้นโลหิตวิทยา มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปีภายหลงัไดรั้บวฒิุบตัรฯ หรือ
หนงัสืออนุมติัฯ 

8.2  คุณสมบัติและจํานวนของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
8.2.1 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

สาขาวชิาฯ มีแพทยซึ์Iงไดรั้บหนงัสืออนุมติัหรือวฒิุบตัรสาขาโลหิตวทิยาหรือ 
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สาขาอายรุศาสตร์โรคเลือด หรือ ของแพทยสภาและเป็นสมาชิกราชวทิยาลยัอายรุแพทยฯ์ 
และสมาชิกตลอดชีพของสมาคมโลหิตวทิยาแห่งประเทศไทย จาํนวนอยา่งนอ้ย 2 คนโดยมี
จาํนวนอาจารย ์1 คน ต่อจาํนวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม (ไม่เกิน 6 คน) 1 คน และ ตอ้งมีจาํนวน
อาจารย ์ 2 คน ต่อจาํนวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม (คนทีI 7 เป็นตน้ไป) 1 คน และอาจารย์
ผูรั้บผดิชอบการฝึกอบรมของสถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งปฏิบติังานทางดา้นโลหิตวทิยามาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 

 

    8.2.2 จํานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
  สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัอาจารยแ์พทยผ์ูฝึ้กอบรมแบบเต็มเวลาอย่างน้อย 2 คน หาก
จาํนวนอาจารยแ์พทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมเตม็เวลาไม่พอ อาจจดัใหมี้อาจารยแ์พทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมแบบ
ไม่เต็มเวลา แต่จะตอ้งมีอาจารยแ์พทยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรมเต็มเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจาํนวน
อาจารยแ์พทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมทัTงหมด (นัIนคือจาํนวนอาจารยแ์พทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมแบบไม่เตม็เวลา
จะตอ้งไม่มากกวา่จาํนวนอาจารยแ์พทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมแบบเตม็เวลาทีIมีอยู)่ 

  ในกรณีทีIหลกัสูตรการฝึกอบรมเป็นแบบทีIมีสถาบนัร่วมฝึกอบรม หรือมีสถาบนัฝึกอบรม
สมทบ  ให้อนุโลมใชห้ลกัเกณฑที์Iกาํหนดดงักล่าว สาํหรับการกาํหนดจาํนวนอาจารยแ์พทยใ์นแต่ละ
สถาบนัฝึกอบรม โดยทอนเป็นสดัส่วนตามเวลาทีIสถาบนัฝึกอบรมนัTนมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม 

 ผู้ฝึกอบรมแบบเต็มเวลา   หมายถึง ขา้ราชการ พนักงานมหาวิทยาลยั ลูกจา้งประจาํรวมทัTงอาจารย์
แพทยเ์กษียณอายรุาชการปฏิบติังานในโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์หรือหน่วยงานทีIปฏิบติังานเตม็
เวลา 

 ผู้ฝึกอบรมแบบบางเวลา   แบ่งเป็น 2 ประเภท 

ก.  พนักงานมหาวิทยาลยัหรือลูกจา้งประเภทบางเวลาอย่างน้อยครึI งเวลา และไดรั้บเงินเดือนตาม
สดัส่วนงาน ใหน้บัเวลาปฏิบติังานตามสญัญาจา้ง 

ข.  ผูที้Iปฏิบติังานอยู่ทีIสถาบนัอืIน แผนกอืIน หรืออาจารยแ์พทยเ์กษียณอายุมาช่วยสอนบางเวลา โดย
ไม่ได ้ มีสญัญาจา้งจากหน่วยงาน หรือปฏิบติังานนอ้ยกวา่ครึI งเวลา ใหคิ้ดเวลาปฏิบติังานเฉพาะทีIมา
ปฏิบติังานสาํหรับการเรียนการสอนแพทยป์ระจาํบา้นสาขาอายรุศาสตร์โรคเลือด ไม่นบัเวลาทีIมา
ทาํงานวิจยั งานบริการ เช่นตรวจผูป่้วย หรือทาํหตัถการ โดยไม่เกีIยวขอ้งกบัแพทยป์ระจาํบา้นสาขา
อายรุศาสตร์โรคเลือด รวมทัTงไม่นบัเวลาทีIมาสอนนกัศึกษาแพทยแ์ละแพทยป์ระจาํบา้นอายรุศาสตร์ 

 ผูฝึ้กอบรมวฒิุบตัรฯในระดบัเดียวกนัใชศ้กัยภาพได ้35 ชัIวโมง ต่อสัปดาห์ใน 1 สาขาวิชา  แต่
ถา้ฝึกอบรมมากกว่า 2 สาขาวิชา ตอ้งแบ่งศกัยภาพเป็น 2 สาขาวิชา โดยคิดสาขาวิชาหลกัไม่นอ้ยกว่า
ครึI งหนึIง 
 อนึI ง สถาบันฯ ต้องกาํหนดและดาํเนินนโยบายการสรรหาและคดัเลือกอาจารยผ์ูใ้ห้การ
ฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกิจของแผนการฝึกอบรม/ หลกัสูตร ระบุคุณสมบติัของอาจารยผ์ูใ้หก้าร
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ฝึกอบรมทีIชดัเจน โดยครอบคลุมความชาํนาญทีIตอ้งการ ไดแ้ก่ คุณสมบติัทางวิชาการ ความเป็นครู 
และความชาํนาญทางคลินิก 

 สถาบนัฯ ตอ้งระบุหนา้ทีIความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย ์และสมดุลระหวา่งงานดา้นการศึกษา 
การวิจยั อาจารยต่์อผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมให้เป็นไปตามเกณฑที์Iแพทยสภากาํหนดไว ้อาจารยจ์ะตอ้งมี
เวลาเพียงพอสาํหรับการใหก้ารฝึกอบรม ใหค้าํปรึกษา และกาํกบัดูแล นอกจากนัTนอาจารยย์งัตอ้งมีการ
พฒันาตนเองอยา่งต่อเนืIองทัTงทางดา้นการแพทยแ์ละดา้นแพทยศาสตร์ศึกษา สถาบนัฯ ตอ้งจดัใหมี้การ
พฒันาอาจารยอ์ยา่งเป็นระบบ และมีการประเมินอาจารยเ์ป็นระยะ 

  ปัจจุบันสาขาวิชาโลหิตวิทยา  ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
มหาวทิยาลยันวมินทราธิราชมีจาํนวนอาจารยแ์พทยผ์ูฝึ้กอบรมแบบเตม็เวลาจาํนวน 5 คน  

9. ทรัพยากรทางการศึกษา  
     9.1 สถานทีIทัTงคลินิกโลหิตวทิยา หอ้งหตัถการสาํหรับเจาะไขกระดูก ใหส่้วนประกอบของเลือด และให้
ยาเคมีบาํบดัทางไขสนัหลงั และหอผูป่้วยใน ซึI งมีจาํนวนผูป่้วยเพียงพอ และชนิดของผูป่้วยหลากหลายทัTง
ผูป่้วยใน ผูป่้วยนอก ผูป่้วยนอกชนิดใหย้าเคมีบาํบดัหรือส่วนประกอบของเลือดแบบไป/กลบั และผูป่้วย
นอกเวลาราชการ เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของแพทยป์ระจาํบา้น โดยมีอาจารยแ์พทยใ์หค้าํปรึกษาการดูแล
ผูป่้วยตลอดเวลา 
     9.2 มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และสืIออิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับผูฝึ้กอบรม ทาํใหส้ามารถเขา้ถึง
แหล่งขอ้มูลทางวชิาการ ทาํใหก้ารฝึกอบรมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและถูกหลกัจริยธรรม 

     9.3 มีหอ้งพกัแพทยส์าํหรับแพทยป์ระจาํบา้น 

     9.4 มีระบบการปฏิบติังานเป็นทีมร่วมกบัผูร่้วมงานและบุคลากรแบบสหวชิาชีพ 

     9.5 มีการประยกุตค์วามรู้พืTนฐานทางวทิยาศาสตร์และการทาํวจิยัเขา้กบัการฝึกอบรม และมีหน่วยให้
คาํปรึกษาดา้นการวจิยัไดแ้ก่ฝ่ายสนบัสนุนการวจิยัและนกัสถิติ 

     9.6 การนาํความเชีIยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษาจากอาจารยที์Iผา่นการอบรมดา้นแพทยศาสตรศึกษามา
ใชใ้นการจดัทาํแผนฝึกอบรม การดาํเนินการฝึกอบรม การประเมินการฝึกอบรม 

     9.7 เปิดโอกาสในการฝึกอบรมทีIสถาบนัอืIนทัTงในและนอกประเทศ ในช่วงเวลาทีIเป็นวชิาเลือก ตลอดจน
ระบบการโอนผลการฝึกอบรม 

10. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร  
     สถาบนัฝึกอบรม ตอ้งกาํกบัดูแลการฝึกอบรมใหเ้ป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/ หลกัสูตรเป็นประจาํ มี
กลไกสาํหรับการประเมินหลกัสูตรและนาํไปใชจ้ริง การประเมินหลกัสูตรตอ้งครอบคลุม  
     10.1  พนัธกิจของแผนฝึกอบรม/หลกัสูตร 
     10.2  ผลลพัธ์การเรียนรู้ทีIพึงประสงค ์

     10.3  แผนฝึกอบรม 

     10.4  ขัTนตอนการดาํเนินงานของแผนฝึกอบรม 
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     10.5  การวดัและประเมินผล 
     10.6  พฒันาการของผูรั้บการฝึกอบรม 

     10.7  ทรัพยากรทางการศึกษา 
     10.8  คุณสมบติัของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

     10.9  ความสมัพนัธ์ระหวา่งนโยบายการรับสมคัรผูรั้บการฝึกอบรมและความตอ้งการของระบบสุขภาพ 

     10.10 สถาบนั/โครงการฝึกอบรม ร่วม/ สมทบ 

     10.11 ขอ้ควรปรับปรุง 
          สถาบนัฝึกอบรม ตอ้งแสวงหาขอ้มูลป้อนกลบัเกีIยวกบัการฝึกอบรม/หลกัสูตร จากผูใ้หก้าร
ฝึกอบรม ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม นายจา้ง และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลกั รวมถึงการใชข้อ้มูลป้อนกลบั
เกีIยวกบัความสามารถในการปฏิบติังานของแพทยผ์ูส้าํเร็จการฝึกอบรม ในการประเมินการฝึกอบรม/ 

หลกัสูตร 
 

11. การทบทวนและการพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม 
        สาขาวชิาฯ จดัใหมี้การทบทวนและพฒันาคุณภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมเป็นระยะๆ หรืออยา่งนอ้ยทุก 

5 ปี ปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เนืTอหา ผลลพัธ์ และสมรรถนะของผูส้าํเร็จการฝึกอบรม รวมถึงการ
วดัและการประเมินผล และสภาพแวดลอ้มในการฝึกอบรม ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ ปรับปรุงแกข้อ้บกพร่องทีI
ตรวจพบมีขอ้มูลอา้งอิง และแจง้ผลการทบทวน และพฒันาใหแ้พทยสภารับทราบ 

 

12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 
     12.1 สาขาวชิาฯ บริหารจดัการหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบียบทีIกาํหนดไวใ้นดา้น 

              ต่างๆ ไดแ้ก่ การรับสมคัรผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม (เกณฑก์ารคดัเลือกและจาํนวนทีIรับ)  

              กระบวนการฝึกอบรม การวดัและประเมินผล และผลลพัธ์ของการฝึกอบรมทีIพึงประสงค ์ 

              การออกเอกสารทีIแสดงถึงการสาํเร็จการฝึกอบรมในแต่ละระดบั หรือ หลกัฐานอยา่งเป็น 

              ทางการอืIนๆ ทีIสามารถใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการผา่นการฝึกอบรมในระดบันัTนไดท้ัTงใน 

              ประเทศและต่างประเทศ 
     12.2 สาขาวชิาฯ กาํหนดใหค้ณะกรรมการการศึกษาหลงัปริญญา ของสาขาวชิาฯ รับผดิชอบและมีอาํนาจ     
             ในการบริหารจดัการงบประมาณของแผนฝึกอบรม/ หลกัสูตร ใหส้อดคลอ้งกบัความจาํเป็นดา้นการ 
              ฝึกอบรม  

     12.3 สาขาวชิาฯ จดัใหมี้บุคลากรทีIปฏิบติังานและมีความเชีIยวชาญทีIเหมาะสม เพืIอสนบัสนุน 

             การดาํเนินการของการฝึกอบรมและกิจกรรมอืIนๆ ทีIเกีIยวขอ้ง การบริหารจดัการทีIดีและใช ้

             ทรัพยากรไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     12.4 สาขาวชิาฯ จดัใหมี้จาํนวนสาขาความเชีIยวชาญทางการแพทยแ์ละหน่วยงาน         
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              สนบัสนุนดา้นอืIนๆ ทีIเกีIยวขอ้งครบถว้น สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัและประกาศของแพทยสภา 
              ในการเปิดการฝึกอบรม 
   

 

 

13. การประกนัคุณภาพการฝึกอบรม  
          แพทยสภากาํหนดใหส้ถาบนัฝึกอบรมทีIไดรั้บอนุมติัใหจ้ดัการฝึกอบรม จะตอ้งผา่นการประเมินความ
พร้อมในการเป็นสถาบนัฝึกอบรม โดยสาขาวิชาฯ จดัใหมี้คณะกรรมการประกนัคุณภาพการฝึกอบรมอยา่ง
ต่อเนืIอง โดยมีหัวหน้าสาขาวิชาเป็นประธาน และประธานคณะกรรมการการศึกษาหลงัปริญญาเป็น
เลขานุการฯ โดยมีตัวแทนแพทย์ประจําบ้าน และ/หรือแพทย์ประจําบ้านต่อยอดร่วมเป็นกรรมการ 
(ภาคผนวก 6) โดยสาขาวชิาฯ จดัใหมี้การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมอยา่งต่อเนืIองดงันีT  
     13.1 การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายใน  สาขาวชิาฯ จดัใหมี้ระบบ และกลไกการ 
            ประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายในอยา่งนอ้ยทุก 2 ปี 

     13.2 การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก  สาขาวชิาฯ จะตอ้งไดรั้บการประเมินคุณภาพ 

             จากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาอายรุศาสตร์โรคเลือดตามขอ้กาํหนดของ 
             แพทยสภาแต่ไม่เกินกวา่ทุก 5 ปี 

  

เกณฑ์มาตรฐานสถาบันฝึกอบรมสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด 
สถาบนัฝึกอบรมสาขาอายรุศาสตร์โรคเลือด จะตอ้งไดรั้บการรับรองจากราชวทิยาลยั 

อายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีสถานทีI เครืIองมืออุปกรณ์ จาํนวนผูป่้วยและการบริการ ผูด้าํเนินการ
ฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑที์Iคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาอายรุศาสตร์โรคเลือดกาํหนด โดย
ความเห็นชอบของราชวทิยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทยและแพทยสภา ดงันีT  
     1. เกณฑ์ทั<วไปสําหรับสถาบันฝึกอบรม 
          (1) คุณสมบติัทัIวไป  

(ก) ไดรั้บการรับรองคุณภาพหรือกาํลงัดาํเนินการพฒันาเพืIอการรับรองคุณภาพจากแพทยสภา 
(ข) มีบรรยากาศทางวิชาการในลกัษณะสังคมนักวิชาการ เพืIอเสริมสร้างคุณสมบติัในการใฝ่รู้
ใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

(ค) มีระบบการบริหารจดัการทีIดี มีสถานทีI เครืIองมืออุปกรณ์ และจาํนวนผูป่้วยทัTงประเภทผูป่้วย
ในและผูป่้วยนอกพอเหมาะแก่การฝึกอบรม และผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดมี้ส่วนดาํเนินการดูแล
รักษาและใหบ้ริการกบัผูป่้วยโดยตรง 

(ง) มีหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์/วิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรือแผนกใน
โรงพยาบาล เป็นผูรั้บผิดชอบดําเนินการ โดยผู ้บริหารของคณะแพทยศาสตร์/วิทยาลัย
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แพทยศาสตร์/โรงพยาบาลทีIรับผดิชอบดาํเนินการตอ้งไม่มีผลประโยชน์ส่วนตวัทีIอาจขดัขวาง
การบริหารงานและการพฒันางานการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาอายรุศาสตร์โรคเลือด 

(จ) มีปณิธานและพนัธกิจระบุไวช้ดัเจนวา่มุ่งผลิตแพทยป์ระจาํบา้นสาขาอายรุศาสตร์โรคเลือดทีIมี
ความรู้ ความสามารถและคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร และมีความสามารถในการเป็น
นกัวชิาการและทีIจะศึกษาต่อเนืIองได ้และมีวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรทีIสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ 

(ฉ) มีระบบบริหารงานทีIชดัเจนเพืIอสนบัสนุนการจดัการฝึกอบรมให้บรรลุตามปณิธาน ไดแ้ก่ การ
บริหารงานทัIวไป การบริหารการศึกษา เป็นตน้ ระบบบริหารงานดงักล่าวให้ทาํเป็นระเบียบ
ของคณะแพทยศาสตร์/วทิยาลยัแพทยศาสตร์/โรงพยาบาล และประกาศใหผู้เ้กีIยวขอ้งทราบทัIว
กนั 

(ช) มีแพทยผ์ูท้รงคุณวฒิุจาํนวนเพียงพอรับผดิชอบในสาขาทีIฝึกอบรมและในสาขาทีIเกีIยวขอ้ง และ
มีความมุ่งมัIน ความเตม็ใจในการเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรฝึกอบรม 

(ซ) ในระยะเริIมแรก (ประมาณ 5 ปี) คณะแพทยศาสตร์/วิทยาลยัแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลทีIขอ
เปิดดําเนินการฝึกอบรม  อาจพิจารณาทําความตกลงกับคณะแพทยศาสตร์ /วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลทีIมีประสบการณ์ดาํเนินการเปิดหลกัสูตรฝึกอบรมมาแลว้ไม่ตํIากวา่ 
10 ปี ให้ช่วยทาํหน้าทีIเป็นทีIปรึกษา/ช่วยเหลือ หรือเป็นสถาบนัสมทบ/สถาบนัร่วมในการ
ดาํเนินการฝึกอบรม 

(ฌ) ก่อนเปิดดาํเนินการฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์/วิทยาลยัแพทยศาสตร์/โรงพยาบาล จะตอ้ง
ดาํเนินการใหแ้พทยสภารับรองหลกัสูตรของสถาบนัฝึกอบรมเพืIอใหผู้ส้าํเร็จการฝึกอบรมมีสิทธิ[
เขา้สอบเพืIอวุฒิบตัรฯ และจะตอ้งมีความพร้อมในการจดัการฝึกอบรมและทรัพยากรต่างๆ 

โดยเฉพาะอาจารย ์สืIอการศึกษาและอุปกรณ์การฝึกอบรม ครบถว้นตามเกณฑ์ทีIกาํหนด ทัTงนีT
จะตอ้งมีแผนดาํเนินงานระยะ 5 ปีทีIมีความชดัเจนและเป็นไปได ้โดยแผนปฏิบติัการจะตอ้ง
แสดงใหเ้ห็นวา่มีความพร้อมดงักล่าวก่อนเริIมการฝึกอบรมแต่ละชัTนปีอยา่งนอ้ย 1 ปีการศึกษา  

(ญ) ในกรณีทีIเป็นสถาบนัฝึกอบรมภาคเอกชน นอกจากจะตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้ (ก) ถึง (ฌ) แลว้ 
จะต้องไม่แสวงหากาํไรจากการฝึกอบรม โดยให้จัดตัT งมูลนิธิหรือกองทุนทีIมีทุนสํารอง
เพียงพอในการดาํเนินการระยะยาว และใหมี้ผูแ้ทนราชวิทยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทยทีI
รับผดิชอบดูแลการฝึกอบรม เป็นกรรมการของมูลนิธิหรือกองทุนโดยตาํแหน่ง 

(2)   หน่วยงานกลางพืTนฐาน สถาบนัฝึกอบรมนัTนจะตอ้งมีหน่วยงานกลางใหบ้ริการดงัต่อไปนีT  
(ก) ห้องปฏิบัติการสําหรับการชันสูตร สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีการให้บริการตรวจทาง
ห้องปฏิบติัการหรือติดต่อขอรับบริการตรวจทางห้องปฏิบติัการให้ครอบคลุมการชนัสูตร
ประเภทพืTนฐานและประเภทจาํเพาะทีIจาํเป็นสําหรับการฝึกอบรม ซึI งห้องปฏิบติัการตอ้งมี
พยาธิแพทยห์รือแพทยห์รือบุคลากรอืIนทีIมีความรู้ความชาํนาญเป็นผูค้วบคุม 
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• ห้องปฏิบติัการดา้นพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถทีIจะทาํการตรวจศพ ตรวจชิTนเนืTอและสิIง
ส่งตรวจทางเซลล์วิทยาทีIไดจ้ากการผ่าตดัหรือการทาํหัตถการสามารถเตรียมสไลด์ชิTน
เนืTอเยืIอและสิIงส่งตรวจเพืIอตรวจดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ไดเ้องพยาธิแพทยต์อ้งมีเวลามี
ความสามารถ และเตม็ใจใหค้าํปรึกษาหารือหรือสอนแพทยป์ระจาํบา้นทุกสาขาได ้อตัรา
การตรวจศพซึI งเปรียบ เสมือนดชันีชีT บ่งความสนใจทางวิชาการและความใส่ใจในการ
คน้หาสาเหตุ การดาํเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของแพทยใ์นโรงพยาบาลนัTน
จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจาํนวนผูป่้วยทีIถึงแก่กรรม (ไม่รวมการตรวจศพ
ทางดา้นนิติเวชศาสตร์) การตรวจศพ การตรวจชิTนเนืTอ และการตรวจทางเซลลว์ิทยาตอ้ง
กระทาํโดยครบถว้นจนสามารถใหก้ารวนิิจฉยัขัTนสุดทา้ย และตอ้งมีรายงานการตรวจเกบ็
ไวเ้ป็นหลกั ฐานทุกราย 

ในกรณีทีIอตัราการตรวจศพของสถาบนัฝึกอบรมไม่ถึงเกณฑ์ทีIกาํหนด  สถาบนั
จะตอ้งแสดงหลกัฐานทีIบ่งชีT ถึงความสนใจทางวิชาการและความใส่ใจในการคน้หาสาเหตุ 

การดาํเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของแพทยใ์นโรงพยาบาล ดว้ยการตรวจ
ทางพยาธิวทิยาจากการตรวจชิTนเนืTอจากศพ (necropsy)  หรือการตรวจภาพทางรังสี   

• ห้องปฏิบติัการดา้นพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตร์ชนัสูตร สามารถให้บริการตรวจ
ดา้นโลหิตวิทยา เคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์ จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุม้กนัไดเ้ป็นประจาํ 
รวมทัTงจะตอ้งมีการใหบ้ริการทางดา้นธนาคารเลือดทีIจาํเป็นสาํหรับการฝึกอบรม 

(ข) หน่วยรังสีวิทยา สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีรังสีแพทยผ์ูท้รงคุณวุฒิ สามารถตรวจทางรังสีทีI
จาํเป็นสาํหรับการฝึกอบรมได ้

(ค) หอ้งสมุดทางแพทย ์สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีหอ้งสมุดซึIงมีตาํรามาตรฐานทางการแพทย ์
วารสารการแพทยที์Iใชบ่้อย และหนงัสือดรรชนีสาํหรับช่วยคน้รายงานทีIตีพิมพใ์นวารสาร
สาํหรับใหแ้พทยป์ระจาํบา้นใชไ้ดส้ะดวก หรือมีแหล่งทีIสามารถสืบคน้สิIงดงักล่าวทาง 
electronic ไดเ้ท่าเทียมกนั  

(ง) หน่วยเวชระเบียนและสถิติ สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัให้ผูป่้วยทุกคนมีแฟ้มประจาํตวั ซึI ง
บนัทึกประวติั ผลการตรวจร่างกาย การสัIงการรักษาทีIเป็นมาตรฐาน และมีระบบการจดัเก็บ 

คน้หา และการประมวลสถิติทีIมีประสิทธิภาพตามดรรชนีชีTวดัของระบบสาธารณสุข 
     2. เกณฑ์เฉพาะสําหรับสถาบันฝึกอบรม 

(1) มีจาํนวนและคุณวฒิุของแพทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมทีIเหมาะสม สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมี 

      แพทยซึ์Iงไดรั้บหนงัสืออนุมติัแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

     หรือวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาอายรุศาสตร์ 
     โรคเลือดอยา่งนอ้ย 2 คน และอาจารยผ์ูที้Iทาํหนา้ทีIหวัหนา้สถาบนัฝึกอบรมหรือประธาน 

      การฝึกอบรมจะตอ้งปฏิบติังานทางดา้นอายรุศาสตร์โรคเลือดมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 
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            (2) มีงานบริการทางอายรุศาสตร์โรคเลือดทีIมีคุณภาพและจาํนวนเพียงพอสาํหรับการฝึกอบรม  

                 สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งเขา้ร่วมและมีกิจกรรมประกนัคุณภาพอยา่งใดอยา่งหนึIง และมี 

                 ปริมาณงานบริการดงันีT  
  (ก) ผูป่้วยนอกในคลินิกอายรุศาสตร์โรคเลือดไม่นอ้ยกวา่ 1,000 ครัT ง/ ปี 

  (ข) ผูป่้วยในทีIรับปรึกษาทัTงในและนอกแผนกไม่นอ้ยกวา่ 150 คน/ปี 

  (ค) จาํนวนการตรวจหตัถการการตรวจไขกระดูก ไม่นอ้ยกวา่ 50 ครัT ง/ปี 

   (3)  หอ้งปฏิบติัการ/หน่วยงานสนบัสนุน  สถาบนัฝึกอบรมควรมีหอ้งปฏิบติัการทีIสามารถให ้  

         การสนบัสนุนและรองรับงานวจิยัได ้มีหออภิบาลผูป่้วยหนกัทีIมีเครืIองมือและอุปกรณ์ครบ 

   (4) กิจกรรมวชิาการของสถาบนัฝึกอบรม     
 สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหมี้กิจกรรมวชิาการสมํIาเสมอ ไดแ้ก่ 

(ก) จดัทาํวารสารสโมสร (journal club) ไม่นอ้ยกวา่เดือนละ 2 ครัT ง 
(ข) การประชุมอภิปรายผูป่้วยในหรือระหวา่งภาควชิา/หน่วยงาน ไม่นอ้ยกวา่เดือนละ 1 ครัT ง 
(ค) การประชุมวชิาการในลกัษณะอืIน ๆ  ไม่นอ้ยกวา่เดือนละ 1 ครัT ง 

 สถาบนัฝึกอบรมใดขาดหน่วยหรือคุณสมบติัขอ้ใด อาจใชส้ถาบนัสมทบอืIนร่วมดว้ยโดยความ
เห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาอายรุศาสตร์โรคเลือด  

           (5) กิจกรรมวชิาการอืIน ๆ 

 ใหแ้พทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรมไปร่วมกิจกรรมวชิาการนอกสถานทีI ตามโอกาสอนัควร 
     3. สถานภาพของสถาบันฝึกอบรม 

สถาบนัฝึกอบรมมีสถานภาพหลายอยา่ง ตามบทบาทหนา้ทีIในการฝึกอบรม ดงันีT  
สถาบนัฝึกอบรมหลกั  ไดแ้ก่ สถาบนัฝึกอบรมทีIดาํเนินการจดัทาํหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํ
บา้นสาขาอายรุศาสตร์โรคเลือด  และไดรั้บอนุมติัจากแพทยสภาใหเ้ปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรม โดยจดัให้
ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดรั้บประสบการณ์จากสถาบนัฝึกอบรมตลอดหลกัสูตร หรือเป็นเวลาไม่ตํIากว่า
ระยะเวลา 2 ใน 3 ของหลกัสูตร  
สถาบนัฝึกอบรมสมทบ  ไดแ้ก่ สถาบนัฝึกอบรมทีIไดรั้บอนุมติัจากแพทยสภาใหเ้ป็นสถาบนัฝึกอบรม

สมทบกบัสถาบนัหลกัเพืIอจดัการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขา
อายรุศาสตร์โรคเลือดในส่วนทีIสถาบนัหลกัไม่สามารถจดัประสบการณ์ได ้

โดยกิจกรรมดงักล่าวเมืIอรวมกนัแลว้ตอ้งมีระยะเวลารวมกนัไม่ตํIากวา่ 3 
เดือน และไม่เกิน 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลกัสูตร 

ตวัอยา่ง  คณะแพทยศาสตร์ ......... จดัทาํหลกัสูตรการฝึกอบรมฯ สาขา .......... และขอ
อนุมติัเปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรม แต่ขอให้คณะแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาล 
............. เป็นสถาบันฝึกอบรมสมทบ จัดกิจกรรม .......... ให้ผู เ้ข้ารับการ
ฝึกอบรมเป็นเวลา 6 เดือน เป็นตน้  
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 สถาบนัร่วมฝึกอบรม   ไดแ้ก่ สถาบนัฝึกอบรมตัTงแต่ 2 แห่งขึTนไปทีIดาํเนินการจดัทาํหลกัสูตรการ
ฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือดและไดรั้บอนุมติัจาก
แพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมร่วมกัน โดยจัดให้ผู ้เข้ารับการ
ฝึกอบรมไดรั้บประสบการณ์จากทุกสถาบนั โดยแต่ละแห่งมีเวลาไม่ตํIากวา่ 1 
ใน 3 ของระยะเวลาของหลกัสูตร  

ตวัอยา่ง  คณะแพทยศาสตร์ .............. ร่วมกบั โรงพยาบาล ............. จดัทาํหลกัสูตรการ
ฝึกอบรมฯ สาขา ................ และขออนุมติัเปิดเป็นสถาบนัร่วมฝึกอบรม โดยผู ้
เขา้รับการฝึกอบรมไดรั้บประสบการณ์จากคณะแพทยศาสตร์ ............ เป็น
เวลา 16 เดือน และจากโรงพยาบาล ............. เป็นเวลา 8 เดือน เป็นตน้  

สถาบนัฝึกอบรมกิจกรรมเลือก  ไดแ้ก่  สถาบนัฝึกอบรมทีIไดรั้บความเห็นชอบจากราชวิทยาลยัอายรุ
แพทยแ์ห่งประเทศไทยโดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ
สอบฯ สาขาอายรุศาสตร์โรคเลือดใหเ้ป็นสถาบนัฝึกอบรมทีIจดัประสบการณ์
เพิIมเติมให้กบัผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทีIสนใจไดใ้นลกัษณะของกิจกรรมเลือก 

(Elective) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน หลกัสูตรอาจจดัให้ผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมไดรั้บประสบการณ์เพิIมเติมจากสถาบนัฝึกอบรมกิจกรรมเลือกได้
โดยจะตอ้งมีระยะเวลารวมกนัตลอดหลกัสูตรไม่เกินระยะเวลาทีIราชวิทยาลยั
อายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 

 
การขออนุมัติเป็นสถาบันฝึกอบรม 

 คณะแพทยศาสตร์/วิทยาลยัแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลใดทีIมีความประสงคจ์ะเปิดเป็นสถาบนั
ฝึกอบรมในสาขาทีIมีเกณฑห์ลกัสูตรการฝึกอบรมทีIไดรั้บการอนุมติัจากแพทยสภาแลว้ ถา้เป็นการจดัการ
ฝึกอบรมทีIมีหรือไม่มีสถาบนัฝึกอบรมสมทบ ใหส้ถาบนัฝึกอบรมหลกัเป็นผูด้าํเนินการจดัทาํขอ้มูล หาก
เป็นการจดัการฝึกอบรมในลกัษณะทีIมีสถาบนัร่วมฝึกอบรมให้ทุกสถาบนัฝึกอบรมร่วมรับผิดชอบเป็น
ผูด้าํเนินการจดัทาํขอ้มูล ตามเกณฑห์ลกัสูตรการฝึกอบรมทีIไดรั้บอนุมติันัTน เสนอแพทยสภาเพืIอส่งให้
ราชวิทยาลยัอายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทยทีIแพทยสภามอบหมายให้เป็นผูรั้บผิดชอบดูแลการฝึกอบรม 

ประสานงานกบัคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตรวจรับรองการเปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมและ
กาํหนดศกัยภาพของสถาบนัฝึกอบรมหลกัและสถาบนัสมทบ (ถา้มี) หรือสถาบนัร่วมฝึกอบรม ตาม
เกณฑ์หลกัสูตรและจาํนวนความตอ้งการของแพทยเ์ฉพาะทางสาขานัTน แลว้ให้นาํเสนอราชวิทยาลยั
อายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทยทีIแพทยสภามอบหมายให้ดูแลการฝึกอบรมพิจารณาเสนอให้แพทยสภา
อนุมติัต่อไป 

 
การติดตามกาํกบัดูแลสถาบันฝึกอบรม 
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 ราชวทิยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทยทีIแพทยสภามอบหมายใหเ้ป็นผูรั้บผดิชอบดูแลการ
ฝึกอบรม จะตอ้งจดัใหมี้การติดตามกาํกบัดูแลสถาบันฝึกอบรมหลกั สถาบันฝึกอบรมสมทบ สถาบันร่วม
ฝึกอบรม ทีIไดรั้บอนุมติัใหเ้ปิดการฝึกอบรมเป็นระยะๆ โดยการมอบหมายใหค้ณะอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบฯ เป็นผูด้าํเนินการตามแนวทางทีIแพทยสภากาํหนด  และเสนอรายงานผา่นราชวทิยาลยัอายรุ
แพทยแ์ห่งประเทศไทยเพืIอเสนอใหแ้พทยสภารับทราบเป็นระยะๆ 

 หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พบวา่สถาบนัฝึกอบรมหลกัหรือสถาบนัร่วม
ฝึกอบรมใดไม่มีผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรใดติดต่อกนัเกนิ 5 ปี ให ้“พกั” การประกาศรับ
สมคัรแพทยป์ระจาํบา้นสาขาอายรุศาสตร์โรคเลือด สาํหรับหลกัสูตรนัTนของสถาบนัฝึกอบรมหลกัหรือ
สถาบนัร่วมฝึกอบรมนัTนไวก่้อน จนกวา่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ จะไดป้ระเมินสถาบนั
ฝึกอบรมนัTนวา่ยงัมีความพร้อมในการฝึกอบรมตามเกณฑที์Iกาํหนด  

 หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พบวา่สถาบนัฝึกอบรมหลกัหรือสถาบนัร่วม
ฝึกอบรมใดไม่มีผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรใดติดต่อกนัเกิน 10 ปี ให ้“ยกเลิก” การเป็น
สถาบนัฝึกอบรมของสถาบนัฝึกอบรมหลกัหรือของสถาบนัร่วมฝึกอบรมกลุ่มนัTน และใหท้าํเรืIองแจง้ราช
วทิยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทยเสนอแพทยสภาเพืIออนุมติั หากสถาบนัฝึกอบรมมีความประสงคจ์ะ
ขอเป็นสถาบนัฝึกอบรมอีก ใหด้าํเนินการตาม ขอ้ 3  
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ภาคผนวก 1  

Entrustable Professional Activities (EPA) 
 
Entrustable professional activities (EPA) 
คือ กิจกรรมทีIมีความสาํคญัมาก (critical activities) ทีIผูจ้ะประกอบอาชีพเป็นแพทยส์าขาอายรุศาสตร์

โรคเลือดทุกคนตอ้งทาํไดด้ว้ยตนเองอยา่งถูกตอ้งและมีความปลอดภยัต่อผูป่้วย 
สมาคมโลหิตวทิยาแห่งประเทศไทย กาํหนด EPA ซึI งแพทยป์ระจาํบา้นสาขาอายรุศาสตร์โรคเลือดทุก

คนตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่สามารถทาํไดด้ว้ยตนเองในระหวา่งการฝึกอบรมดงันีT  
EPA 1: Management of red cell disorders 

EPA 2: Management o f bleeding and thrombotic disorders 

EPA 3: Management of hematologic malignancy 

EPA 4: Performing bone marrow study 

EPA 5: Providing consultation of general hematologic problem 

EPA 6: Providing palliative care (ประเมินจาก portfolio) 

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

EPA 8: Practicing patient safety (ประเมินจาก portfolio) 

แนวทางการเรียนรู้และการประเมิน EPA 
1. Level of EPA 

Level 1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 

Level 2 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารชีTแนะของอาจารย ์ 
Level 3 = สามารถปฏิบติังานไดโ้ดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเมืIอตอ้งการ  
Level 4 = สามารถปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งควบคุม 

Level 5 = สามารถปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเองและควบคุมผูที้Iมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ได ้
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2.โรค/ภาวะที<สําคญัซึ<งแพทย์ประจําบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ต้องให้การดูแลรักษาได้ด้วยตนเอง* 
(ประเมินโดย EPA) 

 

 

 

 

ตารางที< 1: EPA 1: Management of red cell disorders 

1. Nutrional anemias 

2. Anemia of chronic disease 

3. Thalassemia and hemoglobinopathies 

4. Acquired immune hemolytic anemias 

5. Erythrocytosis (other than polycythemia vera) 

6. Secondary hemochromatosis 

7. Pure red cell aplasia  

8. Red blood cell membrane disorders (e.g. spherocytosis)  

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

10. Acquired non-immune hemolytic anemias 

11. Acquired aplastic anemia 

12. Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH) 

 
ตารางที< 2: EPA 2: Management of bleeding and thrombotic disorders 

1. Acquired platelet number and function disorders 

2. Immune thrombocytopenia 

3. Thrombotic microangiopathy 

4. Pseudothrombocytopenia 
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5. Heparin-induced Thrombocytopenia 

6. Hemophilia A & B 

7. Von Willebrand disease 

8.  Massive bleeding 

9. Disseminated intravascular coagulation (DIC) 

10. Bleeding associated with renal and liver disease 

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

12. Bleeding related to anticoagulants and antithrombotic therapy 

13. Venous thromboembolism 

14. Post-thrombotic complications 

15. Thrombophilia (e.g. protein C, protein S or antithrombin deficiency) 

16. Acquired thrombotic tendency, (e.g., antiphospholipid syndrome, heparin-induced    

     thrombocytopenia, paroxysmal nocturnal hemoglobinuria and myeloproliferative neoplasms) 

 

ตารางที< 3: EPA 3: Management of hematologic malignancy 

1. Acute myeloid leukemia with recurrent genetic abnormalities 

2. Acute myeloid leukemia with myelodysplastic syndrome related changes 

3. Therapy related myeloid neoplasm 

4. Other acute myeloid leukemia  

5. Acute lymphoblastic leukemia (ALL)/lymphoblastic lymphoma 

6. Acute leukemia of ambiguous lineage 

7. Chronic myeloid leukemia 

8. Polycythemia vera 

9.  Primary myelofibrosis 

10. Essential thrombocytosis 

11. Myelodysplastic syndromes  

12. Chronic myelomonocytic leukemia (myelodysplastic  syndromes/myeloproliferative  neoplasms) 
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13. Diffuse large B-cell lymphoma  

14. Burkitt´s lymphoma 

15. Mantle cell lymphoma 

16. Follicular lymphoma 

17. Marginal zone lymphomas 

18. Other aggressive B-cell lymphomas  

19. Other indolent B-cell Lymphomas 

20. Chronic lymphocytic leukemia  (CLL)/small lymphocytic lymphoma (SLL)/ monoclonal B-cell 

lymphocytosis 

21. Peripheral T-cell lymphoma 

22. Anaplastic large cell lymphoma 

23. Nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma 

24. Classical Hodgkin lymphoma 

25. Human immunodeficiency virus  (HIV)-related lymphoma 

26. Other T- and NK-cell lymphomas 

27. Lymphomas in other immunodeficient patients 

28. Cutaneous lymphomas 

29. Primary central nervous system lymphoma 

30. Monoclonal gammopathy of undetermined significance  (MGUS) 

31. Solitary plasmacytoma 

32. Plasma cell myeloma (multiple myeloma) 

33. Monoclonal immunoglobulin deposition diseases  (amyloidosis) 

34. Hyperleukocytosis, and tumor lysis syndrome 

35. Spinal cord compression 

36. Superior vena cava syndrome  

37. Hyperviscosity syndrome 

 
ตารางที< 4: EPA 4: Performing bone marrow study 

1. Peripheral blood smear  

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

3. Bone marrow biopsy 
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ตารางที< 5: EPA 5: Providing consultation of general hematologic problem 
1. Hematological manifestations of non-hematological disorders 

2. Hematological diseases in pregnancy 

3. Hematological manifestations in HIV and other infectious diseases 

4. Sytemic manifestations of hematological diseases 

5. Perioperative consultation 

 
 
ตารางที< 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 หรือ
ประเมินจาก 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) 
 
ตารางที< 7: EPA 7: Demonstrating life-long learning activity (direct observation หรือประเมินจาก 
portfolio) 

    (1) การกาํหนดความตอ้งการในการเรียนรู้ของตนเอง 

    (2)  การคน้ควา้ความรู้ และประเมินความน่าเชื?อถือไดด้ว้ยตนเอง 

    (3)  การประยกุตค์วามรู้ที?คน้ควา้กบัปัญหาของผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม 

    (4)  การเขา้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการอยา่งสมํ?าเสมอ 

    (5)  การใช ้electronic database  และการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ 

    (6)  การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย ์บุคลากรทางการแพทย ์นิสิต นกัศึกษา ผูป่้วยและญาติ 
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ตารางที< 8: EPA 8: Practicing patient safety (direct observation หรือประเมินจาก portfolio) 
ความรู้ทางด้านบูรณาการ 

1. Interpersonal and communication skills 
(1) การสร้างความสมัพนัธ์ที?ดีระหวา่งแพทยแ์ละผูป่้วย 
(2) การดูแลผูป่้วยและญาติในวาระใกลเ้สียชีวิต 

(3) การบอกข่าวร้าย 
(4) ปัจจยัที?ส่งเสริมความสมัพนัธ์ที?ดีระหวา่งแพทยแ์ละผูป่้วย 
(5) การบริหารจดัการ difficult patient ได ้

(6) เขา้ใจพืTนฐานความเชื?อทางสุขภาพที?ต่างกนั 

(7) การสื?อสารกบัผูป่้วย ญาติ และผูร่้วมงาน 

(8) การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งแพทยแ์ละผูร่้วมงาน 
2. Professionalism 
    1) Patient-centered care 

       (1) การยดึถือประโยชน์ของผูป่้วยเป็นหลกั 

       (2) การรักษาความน่าเชื?อถือของผูป่้วย สงัคม 

            - การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผูป่้วยใหดี้ที?สุด 

            - การใหเ้กียรติและยอมรับเพื?อนร่วมวิชาชีพ เพื?อนร่วมงาน ผูป่้วย และญาติ 

            - ความสามารถปรับตนเองใหเ้ขา้กบัสภาวะหรือเหตุการณ์ทีIไม่คาดคิดไวก่้อน 

    2) พฤตินิสยั 

       (1) ความรับผดิชอบ และความตรงต่อเวลา 

       (2) การแต่งกายใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 

    3) Medical Ethics 

       (1) การหลีกเลี?ยงการรับผลประโยชน์ส่วนตวั รวมถึงการรับของจากบริษทัภณัฑท์างการแพทย ์

       (2) การนบัถือใหเ้กียรติและสิทธิ รวมทัTงความเห็นของผูป่้วย ในกรณีผูป่้วยไม่เห็นดว้ยกบัการรักษา 

            หรือปฏิเสธการรักษา กรณีญาติและผูป่้วยร้องขอตามสิทธิผูป่้วย 

       (3) การขอความยนิยอมจากผูป่้วยในการดูแลรักษาและหตัถการ 

       (4) ในกรณีที?ผูป่้วยตดัสินใจไม่ไดต้อ้งสามารถเลือกผูต้ดัสินใจแทนผูป่้วยได ้

       (5) การปฏิบติัในกรณีที?ผูป่้วยร้องขอการรักษาที?ไม่มีประโยชน์หรือมีอนัตราย 

       (6) การรักษาความลบัและเปิดเผยขอ้มูลผูป่้วย 

       (7) การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับขอ้ผดิพลาดของตนเอง 

 
3. เนืWอหาการเรียนรู้และการประเมิน  
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EPA 1: Management of red cell disorders 
Title of the EPA Management of red cell disorders 

Specifications 1. Detect significant problems of patients 

2. Perform systemic physical examination correctly 

3. Able to identify clinical relevant problems/differential diagnosis 

4. Provide appropriate and relevant investigations  

5. Provide proper and adequate management 

6. Inform patients with proper and adequate information  

7. Record proper and adequate clinical information 

Context Ambulatory setting and inpatient setting  

Domains of competence Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning / 

Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based 

practice 

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 second 

year – level 3 (10 cases in different diseases/problems) 

- Unsupervised at the end of third year – level 4 (10 cases in different 

diseases/problems) 



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาอายรุศาสตร์โรคเลือด ฉบบัปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562    

 
หน้า 35 

 
Milestone EPA 1: Management of red cell disorders 

 Y R2 
/F1 

Y R3 
/F2 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)   

ก. มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจรางกายผูป่้วย ทาํหตัถการ และการรวบรวมขอ้มูล Ö Ö 

ข. วินิจฉยั บาํบดัรักษาภาวะผดิปกติทางอายรุศาสตร์ที?พบโดยทั?วไปในประเทศไทยได ้ Ö Ö 

ค. บนัทึกรายงานผูป่้วยไดอ้ยา่งสมบูรณ์และสมํ?าเสมอ Ö Ö 

ง. ป้องกนัโรคและสร้างเสริมสุขภาพ Ö Ö 

ความรู้ ความเชี5ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน 
(Medical knowledge and skills) 

  

ก. เขา้ใจวิทยาศาสตร์การแพทยพื์Tนฐานของร่างกายและจิตใจ Ö Ö 

ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเชี?ยวชาญในสาขาอายรุศาสตร์ Ö Ö 

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)   

ก. มีความคิดสร้างสรรคต์ามหลกัวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และพฒันาระบบ

บริการสุขภาพ 
  

ข. ดาํเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้   

ค. การใชย้าอยา่งสมเหตุผล Ö Ö 

ง. เรียนรู้และเพิ?มประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั Ö Ö 

ทักษะปฏิสัมพนัธ์ และการสื5อสาร (Interpersonal and communication skills)   

ก. นาํเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ Ö Ö 

ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์ Ö Ö 

ค. สื?อสารใหข้อ้มูลแก่ญาติและผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา 
เคารพการตดัสินใจและศกัดิ_ ศรีของความเป็นมนุษย ์

Ö Ö 

ง. มีมนุษยสมัพนัธ์ดี ทาํงานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ Ö Ö 

จ. เป็นที?ปรึกษาและใหค้าํแนะนาํแก่แพทยแ์ละบุคลากรอื?น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์ Ö Ö 

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน เพื?อนร่วมวิชาชีพ และ

ชุมชน 
Ö Ö 

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเนื?องตลอดชีวิต 

(Continuous Professional Development) 
Ö Ö 

ค. มีความรับผดิชอบต่องานที?ไดรั้บมอบหมาย Ö Ö 

ง. คาํนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม Ö Ö 
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 Y R2 
/F1 

Y R3 
/F2 

การปฏิบัติงานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)   

ก. มีความรู้เกี?ยวกบัระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ Ö Ö 

ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย Ö Ö 

ค. มีความรู้ความเขา้ใจเรื?องความปลอดภยัของผูป่้วย Ö Ö 

ง. มีความรู้ความเขา้ใจเกี?ยวกบัสิทธิของผูป่้วย Ö Ö 

จ. ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ

ปรับเปลี?ยนการดูแลรักษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขไดต้าม

มาตรฐานวิชาชีพ 

Ö Ö 

 
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.  
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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 

medical 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 

- 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 first year – 

level 3 (10 cases in different diseases/problems) 

- Unsupervised at the end of second year – level 4 (10 cases in different 

diseases/problems) 

 
 
Milestones EPA 2: Management of bleeding and thrombotic disorders 

 Y R2 
/F1 

Y R3 
/F2 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)   

ก. มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจรางกายผูป่้วย ทาํหตัถการ และการรวบรวมขอ้มูล Ö Ö 

ข. วินิจฉยั บาํบดัรักษาภาวะผดิปกติทางอายรุศาสตร์ที?พบโดยทั?วไปในประเทศไทยได ้ Ö Ö 

ค. บนัทึกรายงานผูป่้วยไดอ้ยา่งสมบูรณ์และสมํ?าเสมอ Ö Ö 

ง. ป้องกนัโรคและสร้างเสริมสุขภาพ Ö Ö 

ความรู้ ความเชี5ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน 
(Medical knowledge and skills) 

  

ก. เขา้ใจวิทยาศาสตร์การแพทยพื์Tนฐานของร่างกายและจิตใจ Ö Ö 

ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเชี?ยวชาญในสาขาอายรุศาสตร์ Ö Ö 

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)   

ก. ดาํเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้   
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 Y R2 
/F1 

Y R3 
/F2 

ข. การใชย้าและทรัพยากรอยา่งสมเหตุผล Ö Ö 

ค. เรียนรู้และเพิ?มประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั Ö Ö 

ทักษะปฏิสัมพนัธ์ และการสื5อสาร (Interpersonal and communication skills)   

ก. นาํเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ Ö Ö 

ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์ Ö Ö 

ค. สื?อสารใหข้อ้มูลแก่ญาติและผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา 
เคารพการตดัสินใจและศกัดิ_ ศรีของความเป็นมนุษย ์

Ö Ö 

ง. มีมนุษยสมัพนัธ์ดี ทาํงานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ Ö Ö 

จ. เป็นที?ปรึกษาและใหค้าํแนะนาํแก่แพทยแ์ละบุคลากรอื?น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์ Ö Ö 

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน เพื?อนร่วมวิชาชีพ และ

ชุมชน 
Ö Ö 

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเนื?องตลอดชีวิต 

(Continuous Professional Development) 
Ö Ö 

ค. มีความรับผดิชอบต่องานที?ไดรั้บมอบหมาย Ö Ö 

ง. คาํนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม Ö Ö 

การปฏิบัติงานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)   

ก. มีความรู้เกี?ยวกบัระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ Ö Ö 

ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย Ö Ö 

ค. มีความรู้ความเขา้ใจเรื?องความปลอดภยัของผูป่้วย Ö Ö 

ง. มีความรู้ความเขา้ใจเกี?ยวกบัสิทธิของผูป่้วย Ö Ö 

จ. ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ

ปรับเปลี?ยนการดูแลรักษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขไดต้าม

มาตรฐานวิชาชีพ 

Ö Ö 

 

EPA 3: Management of hematologic malignancy 
Title of the EPA Management of hematologic 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  
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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 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 second 

year – level 3 (10 cases in different diseases/problems) 

- Unsupervised at the end of third year – level 4 (10 cases in different 

diseases/problems) 

 
Milestone EPA 3: Management of hematologic malignancy 

 Y R2 
/F1 

Y R3 
/F2 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)   
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 Y R2 
/F1 

Y R3 
/F2 

จ. มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจรางกายผูป่้วย ทาํหตัถการ และการรวบรวมขอ้มูล Ö Ö 

ฉ. วินิจฉยั บาํบดัรักษาภาวะผดิปกติทางอายรุศาสตร์ที?พบโดยทั?วไปในประเทศไทย
ได ้

Ö Ö 

ช. บนัทึกรายงานผูป่้วยไดอ้ยา่งสมบูรณ์และสมํ?าเสมอ Ö Ö 

ซ. ป้องกนัโรคและสร้างเสริมสุขภาพ Ö Ö 

ความรู้ ความเชี5ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน 
(Medical knowledge and skills) 

  

ค. เขา้ใจวิทยาศาสตร์การแพทยพื์Tนฐานของร่างกายและจิตใจ Ö Ö 

ง. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเชี?ยวชาญในสาขาอายรุศาสตร์ Ö Ö 

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)   

จ. มีความคิดสร้างสรรคต์ามหลกัวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และพฒันา

ระบบบริการสุขภาพ 
  

ฉ. ดาํเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้   

ช. การใชย้าอยา่งสมเหตุผล Ö Ö 

ซ. เรียนรู้และเพิ?มประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั Ö Ö 

ทักษะปฏิสัมพนัธ์ และการสื5อสาร (Interpersonal and communication skills)   

ฉ. นาํเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ Ö Ö 

ช. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์ Ö Ö 

ซ. สื?อสารใหข้อ้มูลแก่ญาติและผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา 
เคารพการตดัสินใจและศกัดิ_ ศรีของความเป็นมนุษย ์

Ö Ö 

ฌ. มีมนุษยสมัพนัธ์ดี ทาํงานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ Ö Ö 

ญ. เป็นที?ปรึกษาและใหค้าํแนะนาํแก่แพทยแ์ละบุคลากรอื?น โดยเฉพาะทางอายรุ

ศาสตร์ 
Ö Ö 

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   

จ. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน เพื?อนร่วมวิชาชีพ 

และชุมชน 
Ö Ö 

ฉ. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเนื?องตลอดชีวิต 

(Continuous Professional Development) 
Ö Ö 

ช. มีความรับผดิชอบต่องานที?ไดรั้บมอบหมาย Ö Ö 

ซ. คาํนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม Ö Ö 

การปฏิบัติงานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)   
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 Y R2 
/F1 

Y R3 
/F2 

ฉ. มีความรู้เกี?ยวกบัระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ Ö Ö 

ช. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย Ö Ö 

ซ. มีความรู้ความเขา้ใจเรื?องความปลอดภยัของผูป่้วย Ö Ö 

ฌ. มีความรู้ความเขา้ใจเกี?ยวกบัสิทธิของผูป่้วย Ö Ö 

ญ. ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ

ปรับเปลี?ยนการดูแลรักษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขไดต้าม

มาตรฐานวิชาชีพ 

Ö Ö 

 
EPA 4: Performing bone marrow study 

Title of the EPA Performing 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 2nd year) (2 cases 

of level 5 at 3rd year) 
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- 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 second 

year – level 3 (10 cases in different diseases/problems) 

- Unsupervised at the end of third year – level 4 (10 cases in different 

diseases/problems) 

 
Milestone EPA 4: Performing bone marrow study 

 Y R2 
/F1 

Y R3 
/F2 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)   

ฌ. มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจรางกายผูป่้วย ทาํหตัถการ และการรวบรวมขอ้มูล Ö Ö 

ญ. วินิจฉยั บาํบดัรักษาภาวะผดิปกติทางอายรุศาสตร์ที?พบโดยทั?วไปในประเทศไทยได ้ Ö Ö 

ฎ. บนัทึกรายงานผูป่้วยไดอ้ยา่งสมบูรณ์และสมํ?าเสมอ Ö Ö 

ฏ. ป้องกนัโรคและสร้างเสริมสุขภาพ Ö Ö 

ความรู้ ความเชี5ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน 
(Medical knowledge and skills) 

  

จ. เขา้ใจวิทยาศาสตร์การแพทยพื์Tนฐานของร่างกายและจิตใจ Ö Ö 

ฉ. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเชี?ยวชาญในสาขาอายรุศาสตร์ Ö Ö 

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)   

ฌ. มีความคิดสร้างสรรคต์ามหลกัวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และพฒันา

ระบบบริการสุขภาพ 
  

ญ. ดาํเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้   

ฎ. การใชย้าอยา่งสมเหตุผล Ö Ö 

ฏ. เรียนรู้และเพิ?มประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั Ö Ö 

ทักษะปฏิสัมพนัธ์ และการสื5อสาร (Interpersonal and communication skills)   

ฎ. นาํเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ Ö Ö 

ฏ. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์ Ö Ö 
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 Y R2 
/F1 

Y R3 
/F2 

ฐ. สื?อสารใหข้อ้มูลแก่ญาติและผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา 
เคารพการตดัสินใจและศกัดิ_ ศรีของความเป็นมนุษย ์

Ö Ö 

ฑ. มีมนุษยสมัพนัธ์ดี ทาํงานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ Ö Ö 

ฒ. เป็นที?ปรึกษาและใหค้าํแนะนาํแก่แพทยแ์ละบุคลากรอื?น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์ Ö Ö 

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   

ฌ. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน เพื?อนร่วมวิชาชีพ 

และชุมชน 
Ö Ö 

ญ. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเนื?องตลอดชีวิต 

(Continuous Professional Development) 
Ö Ö 

ฎ. มีความรับผดิชอบต่องานที?ไดรั้บมอบหมาย Ö Ö 

ฏ. คาํนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม Ö Ö 

การปฏิบัติงานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)   

ฎ. มีความรู้เกี?ยวกบัระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ Ö Ö 

ฏ. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย Ö Ö 

ฐ. มีความรู้ความเขา้ใจเรื?องความปลอดภยัของผูป่้วย Ö Ö 

ฑ. มีความรู้ความเขา้ใจเกี?ยวกบัสิทธิของผูป่้วย Ö Ö 

ฒ. ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ

ปรับเปลี?ยนการดูแลรักษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขไดต้าม

มาตรฐานวิชาชีพ 

Ö Ö 

 
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  
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    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 second 

year – level 3 (5 cases in different diseases/problems) 

- Unsupervised at the end of third year – level 4 (5 cases in different 

diseases/problems) 

 

 
Milestone EPA 5: Providing consultation of general hematologic problem 

 Y R2 
/F1 

Y R3 
/F2 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)   

ฐ. มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจรางกายผูป่้วย ทาํหตัถการ และการรวบรวมขอ้มูล Ö Ö 
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 Y R2 
/F1 

Y R3 
/F2 

ฑ. วินิจฉยั บาํบดัรักษาภาวะผดิปกติทางอายรุศาสตร์ที?พบโดยทั?วไปในประเทศไทยได ้ Ö Ö 

ฒ. บนัทึกรายงานผูป่้วยไดอ้ยา่งสมบูรณ์และสมํ?าเสมอ Ö Ö 

ณ. ป้องกนัโรคและสร้างเสริมสุขภาพ Ö Ö 

ความรู้ ความเชี5ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน 
(Medical knowledge and skills) 

  

ช. เขา้ใจวิทยาศาสตร์การแพทยพื์Tนฐานของร่างกายและจิตใจ Ö Ö 

ซ. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเชี?ยวชาญในสาขาอายรุศาสตร์ Ö Ö 

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)   

ฐ. มีความคิดสร้างสรรคต์ามหลกัวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และพฒันา

ระบบบริการสุขภาพ 
  

ฑ. ดาํเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้   

ฒ. การใชย้าอยา่งสมเหตุผล Ö Ö 

ณ. เรียนรู้และเพิ?มประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั Ö Ö 

ทักษะปฏิสัมพนัธ์ และการสื5อสาร (Interpersonal and communication skills)   

ณ. นาํเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ Ö Ö 

ด. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์ Ö Ö 

ต. สื?อสารใหข้อ้มูลแก่ญาติและผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา 
เคารพการตดัสินใจและศกัดิ_ ศรีของความเป็นมนุษย ์

Ö Ö 

ถ. มีมนุษยสมัพนัธ์ดี ทาํงานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ Ö Ö 

ท. เป็นที?ปรึกษาและใหค้าํแนะนาํแก่แพทยแ์ละบุคลากรอื?น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์ Ö Ö 

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   

ฐ. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน เพื?อนร่วมวิชาชีพ 

และชุมชน 
Ö Ö 

ฑ. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเนื?องตลอดชีวิต 

(Continuous Professional Development) 
Ö Ö 

ฒ. มีความรับผดิชอบต่องานที?ไดรั้บมอบหมาย Ö Ö 

ณ. คาํนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม Ö Ö 

การปฏิบัติงานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)   

ณ. มีความรู้เกี?ยวกบัระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ Ö Ö 

ด. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย Ö Ö 

ต. มีความรู้ความเขา้ใจเรื?องความปลอดภยัของผูป่้วย Ö Ö 
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 Y R2 
/F1 

Y R3 
/F2 

ถ. มีความรู้ความเขา้ใจเกี?ยวกบัสิทธิของผูป่้วย Ö Ö 

ท. ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ

ปรับเปลี?ยนการดูแลรักษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขไดต้าม

มาตรฐานวิชาชีพ 

Ö Ö 

 
EPA 6: Providing palliative care (ประเมินจาก portfolio) 

Title of the EPA (6.1) Breaking bad news to patients with incurable diseases 

Specifications 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 

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 

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

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of second 

year – level 3 (3 cases in different scenario) 

- Unsupervised at the end of third year – 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 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 

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 
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- 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 third year – level 4 (2 cases in different 

scenario) 

 
 
Milestones EPA 6: Providing palliative care 

 Y R2 
/F1 

Y R3 
/F2 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)   

ก. มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจร่างกายผูป่้วย ทาํหตัถการ และการรวบรวมขอ้มูล Ö Ö 

ข. วินิจฉยั บาํบดัรักษาภาวะผดิปกติทางอายรุศาสตร์ที?พบโดยทั?วไปในประเทศไทยได ้ Ö Ö 

ค. บนัทึกรายงานผูป่้วยไดอ้ยา่งสมบูรณ์และสมํ?าเสมอ   

ง. ป้องกนัโรคและสร้างเสริมสุขภาพ   

ความรู้ ความเชี5ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน 
(Medical knowledge and skills) 

  

ก. เขา้ใจวิทยาศาสตร์การแพทยพื์Tนฐานของร่างกายและจิตใจ   

ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเชี?ยวชาญในสาขาอายรุศาสตร์ Ö Ö 

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)   

ก. ดาํเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้   

ข. การใชย้าและทรัพยากรอยา่งสมเหตุผล   

ค. เรียนรู้และเพิ?มประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั Ö Ö 

ทักษะปฏิสัมพนัธ์ และการสื5อสาร (Interpersonal and communication skills)   

ก. นาํเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ   

ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์  Ö 
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 Y R2 
/F1 

Y R3 
/F2 

ค. สื?อสารใหข้อ้มูลแก่ญาติและผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา 
เคารพการตดัสินใจและศกัดิ_ ศรีของความเป็นมนุษย ์

Ö Ö 

ง. มีมนุษยสมัพนัธ์ดี ทาํงานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ Ö Ö 

จ. เป็นที?ปรึกษาและใหค้าํแนะนาํแก่แพทยแ์ละบุคลากรอื?น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์  Ö Ö 

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน เพื?อนร่วมวิชาชีพ 

และชุมชน 
Ö Ö 

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเนื?องตลอดชีวิต 

(Continuous Professional Development) 
  

ค. มีความรับผดิชอบต่องานที?ไดรั้บมอบหมาย   

ง. คาํนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม   

การปฏิบัติงานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)   

ก. มีความรู้เกี?ยวกบัระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ   

ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย   

ค. มีความรู้ความเขา้ใจเรื?องความปลอดภยัของผูป่้วย   

ง. มีความรู้ความเขา้ใจเกี?ยวกบัสิทธิของผูป่้วย Ö Ö 

จ. ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ

ปรับเปลี?ยนการดูแลรักษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขไดต้าม

มาตรฐานวิชาชีพ 

  

 
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 
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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 R2 
/F1 

Y R3 
/F2 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)   

ด. มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจรางกายผูป่้วย ทาํหตัถการ และการรวบรวมขอ้มูล   

ต. วินิจฉยั บาํบดัรักษาภาวะผดิปกติทางอายรุศาสตร์ที?พบโดยทั?วไปในประเทศไทย
ได ้

  

ถ. บนัทึกรายงานผูป่้วยไดอ้ยา่งสมบูรณ์และสมํ?าเสมอ   

ท. ป้องกนัโรคและสร้างเสริมสุขภาพ   
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 Y R2 
/F1 

Y R3 
/F2 

ความรู้ ความเชี5ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน 
(Medical knowledge and skills) 

  

ฌ. เขา้ใจวิทยาศาสตร์การแพทยพื์Tนฐานของร่างกายและจิตใจ   

ญ. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเชี?ยวชาญในสาขาอายรุศาสตร์ Ö Ö 

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)   

ด. มีความคิดสร้างสรรคต์ามหลกัวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และพฒันา

ระบบบริการสุขภาพ 
Ö Ö 

ต. ดาํเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้ Ö Ö 

ถ. การใชย้าอยา่งสมเหตุผล Ö Ö 

ท. เรียนรู้และเพิ?มประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั Ö Ö 

ทักษะปฏิสัมพนัธ์ และการสื5อสาร (Interpersonal and communication skills)   

ธ. นาํเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ   

น. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์   

บ. สื?อสารใหข้อ้มูลแก่ญาติและผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา 
เคารพการตดัสินใจและศกัดิ_ ศรีของความเป็นมนุษย ์

  

ป. มีมนุษยสมัพนัธ์ดี ทาํงานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ   

ผ. เป็นที?ปรึกษาและใหค้าํแนะนาํแก่แพทยแ์ละบุคลากรอื?น โดยเฉพาะทาง

อายรุศาสตร์ 
  

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   

ด. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน เพื?อนร่วมวิชาชีพ 

และชุมชน 
Ö Ö 

ต. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเนื?องตลอดชีวิต 

(Continuous Professional Development) 
Ö Ö 

ถ. มีความรับผดิชอบต่องานที?ไดรั้บมอบหมาย Ö Ö 

ท. คาํนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม Ö Ö 

การปฏิบัติงานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)   

ธ. มีความรู้เกี?ยวกบัระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ Ö Ö 

น. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย Ö Ö 

บ. มีความรู้ความเขา้ใจเรื?องความปลอดภยัของผูป่้วย Ö Ö 

ป. มีความรู้ความเขา้ใจเกี?ยวกบัสิทธิของผูป่้วย Ö Ö 
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 Y R2 
/F1 

Y R3 
/F2 

ผ. ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ

ปรับเปลี?ยนการดูแลรักษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขไดต้าม

มาตรฐานวิชาชีพ 

Ö Ö 

 
EPA 8: Practicing patient safety (ประเมินจาก portfolio) 

Title of the EPA Practicing Patient safety 

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 

Direct observation 

Information from colleagues (multisource feedback) 
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and ground a summative 

entrustment decision 

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 second 

year - level 3 (3 scenario) 

- Unsupervised at the end of third year - level 4 (3 scenario) 

 

Milestones EPA 8: Practicing patient safety 

 Y R2 
/F1 

Y R3 
/F2 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)   

ก. มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจรางกายผูป่้วย ทาํหตัถการ และการรวบรวมขอ้มูล Ö Ö 

ข. วินิจฉยั บาํบดัรักษาภาวะผดิปกติทางอายรุศาสตร์ที?พบโดยทั?วไปในประเทศไทย
ได ้

  

ค. บนัทึกรายงานผูป่้วยไดอ้ยา่งสมบูรณ์และสมํ?าเสมอ   

ง. ป้องกนัโรคและสร้างเสริมสุขภาพ   

ความรู้ ความเชี5ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน 
(Medical knowledge and skills)   

ก. เขา้ใจวิทยาศาสตร์การแพทยพื์Tนฐานของร่างกายและจิตใจ   

ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเชี?ยวชาญในสาขาอายรุศาสตร์  Ö 

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)   

ก. ดาํเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้   

ข. การใชย้าและทรัพยากรอยา่งสมเหตุผล Ö Ö 

ค. เรียนรู้และเพิ?มประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั Ö Ö 

ทักษะปฏิสัมพนัธ์ และการสื5อสาร (Interpersonal and communication skills)   

ก. นาํเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ   

ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์ Ö Ö 

ค. สื?อสารใหข้อ้มูลแก่ญาติและผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา 
เคารพการตดัสินใจและศกัดิ_ ศรีของความเป็นมนุษย ์

Ö Ö 

ง. มีมนุษยสมัพนัธ์ดี ทาํงานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ Ö Ö 

จ. เป็นที?ปรึกษาและใหค้าํแนะนาํแก่แพทยแ์ละบุคลากรอื?น โดยเฉพาะทางอายรุ

ศาสตร์ 
Ö Ö 

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   
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 Y R2 
/F1 

Y R3 
/F2 

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน เพื?อนร่วมวิชาชีพ 

และชุมชน 
Ö Ö 

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเนื?องตลอดชีวิต 

(Continuous Professional Development) 
  

ค. มีความรับผดิชอบต่องานที?ไดรั้บมอบหมาย   

ง. คาํนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม Ö Ö 

การปฏิบัติงานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)   

ก. มีความรู้เกี?ยวกบัระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ   

ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย  Ö 

ค. มีความรู้ความเขา้ใจเรื?องความปลอดภยัของผูป่้วย Ö Ö 

ง. มีความรู้ความเขา้ใจเกี?ยวกบัสิทธิของผูป่้วย   

จ. ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ

ปรับเปลี?ยนการดูแลรักษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขไดต้าม

มาตรฐานวิชาชีพ 

Ö Ö 

 

 
EPA-competencies matrix 
 

 EPA 

1 

EPA 

2 

EPA 

3 

EPA 

4 

EPA 

5 

EPA 

6 

EPA 

7 

EPA 

8 

Patient care • • •  • • •  • 

Medical knowledge and skills • • • • • • • • 

Practice-based learning • • • • • • • • 

Interpersonal and 

communication skills 
• • • • • •  • 

Professionalism • • • • • • • • 

System-based practice • • •  • •  • 
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เกณฑ์ประเมินการเลื5อนชัOนปี*  
1.  เมื5อผ่านการฝึกอบรม 12 เดือน  
ผา่นการประเมินตามเกณฑร์าชวิทยาลยัอายรุแพทย ์เช่นเดียวกบัสาขาอายรุศาสตร์  

2.  เมื5อผ่านการฝึกอบรม 24 เดือน  
EPA 1, 2 level 3 (10 different cases for each EPA)  

EPA 3, level 3 (10 different cases for each EPA)  

EPA 4 level 3 (5 different cases for each EPA)  

EPA 5 level 4 (5 different cases)  

EPA 6.1 level 3 (3 different cases) 

EPA 6.2 level 3 (2 different cases) 

EPA 7 level 4 (5 different topics)  

EPA 8 level 3 (3 different cases)  

3.  เมื5อผ่านการฝึกอบรม 24-36 เดือน  
EPA 1, 2 level 4 (10 different cases for each EPA)  

EPA 3, level 4 (10 different cases for each EPA)  

EPA 4 level 4 (5 different cases for each EPA)  

EPA 5 level 5 (5 different cases)  

EPA 6.1 level 4 (3 different cases)  

EPA 6.2 level 4 (2 different cases) 

EPA 7 level 4 (5 different topics)  

EPA 8 level 4 (3 different cases)  
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ใบประเมิน EPA   
สําหรับแพทย์ประจําบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชัAนปีทีC 2/ แพทย์ประจําบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชัAนปีทีC 1 

EPA 1: Management of Red cell disorders (แผ่นทีC 1) 
 

เมื$อผา่นการฝึกอบรม 24 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3: 10 ครั= ง (Cases in different diseases/problems) 
 

ชืCอแพทย์ประจําบ้าน................................................................................................................ชัAนปีทีC…………………..……สถาบัน
......................................................................................................................... 

 
หัวข้อการประเมนิ 

ระดบัศักยภาพ (1-5)* 
ครั8งที< 1 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 2 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 3 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 4 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 5 

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       
ผลการประเมนิในภาพรวม** (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น 

         

      อาจารย.์.................................อาจารย.์...............................อาจารย.์............................... อาจารย.์................................อาจารย.์........................... 
      วนัที,........................................วนัที,.....................................วนัที,..................................... วนัที,......................................วนัที,
................................... 

 

*ระดบัศักยภาพ  1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด   2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารชีBแนะของอาจารย ์ 
3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเมืHอตอ้งการ  4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยไม่ตอ้งควบคุม 
5 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูที้Hมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 
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** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดบั 3 ในทุกหัวข้อการประเมิน 
 

การให้ข้อมูลย้อนกลบัหรือคาํแนะนําอืCนๆ 
………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........… 
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ใบประเมิน EPA  
สําหรับแพทย์ประจําบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชัAนปีทีC 2/ แพทย์ประจําบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชัAนปีทีC 1 

EPA 1: Management of Red cell disorders (แผ่นทีC 2) 
 

เมื$อผา่นการฝึกอบรม 24 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3: 10 ครั= ง (Cases in different diseases/problems) 
 

ชืCอแพทย์ประจําบ้าน..................................................................................................................ชัAนปีทีC…………………..……สถาบัน
....................................................................................................................... 

 
หัวข้อการประเมนิ 

ระดบัศักยภาพ (1-5)* 
ครั8งที< 6 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 7 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 8 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 9 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 10 

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       
ผลการประเมนิในภาพรวม** (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น 

         

     อาจารย.์.................................อาจารย.์...............................อาจารย.์............................... อาจารย.์................................อาจารย.์............................ 
     วนัที,........................................วนัที,.....................................วนัที,..................................... วนัที,......................................วนัที,
................................... 

 

*ระดบัศักยภาพ  1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด  2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารชีBแนะของอาจารย ์ 
3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเมืHอตอ้งการ  4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยไม่ตอ้งควบคุม 
5 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูที้Hมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 
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** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดบั 3 ในทุกหัวข้อการประเมิน 
 

การให้ข้อมูลย้อนกลบัหรือคาํแนะนําอืCนๆ 
………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............ 
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ใบประเมิน EPA  
สําหรับแพทย์ประจําบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชัAนปีทีC 2/ แพทย์ประจําบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชัAนปีทีC 1 

EPA 2: Management of bleeding and thrombotic disorders (แผ่นทีC 1) 
 

เมื$อผา่นการฝึกอบรม 24 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3: 10 ครั= ง (Cases in different diseases/problems) 
 

ชืCอแพทย์ประจําบ้าน..................................................................................................................ชัAนปีทีC…………………..……สถาบัน
....................................................................................................................... 

 
หัวข้อการประเมนิ 

ระดบัศักยภาพ (1-5)* 
ครั8งที< 1 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 2 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 3 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 4 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 5 

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      
ผลการประเมนิในภาพรวม** (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น 

         

     อาจารย.์.................................อาจารย.์...............................อาจารย.์............................... อาจารย.์................................อาจารย.์............................ 
     วนัที,........................................วนัที,.....................................วนัที,..................................... วนัที,......................................วนัที,
................................... 
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*ระดบัศักยภาพ  1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด  2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารชีAแนะของอาจารย ์ 
3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเมืGอตอ้งการ  4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยไม่ตอ้งควบคุม 
5 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูที้Gมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดบั 3 ในทุกหัวข้อการประเมินการให้ข้อมูลย้อนกลบัหรือคาํแนะนําอืCนๆ 
………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบประเมิน EPA  
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สําหรับแพทย์ประจําบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชัAนปีทีC 2/ แพทย์ประจําบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชัAนปีทีC 1 
EPA 2: Management of bleeding and thrombotic disorders (แผ่นทีC 2) 

 

เมื$อผา่นการฝึกอบรม 24 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3: 10 ครั= ง (Cases in different diseases/problems) 
 

ชืCอแพทย์ประจําบ้าน..................................................................................................................ชัAนปีทีC…………………..……สถาบัน
....................................................................................................................... 

 
หัวข้อการประเมนิ 

ระดบัศักยภาพ (1-5)* 
ครั8งที< 6 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 7 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 8 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 9 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 10 

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      
ผลการประเมนิในภาพรวม** (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น 

         

    อาจารย.์.................................อาจารย.์...............................อาจารย.์............................... อาจารย.์................................อาจารย.์............................ 
    วนัที,........................................วนัที,.....................................วนัที,..................................... วนัที,......................................วนัที,
................................... 
 

*ระดบัศักยภาพ  1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด  2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารชีAแนะของอาจารย ์ 
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หน้า 63 

3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเมืGอตอ้งการ  4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยไม่ตอ้งควบคุม 
5 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูที้Gมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 

 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดบั 3 ในทุกหัวข้อการประเมิน 
การให้ข้อมูลย้อนกลบัหรือคาํแนะนําอืCนๆ 
………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............ 
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ใบประเมิน EPA  
สําหรับแพทย์ประจําบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชัAนปีทีC 2/ แพทย์ประจําบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชัAนปีทีC 1 

EPA 3: Management of hematologic malignancy (แผ่นทีC 1) 
 

เมื$อผา่นการฝึกอบรม 24 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3: 10 ครั= ง (Cases in different diseases/problems)  
 

ชืCอแพทย์ประจําบ้าน..................................................................................................................ชัAนปีทีC…………………..……สถาบัน
....................................................................................................................... 

 
หัวข้อการประเมนิ 

ระดบัศักยภาพ (1-5)* 
ครั8งที< 1 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 2 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 3 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 4 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 5 

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      
ผลการประเมนิในภาพรวม** (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น 

         

     อาจารย.์.................................อาจารย.์...............................อาจารย.์............................... อาจารย.์................................อาจารย.์............................ 
     วนัที,........................................วนัที,.....................................วนัที,..................................... วนัที,......................................วนัที,
................................... 
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*ระดบัศักยภาพ  1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด  2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารชีAแนะของอาจารย ์ 
3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเมืGอตอ้งการ  4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยไม่ตอ้งควบคุม 
5 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูที้Gมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 

 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดบั 3 ในทุกหัวข้อการประเมิน 
การให้ข้อมูลย้อนกลบัหรือคาํแนะนําอืCนๆ 
………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............ 
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ใบประเมิน EPA  
สําหรับแพทย์ประจําบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชัAนปีทีC 2/ แพทย์ประจําบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชัAนปีทีC 1 

EPA 3: Management of hematologic malignancy (แผ่นทีC 2) 
 

เมื$อผา่นการฝึกอบรม 24 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3: 10 ครั= ง (Cases in different diseases/problems) 
 

ชืCอแพทย์ประจําบ้าน..................................................................................................................ชัAนปีทีC…………………..……สถาบัน
....................................................................................................................... 

 
หัวข้อการประเมนิ 

ระดบัศักยภาพ (1-5)* 
ครั8งที< 6 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 7 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 8 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 9 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 10 

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      
ผลการประเมนิในภาพรวม** (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น 

         

     อาจารย.์.................................อาจารย.์...............................อาจารย.์............................... อาจารย.์................................อาจารย.์............................ 
     วนัที,........................................วนัที,.....................................วนัที,..................................... วนัที,......................................วนัที,
................................... 
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*ระดบัศักยภาพ  1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด  2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารชีAแนะของอาจารย ์ 
3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเมืGอตอ้งการ  4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยไม่ตอ้งควบคุม 
5 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูที้Gมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 

 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดบั 3 ในทุกหัวข้อการประเมิน 
การให้ข้อมูลย้อนกลบัหรือคาํแนะนําอืCนๆ 
………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............ 
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ใบประเมิน EPA 
สําหรับแพทย์ประจําบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชัAนปีทีC 2/ แพทย์ประจําบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชัAนปีทีC 1 

EPA 4: Performing bone marrow study 
 

เมื$อผา่นการฝึกอบรม 24 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3: 5 ครั= ง (Cases in different diseases/problems) 
 

ชืCอแพทย์ประจําบ้าน..................................................................................................................ชัAนปีทีC…………………..……สถาบัน
....................................................................................................................... 

 
หัวข้อการประเมนิ 

ระดบัศักยภาพ (1-5)* 
ครั8งที< 1 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 2 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 3 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 4 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 5 

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      
ผลการประเมนิในภาพรวม** (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น 

         

     อาจารย.์.................................อาจารย.์...............................อาจารย.์............................... อาจารย.์................................อาจารย.์............................ 
     วนัที,........................................วนัที,.....................................วนัที,..................................... วนัที,......................................วนัที,
................................... 

 

*ระดบัศักยภาพ  1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด  2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารชีAแนะของอาจารย ์ 
3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเมืGอตอ้งการ  4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยไม่ตอ้งควบคุม 
5 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูที้Gมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 
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** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดบั 3 ในทุกหัวข้อการประเมิน 
การให้ข้อมูลย้อนกลบัหรือคาํแนะนําอืCนๆ 
………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........… 
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ใบประเมิน EPA  
สําหรับแพทย์ประจําบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชัAนปีทีC 2/ แพทย์ประจําบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชัAนปีทีC 1 

EPA 5: Providing consultation of general hematologic problem 
 

เมื$อผา่นการฝึกอบรม 24 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 4: 5 ครั= ง (Cases in different diseases/problems) 
 

ชืCอแพทย์ประจําบ้าน..................................................................................................................ชัAนปีทีC…………………..……สถาบัน
........................................................................................................................ 

 
หัวข้อการประเมนิ 

ระดบัศักยภาพ (1-5)* 
ครั8งที< 1 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 2 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 3 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 4 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 5 

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      
ผลการประเมนิในภาพรวม** (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น 

         

     อาจารย.์.................................อาจารย.์...............................อาจารย.์............................... อาจารย.์................................อาจารย.์............................ 
     วนัที,........................................วนัที,.....................................วนัที,..................................... วนัที,......................................วนัที,
................................... 

 

*ระดบัศักยภาพ  1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด  2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารชีAแนะของอาจารย ์ 
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3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเมืGอตอ้งการ  4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยไม่ตอ้งควบคุม 
5 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูที้Gมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 
 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดบั 4 ในทุกหัวข้อการประเมิน 
การให้ข้อมูลย้อนกลบัหรือคาํแนะนําอืCนๆ 
………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............ 
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ใบประเมิน EPA  
สําหรับแพทย์ประจําบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชัAนปีทีC 2/ แพทย์ประจําบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชัAนปีทีC 1 

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

เมื$อผา่นการฝึกอบรม 24 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3: 3 ครั= ง (Cases in different diseases/problems) 
 

ชืCอแพทย์ประจําบ้าน..................................................................................................................ชัAนปีทีC…………………..……สถาบัน
........................................................................................................................ 

 
หัวข้อการประเมนิ 

ระดบัศักยภาพ (1-5)* 
ครั8งที< 1 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 2 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 3 

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    

ผลการประเมนิในภาพรวม** (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น 
         

     อาจารย.์.................................อาจารย.์...............................อาจารย.์............................... อาจารย.์................................อาจารย.์............................ 
     วนัที,........................................วนัที,.....................................วนัที,..................................... วนัที,......................................วนัที,
................................... 

 

*ระดบัศักยภาพ  1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด  2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารชีAแนะของอาจารย ์ 
3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเมืGอตอ้งการ  4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยไม่ตอ้งควบคุม 
5 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูที้Gมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 
 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดบั 3 ในทุกหัวข้อการประเมิน 
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การให้ข้อมูลย้อนกลบัหรือคาํแนะนําอืCนๆ 
………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาอายรุศาสตร์โรคเลือด ฉบบัปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562    
 

หน้า 74 

ใบประเมิน EPA  
สําหรับแพทย์ประจําบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชัAนปีทีC 2/ แพทย์ประจําบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชัAนปีทีC 1 

EPA 6: Providing palliative care (ประเมินจาก portfolio); 6.2 (แผ่นทีC 2) 
 

เมื$อผา่นการฝึกอบรม 24 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3: 3 ครั= ง (Cases in different diseases/problems) 
 

ชืCอแพทย์ประจําบ้าน..................................................................................................................ชัAนปีทีC…………………..……สถาบัน
....................................................................................................................... 

 
หัวข้อการประเมนิ 

ระดบัศักยภาพ (1-5)* 
ครั8งที< 1 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 2 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 3 

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    

ผลการประเมนิในภาพรวม** (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น 
         

     อาจารย.์.................................อาจารย.์...............................อาจารย.์............................... อาจารย.์................................อาจารย.์............................ 
     วนัที,........................................วนัที,.....................................วนัที,..................................... วนัที,......................................วนัที,
................................... 

 

*ระดบัศักยภาพ  1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด  2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารชีAแนะของอาจารย ์ 
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3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเมืGอตอ้งการ  4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยไม่ตอ้งควบคุม 
5 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูที้Gมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 
 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดบั 3 ในทุกหัวข้อการประเมิน 
การให้ข้อมูลย้อนกลบัหรือคาํแนะนําอืCนๆ 
………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........… 
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ใบประเมิน EPA 
สําหรับแพทย์ประจําบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชัAนปีทีC 2/ แพทย์ประจําบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชัAนปีทีC 1 

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

เมื$อผา่นการฝึกอบรม 24 เดือน  ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 4: 5ครั= ง (Topics  in different diseases/problems) 
 

ชืCอแพทย์ประจําบ้าน..................................................................................................................ชัAนปีทีC…………………..……สถาบัน
....................................................................................................................... 

 
หัวข้อการประเมนิ 

ระดบัศักยภาพ (1-5)* 
ครั8งที< 1 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 2 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 3 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 4 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 5 

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      

ผลการประเมนิในภาพรวม** (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น 
         

     อาจารย.์.................................อาจารย.์...............................อาจารย.์............................... อาจารย.์................................อาจารย.์............................ 
     วนัที,........................................วนัที,.....................................วนัที,..................................... วนัที,......................................วนัที,
................................... 

 

*ระดบัศักยภาพ  1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด  2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารชีAแนะของอาจารย ์ 
3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเมืGอตอ้งการ  4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยไม่ตอ้งควบคุม 
5 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูที้Gมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 
 



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาอายรุศาสตร์โรคเลือด ฉบบัปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562    
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** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดบั 4 ในทุกหัวข้อการประเมิน 
การให้ข้อมูลย้อนกลบัหรือคาํแนะนําอืCนๆ 
………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาอายรุศาสตร์โรคเลือด ฉบบัปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562    
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ใบประเมิน EPA  
สําหรับแพทย์ประจําบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชัAนปีทีC 2/ แพทย์ประจําบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชัAนปีทีC 1 

EPA 8: Practicing Patient safety 
 

เมื$อผา่นการฝึกอบรม 24 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3: 3 ครั= ง (Cases in different diseases/problems) 
 

ชืCอแพทย์ประจําบ้าน..................................................................................................................ชัAนปีทีC…………………..……สถาบัน
....................................................................................................................... 

 
หัวข้อการประเมนิ 

ระดบัศักยภาพ (1-5)* 
ครั8งที< 1 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 2 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 3 

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    

ผลการประเมนิในภาพรวม** (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น 
 

        อาจารย.์.................................อาจารย.์...............................อาจารย.์............................... อาจารย.์................................อาจารย.์............................ 
    วนัที,........................................วนัที,.....................................วนัที,..................................... วนัที,......................................วนัที,
..................................... 

 

*ระดบัศักยภาพ  1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด  2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารชีAแนะของอาจารย ์ 
3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเมืGอตอ้งการ  4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยไม่ตอ้งควบคุม 



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาอายรุศาสตร์โรคเลือด ฉบบัปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562    
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5 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูที้Gมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 
 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดบั 3 ในทุกหัวข้อการประเมิน 
การให้ข้อมูลย้อนกลบัหรือคาํแนะนําอืCนๆ 
………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........… 
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ใบประเมิน EPA   
สําหรับแพทย์ประจําบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชัAนปีทีC 3/ แพทย์ประจําบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชัAนปีทีC 2 

EPA 1: Management of Red cell disorders (แผ่นทีC 1) 
 

เมื$อผา่นการฝึกอบรม 24-36 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 4: 10 ครั= ง (Cases in different diseases/problems) 
 

ชืCอแพทย์ประจําบ้าน................................................................................................................ชัAนปีทีC…………………..……สถาบัน
......................................................................................................................... 

 
หัวข้อการประเมนิ 

ระดบัศักยภาพ (1-5)* 
ครั8งที< 1 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 2 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 3 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 4 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 5 

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       
ผลการประเมนิในภาพรวม** (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น 

         

      อาจารย.์.................................อาจารย.์...............................อาจารย.์............................... อาจารย.์................................อาจารย.์........................... 
      วนัที,........................................วนัที,.....................................วนัที,..................................... วนัที,......................................วนัที,
................................... 

 

*ระดบัศักยภาพ  1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด   2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารชีBแนะของอาจารย ์ 
3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเมืHอตอ้งการ  4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยไม่ตอ้งควบคุม 
5 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูที้Hมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาอายรุศาสตร์โรคเลือด ฉบบัปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562    
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** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดบั 4 ในทุกหัวข้อการประเมิน 
 

การให้ข้อมูลย้อนกลบัหรือคาํแนะนําอืCนๆ 
………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........… 
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ใบประเมิน EPA  
สําหรับแพทย์ประจําบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชัAนปีทีC 3/ แพทย์ประจําบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชัAนปีทีC 2 

EPA 1: Management of Red cell disorders (แผ่นทีC 2) 
 

เมื$อผา่นการฝึกอบรม 24-36 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 4: 10 ครั= ง (Cases in different diseases/problems) 
 

ชืCอแพทย์ประจําบ้าน..................................................................................................................ชัAนปีทีC…………………..……สถาบัน
....................................................................................................................... 

 
หัวข้อการประเมนิ 

ระดบัศักยภาพ (1-5)* 
ครั8งที< 6 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 7 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 8 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 9 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 10 

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       
ผลการประเมนิในภาพรวม** (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น 

         

     อาจารย.์.................................อาจารย.์...............................อาจารย.์............................... อาจารย.์................................อาจารย.์............................ 
     วนัที,........................................วนัที,.....................................วนัที,..................................... วนัที,......................................วนัที,
................................... 

 

*ระดบัศักยภาพ  1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด  2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารชีBแนะของอาจารย ์ 
3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเมืHอตอ้งการ  4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยไม่ตอ้งควบคุม 
5 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูที้Hมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาอายรุศาสตร์โรคเลือด ฉบบัปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562    
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** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดบั 4 ในทุกหัวข้อการประเมิน 
 

การให้ข้อมูลย้อนกลบัหรือคาํแนะนําอืCนๆ 
………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาอายรุศาสตร์โรคเลือด ฉบบัปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562    
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ใบประเมิน EPA  
สําหรับแพทย์ประจําบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชัAนปีทีC 3/ แพทย์ประจําบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชัAนปีทีC 2 

EPA 2: Management of bleeding and thrombotic disorders (แผ่นทีC 1) 
 

เมื$อผา่นการฝึกอบรม 24-36 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 4: 10 ครั= ง (Cases in different diseases/problems) 
 

ชืCอแพทย์ประจําบ้าน..................................................................................................................ชัAนปีทีC…………………..……สถาบัน
....................................................................................................................... 

 
หัวข้อการประเมนิ 

ระดบัศักยภาพ (1-5)* 
ครั8งที< 1 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 2 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 3 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 4 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 5 

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      
ผลการประเมนิในภาพรวม** (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น 

         

     อาจารย.์.................................อาจารย.์...............................อาจารย.์............................... อาจารย.์................................อาจารย.์............................ 
     วนัที,........................................วนัที,.....................................วนัที,..................................... วนัที,......................................วนัที,
................................... 
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*ระดบัศักยภาพ  1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด  2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารชีAแนะของอาจารย ์ 
3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเมืGอตอ้งการ  4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยไม่ตอ้งควบคุม 
5 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูที้Gมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดบั 4 ในทุกหัวข้อการประเมิน 
การให้ข้อมูลย้อนกลบัหรือคาํแนะนําอืCนๆ 
………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............ 
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ใบประเมิน EPA  
สําหรับแพทย์ประจําบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชัAนปีทีC 3/ แพทย์ประจําบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชัAนปีทีC 2 

EPA 2: Management of bleeding and thrombotic disorders (แผ่นทีC 2) 
 

เมื$อผา่นการฝึกอบรม 24-36 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 4: 10 ครั= ง (Cases in different diseases/problems) 
 

ชืCอแพทย์ประจําบ้าน..................................................................................................................ชัAนปีทีC…………………..……สถาบัน
....................................................................................................................... 

 
หัวข้อการประเมนิ 

ระดบัศักยภาพ (1-5)* 
ครั8งที< 6 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 7 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 8 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 9 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 10 

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      
ผลการประเมนิในภาพรวม** (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น 

         

    อาจารย.์.................................อาจารย.์...............................อาจารย.์............................... อาจารย.์................................อาจารย.์............................ 
    วนัที,........................................วนัที,.....................................วนัที,..................................... วนัที,......................................วนัที,
................................... 
 



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาอายรุศาสตร์โรคเลือด ฉบบัปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562    
 

หน้า 87 

*ระดบัศักยภาพ  1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด  2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารชีAแนะของอาจารย ์ 
3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเมืGอตอ้งการ  4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยไม่ตอ้งควบคุม 
5 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูที้Gมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 

 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดบั 4 ในทุกหัวข้อการประเมิน 
การให้ข้อมูลย้อนกลบัหรือคาํแนะนําอืCนๆ 
………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............ 
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ใบประเมิน EPA  
สําหรับแพทย์ประจําบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชัAนปีทีC 3/ แพทย์ประจําบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชัAนปีทีC 2 

EPA 3: Management of hematologic malignancy (แผ่นทีC 1) 
 

เมื$อผา่นการฝึกอบรม 24-36 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 4: 10 ครั= ง (Cases in different diseases/problems) 
 

ชืCอแพทย์ประจําบ้าน..................................................................................................................ชัAนปีทีC…………………..……สถาบัน
....................................................................................................................... 

 
หัวข้อการประเมนิ 

ระดบัศักยภาพ (1-5)* 
ครั8งที< 1 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 2 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 3 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 4 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 5 

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      
ผลการประเมนิในภาพรวม** (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น 

         

     อาจารย.์.................................อาจารย.์...............................อาจารย.์............................... อาจารย.์................................อาจารย.์............................ 
     วนัที,........................................วนัที,.....................................วนัที,..................................... วนัที,......................................วนัที,
................................... 
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*ระดบัศักยภาพ  1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด  2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารชีAแนะของอาจารย ์ 
3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเมืGอตอ้งการ  4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยไม่ตอ้งควบคุม 
5 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูที้Gมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 

 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดบั 4 ในทุกหัวข้อการประเมิน 
การให้ข้อมูลย้อนกลบัหรือคาํแนะนําอืCนๆ 
………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............ 
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ใบประเมิน EPA  
สําหรับแพทย์ประจําบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชัAนปีทีC 3/ แพทย์ประจําบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชัAนปีทีC 2 

EPA 3: Management of Hematologic malignancy (แผ่นทีC 2) 
 

เมื$อผา่นการฝึกอบรม 24-36 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 4: 10 ครั= ง (Cases in different diseases/problems) 
 

ชืCอแพทย์ประจําบ้าน..................................................................................................................ชัAนปีทีC…………………..……สถาบัน
....................................................................................................................... 

 
หัวข้อการประเมนิ 

ระดบัศักยภาพ (1-5)* 
ครั8งที< 6 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 7 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 8 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 9 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 10 

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      
ผลการประเมนิในภาพรวม** (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น 

         

     อาจารย.์.................................อาจารย.์...............................อาจารย.์............................... อาจารย.์................................อาจารย.์............................ 
     วนัที,........................................วนัที,.....................................วนัที,..................................... วนัที,......................................วนัที,
................................... 
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*ระดบัศักยภาพ  1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด  2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารชีAแนะของอาจารย ์ 
3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเมืGอตอ้งการ  4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยไม่ตอ้งควบคุม 
5 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูที้Gมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 

 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดบั 4 ในทุกหัวข้อการประเมิน 
การให้ข้อมูลย้อนกลบัหรือคาํแนะนําอืCนๆ 
………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............ 
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ใบประเมิน EPA 
สําหรับแพทย์ประจําบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชัAนปีทีC 3/ แพทย์ประจําบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชัAนปีทีC 2 

EPA 4: Performing bone marrow study 
 

เมื$อผา่นการฝึกอบรม 24-36 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 4: 5 ครั= ง  
 

ชืCอแพทย์ประจําบ้าน..................................................................................................................ชัAนปีทีC…………………..……สถาบัน
....................................................................................................................... 

 
หัวข้อการประเมนิ 

ระดบัศักยภาพ (1-5)* 
ครั8งที< 1 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 2 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 3 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 4 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 5 

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      
ผลการประเมนิในภาพรวม** (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น 

         

     อาจารย.์.................................อาจารย.์...............................อาจารย.์............................... อาจารย.์................................อาจารย.์............................ 
     วนัที,........................................วนัที,.....................................วนัที,..................................... วนัที,......................................วนัที,
................................... 

 

*ระดบัศักยภาพ  1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด  2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารชีAแนะของอาจารย ์ 
3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเมืGอตอ้งการ  4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยไม่ตอ้งควบคุม 
5 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูที้Gมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 
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** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดบั 4 ในทุกหัวข้อการประเมิน 
การให้ข้อมูลย้อนกลบัหรือคาํแนะนําอืCนๆ 
………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........… 
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ใบประเมิน EPA  
สําหรับแพทย์ประจําบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชัAนปีทีC 3/ แพทย์ประจําบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชัAนปีทีC 2 

EPA 5: Providing consultation of general hematologic problem 
 

เมื$อผา่นการฝึกอบรม 24-36 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 5: 5 ครั= ง (Cases in different diseases/problems) 
 

ชืCอแพทย์ประจําบ้าน..................................................................................................................ชัAนปีทีC…………………..……สถาบัน
........................................................................................................................ 

 
หัวข้อการประเมนิ 

ระดบัศักยภาพ (1-5)* 
ครั8งที< 1 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 2 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 3 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 4 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 5 

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      
ผลการประเมนิในภาพรวม** (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น 

         

     อาจารย.์.................................อาจารย.์...............................อาจารย.์............................... อาจารย.์................................อาจารย.์............................ 
     วนัที,........................................วนัที,.....................................วนัที,..................................... วนัที,......................................วนัที,
................................... 
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*ระดบัศักยภาพ  1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด  2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารชีAแนะของอาจารย ์ 
3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเมืGอตอ้งการ  4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยไม่ตอ้งควบคุม 
5 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูที้Gมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 
 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดบั 5 ในทุกหัวข้อการประเมิน 
การให้ข้อมูลย้อนกลบัหรือคาํแนะนําอืCนๆ 
………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............ 
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ใบประเมิน EPA  
สําหรับแพทย์ประจําบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชัAนปีทีC 3/ แพทย์ประจําบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชัAนปีทีC 2 

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

เมื$อผา่นการฝึกอบรม 24-36 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 4: 3 ครั= ง (Cases in different diseases/problems) 
 

ชืCอแพทย์ประจําบ้าน..................................................................................................................ชัAนปีทีC…………………..……สถาบัน
........................................................................................................................ 

 
หัวข้อการประเมนิ 

ระดบัศักยภาพ (1-5)* 
ครั8งที< 1 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 2 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 3 

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    

ผลการประเมนิในภาพรวม** (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น 
         

     อาจารย.์.................................อาจารย.์...............................อาจารย.์............................... อาจารย.์................................อาจารย.์............................ 
     วนัที,........................................วนัที,.....................................วนัที,..................................... วนัที,......................................วนัที,
................................... 

 

*ระดบัศักยภาพ  1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด  2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารชีAแนะของอาจารย ์ 
3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเมืGอตอ้งการ  4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยไม่ตอ้งควบคุม 
5 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูที้Gมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 
 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดบั 4 ในทุกหัวข้อการประเมิน 
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การให้ข้อมูลย้อนกลบัหรือคาํแนะนําอืCนๆ 
………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........… 
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ใบประเมิน EPA  
สําหรับแพทย์ประจําบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชัAนปีทีC 3/ แพทย์ประจําบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชัAนปีทีC 2 

EPA 6: Providing palliative care (ประเมินจาก portfolio); 6.2 (แผ่นทีC 2) 
 

เมื$อผา่นการฝึกอบรม 24-36 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 4: 3 ครั= ง (Cases in different diseases/problems) 
 

ชืCอแพทย์ประจําบ้าน..................................................................................................................ชัAนปีทีC…………………..……สถาบัน
....................................................................................................................... 

 
หัวข้อการประเมนิ 

ระดบัศักยภาพ (1-5)* 
ครั8งที< 1 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 2 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 3 

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    

ผลการประเมนิในภาพรวม** (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น 
         

     อาจารย.์.................................อาจารย.์...............................อาจารย.์............................... อาจารย.์................................อาจารย.์............................ 
     วนัที,........................................วนัที,.....................................วนัที,..................................... วนัที,......................................วนัที,
................................... 

 

*ระดบัศักยภาพ  1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด  2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารชีAแนะของอาจารย ์ 
3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเมืGอตอ้งการ  4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยไม่ตอ้งควบคุม 
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5 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูที้Gมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 
 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดบั 4 ในทุกหัวข้อการประเมิน 
การให้ข้อมูลย้อนกลบัหรือคาํแนะนําอืCนๆ 
………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........… 
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ใบประเมิน EPA 
สําหรับแพทย์ประจําบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชัAนปีทีC 3/ แพทย์ประจําบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชัAนปีทีC 2 

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

เมื$อผา่นการฝึกอบรม 24-36 เดือน  ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 4: 5ครั= ง (Topics  in different diseases/problems) 
 

ชืCอแพทย์ประจําบ้าน..................................................................................................................ชัAนปีทีC…………………..……สถาบัน
....................................................................................................................... 

 
หัวข้อการประเมนิ 

ระดบัศักยภาพ (1-5)* 
ครั8งที< 1 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 2 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 3 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 4 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 5 

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      

ผลการประเมนิในภาพรวม** (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น 
         

     อาจารย.์.................................อาจารย.์...............................อาจารย.์............................... อาจารย.์................................อาจารย.์............................ 
     วนัที,........................................วนัที,.....................................วนัที,..................................... วนัที,......................................วนัที,
................................... 

 

*ระดบัศักยภาพ  1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด  2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารชีAแนะของอาจารย ์ 
3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเมืGอตอ้งการ  4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยไม่ตอ้งควบคุม 
5 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูที้Gมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 
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** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดบั 4 ในทุกหัวข้อการประเมิน 
การให้ข้อมูลย้อนกลบัหรือคาํแนะนําอืCนๆ 
………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............ 
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ใบประเมิน EPA  
สําหรับแพทย์ประจําบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชัAนปีทีC 3/ แพทย์ประจําบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชัAนปีทีC 2 

EPA 8: Practicing patient safety 
 

เมื$อผา่นการฝึกอบรม 24-36 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 4: 3 ครั= ง (Cases in different diseases/problems) 
 

ชืCอแพทย์ประจําบ้าน..................................................................................................................ชัAนปีทีC…………………..……สถาบัน
....................................................................................................................... 

 
หัวข้อการประเมนิ 

ระดบัศักยภาพ (1-5)* 
ครั8งที< 1 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 2 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั8งที< 3 

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    

ผลการประเมนิในภาพรวม** (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น (   ) ผา่น     (   ) ไม่ผา่น 
 

        อาจารย.์.................................อาจารย.์...............................อาจารย.์............................... อาจารย.์................................อาจารย.์............................ 
    วนัที,........................................วนัที,.....................................วนัที,..................................... วนัที,......................................วนัที,
..................................... 

 

*ระดบัศักยภาพ  1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด  2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารชีAแนะของอาจารย ์ 
3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเมืGอตอ้งการ  4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยไม่ตอ้งควบคุม 
5 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูที้Gมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 
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** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดบั 4 ในทุกหัวข้อการประเมิน 
การให้ข้อมูลย้อนกลบัหรือคาํแนะนําอืCนๆ 
………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........… 
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ภาคผนวก 2 
เนื+อหาของการฝึกอบรม/หลกัสูตร 

 
ความรู้พื*นฐานของโลหิตวทิยาและระบบที;เกี;ยวข้อง     

1. Hematopoiesis         

2. Hemostasis  

a) Platelet structure, functions and vessel wall interactions    

b) Mechanisms of hemostasis 

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

d) 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        

a) Blood donation: Regulations for donor eligibility, transfusion-transmitted infections 

in  Thailand, donor screening, preparation, venesection, and adverse events, preparation 

and preservation of standard and special blood components  

b) Immunohematology: Cross matching, direct and indirect antiglobulin (Coombs)  

tests, HLA  typing and anti-HLA antibody detection, Other blood group antigens and   

antibodies  
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                             c) Transfusion reactions and Hemovigilance programs 

   d) Special conditions: Transfusion in pediatrics, hemolytic disease of the newborn,  

                                 neonatal thrombocytopenia and neutropenia, red cell exchange  

          11. ระบาดวทิยาคลินิก 

- ประเมินงานวจิยั 
- ความเชืIอถือไดแ้ละจุดอ่อนของการศึกษาแบบ randomized controlled, case- 

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

analysis 

- วเิคราะห์ขอ้มูลและความเชืIอถือไดข้องขอ้มูลทีIไดม้าจากการรวบรวม เช่น     

review article, original article 

- สามารถใชห้รือแปลขอ้มูลทางสถิติไดถู้กตอ้ง เช่น p-value, number needed to 

treat, relative risk, odds ratio, 95% confidence interval เป็นตน้ 

- ใชข้อ้มูลเพืIอสนบัสนุนการวนิิจฉยั เช่น sensitivity, specificity ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

- Potential bias ของการวดัค่าหรือแปลค่า sensitivity และ specificity 

          12. เภสชัวทิยาคลินิก 

- ความรู้ทางดา้น pharmacokinetics และ pharmacodynamics ของยา และนาํมา

ประยกุตก์บัการติดตามระดบัยาและการปรับยา 

- หลกัการใชย้า ไดแ้ก่ จุดประสงค ์ทางเลือก การประเมินผล 

- ประเมินผลขา้งเคียงจากการใชย้า การแพย้า 
- drug interaction 

- ประเมินความแตกต่างของ metabolism ของยาในผูป่้วยแต่ละประเภท 

- ปรับเปลีIยนขนาดยาตามภาวะเสีIยงต่างๆ เช่น โรคตบั โรคไต  สูงอาย ุตัTงครรภ ์

และใหน้มบุตร 

โรคหรือภาวะทางโลหิตวทิยาที;สําคญั 

โรคทีIสาํคญัทางโลหิตวทิยา ทีIโลหิตแพทยต์อ้งวนิิจฉยัและรักษาไดไ้ม่วา่โรคจะอยูใ่นระดบัใดกต็าม โดย

แบ่งตามวธีิจดัการเรียนรู้ดงันีT  

ระดบั 1    โรคหรือภาวะทีIพบบ่อย และมีความสาํคญัซึIงแพทยป์ระจาํบา้นสามารถเรียนรู้ไดจ้ากผูป่้วย 

    โดยตรง 

ระดบั 2    โรคหรือภาวะทีIพบนอ้ยกวา่ระดบั 1 และมีความสาํคญัซึIงแพทยป์ระจาํบา้นสามารถเรียนรู้จาก 

    ผูป่้วยแต่ไม่ไดดู้แลผูป่้วยโดยตรง เช่น การร่วมดูแลในหอผูป่้วย (ward round) ดว้ยกนั  

   เป็นตน้  
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ระดบั 3    โรคทีIพบนอ้ยแต่มีความสาํคญั ซึI งแพทยป์ระจาํบา้นสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาดว้ยตนเอง  

                หรือฟังบรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัใหมี้การเรียนรู้โรคในกลุ่มนีTอยา่งพอเพียง  

 
โรคหรือภาวะ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

1. Red cell disorders  -Nutrional anemias 
 -Anemia of chronic disease 
 - Thalassemia and    
    hemoglobinopathies 
 - Acquired immune hemolytic  
   anemias 
- Erythrocytosis (other than  
  polycythemia vera) 
 - Secondary hemochromatosis 

 - Pure red cell aplasia  
 - Red blood cell  
   membrane disorders  
  (e.g. spherocytosis)  
 - Red blood cell defects  
   (e.g. glucose-6-   
   phosphate  
  dehydrogenase  
  deficiency) 
 - Acquired non-immune  
   hemolytic anemias  

 - Anemia due to toxic  
   exposure  
 - Sickle cell disease 
 - Other congenital  
   anemias  
  (sideroblastic anemia)  
 - Primary  
   hemochromatosis 
 - Porphyria 

2. Bone marrow failure  - Acquired aplastic anemia 
 - Paroxysmal nocturnal  
   hemoglobinuria (PNH) 

 
 - Fanconi’s anemia  
 - Other inherited bone  
   marrow failure 
syndromes 

3.Leukocyte 
disorders  

 - Granulocytopenia/ 
    agranulocytosis  
 - Secondary leukocytosis 

 - Hemophagocytic  
   lymphohistiocytosis 

 - Granulocyte  
   dysfunction 
   disorders 
 - Lymphopenia and  
   lymphocyte dysfunction  
    syndromes 
 - Inherited immune  
   deficiency syndromes  

4. Acute leukemias   - Acute myeloid leukemia with  
   recurrent genetic abnormalities 
 - Acute myeloid leukemia with  
   myelodysplastic syndrome  
   related changes 
 - Therapy related myeloid  
    neoplasm 
 - Other acute myeloid leukemia  
 - Acute lymphoblastic leukemia  
   (ALL)/lymphoblastic lymphoma
  

 - Acute leukemia of 
ambiguous lineage 

 - Myeloid proliferations 
related to Down 
syndrome  

5. Myeloproliferative 
neoplasms  and 
myelodysplastic 
syndromes 

 - Chronic myeloid leukemia 
 - Polycythemia vera 
 - Primary myelofibrosis 
 - Essential thrombocytosis 
 - Myelodysplastic syndromes  

 - Chronic  
   myelomonocytic 
  leukemia 
  (myelodysplastic   
   syndromes/ 
   myeloproliferative    
  neoplasms) 
  

 - Chronic eosinophilic 
leukemia 
 - Mastocytosis  
 - Neoplasms with  
    eosinophilia and  
   abnormalities of PDGFR 
    and/or FGFR1 
 - Other  
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โรคหรือภาวะ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 
    myeloproliferative and 
    myelodysplastic  
    disorders including  
    pediatric  disorders  
    (e.g., Juvenile  
    myelomonocytic  
   leukemia)  

6. Lymphoid neoplasms   - Diffuse large B-cell lymphoma 
-  Burkitt´s lymphoma 
 - Mantle cell lymphoma  
 - Follicular lymphoma 
 - Marginal zone lymphomas 

 - Other aggressive B-cell  
    lymphomas  
 - Other indolent B-cell 
    lymphomas  

 

6. Lymphoid neoplasms   - Chronic lymphocytic leukemia  
   (CLL)/small lymphocytic  
    lymphoma (SLL)/ monoclonal B- 
    cell lymphocytosis 
 - Peripheral T-cell lymphoma 
 - Anaplastic large cell lymphoma 
 - Nodular lymphocyte  
    predominant Hodgkin lymphoma 
 - Classical Hodgkin lymphoma 
 - Human immunodeficiency virus  
   (HIV)-related lymphoma 

 - Other T- and NK-cell  
    lymphomas   
 - Lymphomas in other  
    immunodeficient  
    patients 
 - Cutaneous lymphomas 
 - Primary central nervous 
    system lymphoma  

 - Histiocytic and dendritic 
    cell neoplasms 

7. Plasma cell neoplasms
  

 - Monoclonal gammopathy of  
   undetermined significance  
   (MGUS) 
 - Solitary plasmacytoma 
- Multiple myeloma  

 - Monoclonal  
   immunoglobulin       
   deposition diseases  
   (amyloidosis) 
  

 - M protein-related  
    systemic 
   disorders e.g., POEMS  
   syndrome, monoclonal  
   gammopathy of renal  
   significance (MGRS) 

8. Infectious 
complications in 
hematological diseases 

 - Neutropenic fever  
 - Bacterial infections in  
    hematological diseases  
 - Fungal infections in  
    hematological diseases 
 - Cytomegalovirus (CMV) infection 
    in hematological diseases 

 
 - Other viral infections in  
   Immunocompromised 
   hosts  

9. Emergency 
hematological conditions
  

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

 - Hyperviscosity  
   syndrome 

 

10. Platelet and vascular 
disorders  

 - Acquired platelet number and  
    function disorders 
 - Immune thrombocytopenia 
 - Thrombotic microangiopathy  
 - Pseudothrombocytopenia 
 - Thrombocytopenia in 

 - Heparin-induced  
    thrombocytopenia 

 - Congenital platelet  
   disorders, (e.g.,  
    Bernard-Soulier  
    syndrome) 
 - Vascular disorders (e.g., 
    Osler-Weber-Rendu  
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โรคหรือภาวะ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 
    pregnancy     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 obstetrics,  
   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 

 - Thrombophilia (e.g.  
    protein C, protein S or  
    antithrombin  
    deficiency) 
 - Acquired thrombotic  
    tendency, (e.g.,  
    antiphospholipid  
    syndrome, heparin- 
    induced  
    thrombocytopenia, 
    paroxysmal nocturnal  
    hemoglobinuria and  
    myeloproliferative  
    neoplasms)  
- Venous  
    thromboembolism in  
    pregnancy 

 - Purpura fulminans  

14. Consultative 
Hematology  

 - Hematological manifestations of  
   non-hematological disorders 
 - Hematological diseases in  
    pregnancy  
 - Hematological manifestations in  
    HIV and other infectious diseases
  

- Systemic manifestations 
of hematological diseases 

 - Hematological  
   manifestations of  
   congenital metabolic  
   disorders 
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ทกัษะ หัตถการ และ/หรือแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื;อการวนิิจฉัยและรักษาโรคทางโลหิตวทิยา 

ที;แพทย์ประจําบ้านต้องรู้ข้อบ่งชี* ประโยชน์และโทษของการทาํหัตถการต่างๆ 

1. หัตถการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  

กลุ่มที; 1 สามารถปฏิบัติและแปลผลได้ 

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  

        กลุ่มที; 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  
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             (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.  หัตถการการดูแลรักษา  

 กลุ่มที; 1 Treatments of hematological disorders      

 1. Standard chemotherapy      

 2. Immunosuppressive therapy 

 3. Stem cell transplantation:  

     - Indications, risks and benefits of autologous and allogeneic transplantations  

      - Criteria for selection of myeloablative or reduced dose preparative regimens 

       - Administration of high-dose therapy      

       - Identification and selection of stem cell source      

  - Acute and chronic graft versus host diseases      

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

                     cystitis  

  - Evaluation of chimerism        

  - Mobilization, collection and manipulation of hematopoietic stem cells  

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

          5. Antithrombotic and thrombolytic therapy  

          6. Targeted therapy  

          7. Immunotherapy 

 8. Administration of hematopoietic growth factors 

          9. Genetic counseling        

 กลุ่มที; 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 
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    - 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       

 กลุ่มที; 3 Hematological care in elderly patients      

1. The effects of specific changes associated with aging and their impact on normal  

     hematologic processes 

 2. The impact of age on the pharmacodynamics, pharmacokinetics and risks of drugs  

                          used to treat hematologic disorders    

 3. Patients care based on a geriatric assessment 

 กลุ่มที; 4 End of life care         

 1. Communication with patients and family about death and dying    

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

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

    need for  specialist palliative care     

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

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

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

                         treatment for patients approaching death       

 กลุ่มที; 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  
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     treating pain 

 4. Venous access management for hematological patients 

 5. Nutritional management for hematological patients 

 

ความทางรู้ด้านบูรณาการ 

1.Interpersonal and communication skills 

1) การสร้างความสมัพนัธ์ทีIดีระหวา่งแพทยแ์ละผูป่้วย 
2) การดูแลผูป่้วยและญาติในวาระใกลเ้สียชีวติ 

3) การบอกข่าวร้าย 
4) ปัจจยัทีIส่งเสริมความสมัพนัธ์ทีIดีระหวา่งแพทยแ์ละผูป่้วย 
5) การบริหารจดัการ difficult patient ได ้

6) เขา้ใจพืTนฐานความเชืIอทางสุขภาพทีIต่างกนั 

7) การสืIอสารกบัผูป่้วย ญาติ และผูร่้วมงาน 

8) การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งแพทยแ์ละผูร่้วมงาน 

2.Professionalism 

   1) Patient-centered care 

(1) การยดึถือประโยชน์ของผูป่้วยเป็นหลกั 

(2) การรักษาความน่าเชืIอถือแก่ผูป่้วย สงัคม 

- การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผูป้้วยใหดี้ทีIสุด 

- การใหเ้กียรติและยอมรับเพืIอนร่วมวชิาชีพ เพืIอนร่วมงาน ผูป่้วย และญาติ 

- ความสามารถปรับตนเองใหเ้ขา้กบัสภาวะหรือเหตุการณ์ทีIไม่คาดคิดไวก่้อน 

          2) พฤตินิสัย 

(1) ความรับผดิชอบ และความตรงต่อเวลา 

(2) การแต่งกายใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 

          3) Medical Ethics 

(1) การหลีกเลีIยงการรับผลประโยชน์ส่วนตวั รวมถึงการรับของจากบริษทัภณัฑท์าง 

     การแพทย ์

(2) การนบัถือใหเ้กียรติและสิทธิ รวมทัTงความเห็นของผูป่้วย ในกรณีผูป่้วยไม่เห็นดว้ย 

    กบัการรักษาหรือปฏิเสธการรักษา กรณีญาติและผูป่้วยร้องขอตามสิทธิผูป่้วย 

(3)  การขอความยนิยอมจากผูป่้วยในการดูแลรักษาและหตัถการ 

(4)  ในกรณีทีIผูป่้วยตดัสินใจไม่ไดต้อ้งสามารถเลือกผูต้ดัสินใจแทนผูป่้วยได ้
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(5)  การปฏิบติัในกรณทีIผูป่้วยร้องขอการรักษาทีIไม่มีประโยชน์หรือมีอนัตราย 

(6)  การรักษาความลบัและการเปิดเผยขอ้มูลผูป่้วย 

(7)  การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับขอ้ผดิพลาดของตนเอง 

          4) Continue professional development 

(1) การกาํหนดความตอ้งการในการเรียนรู้ของตนเอง 

(2)  การคน้ควา้ความรู้ และประเมินความน่าเชืIอถือไดด้ว้ยตนเอง 

(3)  การประยกุตค์วามรู้ทีIคน้ควา้กบัปัญหาของผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(4)  การวเิคราะห์และวจิารณ์บทความทางวชิาการ 

(5)  การเขา้ร่วมกิจกรรมทางวชิาการอยา่งสมํIาเสมอ 

(6)  การใช ้electronic database  และการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ 

(7)  การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย ์บุคลากรทางการแพทย ์นิสิต นกัศึกษา ผูป่้วยและญาติ 

3.System-based practice 

1) ระบบสุขภาพและการพฒันาสาธารณสุขของชาติ 

2) ระบบประกนัสุขภาพ เช่น ระบบประกนัสุขภาพ ระบบประกนัสงัคม ระบบสวสัดิการ

การรักษาพยาบาลของขา้ราชการ ระบบประกนัชีวติ เป็นตน้ 

3) การมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพ ความปลอดภยัของผูป่้วย 

4) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา 
5) เขา้ใจ หลกัการบริหารจดัการ และ cost consciousness medicine 

6) เขา้ใจความรู้กฎหมายทางการแพทย ์สิทธิผูป่้วย 
7) เขา้ใจนโยบายการใชย้าระดบัชาติ เช่น บญัชียาหลกัแห่งชาติ 

8) เขา้ใจในบทบาทของการรักษาทางเลือก 

9) เรียนรู้วธีิการดูแลสุขภาพของตนเอง 
10) การใชย้าและทรัพยากรแบบสมเหตุสมผล 

4.Practice-based learning and improvement 

1) ทกัษะและจริยธรรมในการวจิยั 
2) การดูแลรักษาผูป่้วยแบบทีมสหวชิาชีพ 

3) การใชก้ารส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการและยาอยา่งสมเหตุผล 
4) การบนัทึกเวชระเบียนครบถว้นถูกตอ้ง 
5) การลงรหสัโรค และรหสัหตัถการ 

6) การลงสาเหตุการตาย 
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7) การจดักลุ่มโรคและค่านํTาหนกัสมัพนัธ์ กลุ่มวนิิจฉยัโรคร่วม Disease-related group 

(DRG) 

8) การสร้าง Clinical Practice Guideline (CPG) 

9) การป้องกนัและควบคุมการติดเชืTอในโรงพยาบาล 
10) การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกนัโรค 

11) การดูแลผูป่้วยทีIบา้น 

12) เขา้ใจการใชแ้ละแปลผลเครืIองมือพฒันาคุณภาพ เช่น flow chart, control chart เป็นตน้ 

13) การประเมินความพอใจของผูป่้วย 
14) การมีส่วนร่วมในองคก์ร เช่น ภาควชิา/แผนก/กลุ่มงาน โรงพยาบาล/สถาบนั  

ราชวทิยาลยั เป็นตน้ 
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ภาคผนวก 3 
การรับรอง วุฒิบัตร หรือ หนังสืออนุมัติ สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด  

ให้มีคุณวุฒิ “เทยีบเท่าปริญญาเอก” 

 

การรับรองคุณวฒิุหรือวฒิุการศึกษา วฒิุบตัร (วว.) หรือหนงัสืออนุมติั (อว.)อายรุศาสตร์

โรคเลือด ให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นัTน ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลและของแต่ละสถาบนัทีIให้

การฝึกอบรม  โดยใหเ้ป็นไปตามความสมคัรใจของแต่ละสถาบนัทีIใหก้ารฝึกอบรมฯ และความ

สมคัรใจของแพทยป์ระจาํบา้น หากแพทยป์ระจาํบา้นมีความประสงคด์งักล่าว  จะตอ้งแจง้ให้

สถาบนัฝึกอบรมทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนว่า จะรับการฝึกอบรมทีIมีโอกาสไดรั้บทัTง วว. 

หรือ อว. และการรับรองคุณวฒิุดงักล่าวให ้“เทียบเท่าปริญญาเอก”     
 

ในกรณีทีIสถาบนัฝึกอบรมฯ ไม่สามารถจดัการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น เพืIอให้มีการ

รับรองคุณวฒิุ วว. หรือ อว. “เทียบเท่าปริญญาเอก” ได ้  สถาบนันัTนมีสิทธิg ทีIจะไม่จดัการฝึกอบรม

แบบทีIมีการรับรองคุณวุฒิ ให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” ได ้  สถาบนันัTนสามารถแจง้ให้แพทย์

ประจาํบา้นทราบตัTงแต่วนัเริIมเปิดรับสมคัรการคดัเลือกเขา้เป็นแพทยป์ระจาํบา้นไปจนถึงวนัทีI

เริIมเปิดการฝึกอบรม   ในกรณีทีIสถาบนัฝึกอบรมใดตอ้งการใหมี้การรับรอง วว. หรือ อว. ใหมี้

คุณวฒิุ ดงักล่าว แต่มีทรัพยากรจาํกดั  สถาบนันัTนสามารถติดต่อขอความร่วมมือจากอาจารยแ์ละ

ทรัพยากรจากสถาบนัอืIนมาช่วยได ้
 

การทีIแพทยป์ระจาํบา้นสอบผ่านและมีสิทธิg ไดรั้บ วุฒิบตัร หรือ หนังสืออนุมติั สาขา

อายรุศาสตร์โรคเลือดแลว้  หากมีความประสงคจ์ะให้ราชวิทยาลยัอายรุแพทยฯ์ ดาํเนินการออก

เอกสารเพืIอรับรองวา่ วฒิุบตัร หรือ หนงัสืออนุมติั สาขาอายรุศาสตร์โรคเลือด มีคุณวฒิุ “เทียบเท่า

ปริญญาเอก” นัTน จะตอ้งทาํให้ผลงานวิจยัหรือส่วนหนึIงของผลงานวิจยัทีIส่งมาให้ราชวิทยาลยัฯ 

ประกอบการเขา้สอบ วว. หรือ อว. ในครัT งนัTน  มีลกัษณะดงันีT     

1. ผลงานวิจยัหรือส่วนหนึI งของผลงานวิจยัตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รืออย่างน้อยไดรั้บ
การยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติทีIมีคุณภาพตามประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรืI อง หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 

สาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 

2. กรณีงานวิจัยวารสาร  ในสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด  ควรเป็นงานวิจัยแบบ 

systematic review และ  meta-analysis โดยให้เพิIมวงเล็บด้วยภาษาอังกฤษว่าเป็น 

systematic review และ meta-analysis เพืIอใหเ้กิดความชดัเจน 

3. ใหใ้ชภ้าษาองักฤษในการเขียนบทคดัยอ่   
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อนึI ง การตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติทีIมีคุณภาพทีIอยู่นอกเหนือประกาศ

ของ TCI ให้เป็นบทความทีIตีพิมพใ์นวารสารทีIถูกคดัเลือกให้อยู่ใน PubMed, Scopus, Web of 

Science หรือ Google Scholar  หรือในวารสารนานาชาติทีIใชภ้าษาองักฤษในบทความหรือใน

บทคดัยอ่และมีการตีพิมพว์ารสารฉบบันีTมานานเกิน 10 ปี (วารสารเริIมออกอยา่งชา้ในปี พ.ศ.

2549 หรือ ค.ศ.2006) 
 

ในกรณีทีI วว. หรือ อว. ไดรั้บการรับรองวา่  “เทียบเท่าปริญญาเอก” ไม่ใหใ้ชค้าํวา่ Ph.D. 

หรือ ปร.ด. ทา้ยชืIอในคุณวฒิุ หรือวฒิุการศึกษา รวมทัTงการใชค้าํวา่ ดร. นาํหนา้ชืIอ  แต่

สถาบนัการศึกษาสามารถใหผู้ที้Iไดว้ว. หรือ อว. ทีI “เทียบเท่าปริญญาเอก” นีT  เป็นอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตรการศึกษา  อาจารยรั์บผดิชอบหลกัสูตรการศึกษา อาจารยคุ์มวทิยานิพนธ์ หรือเป็นวฒิุ

การศึกษาประจาํสถานศึกษาได ้   
 

ดงันัTน วฒิุบตัรฯ หรือ หนงัสืออนุมติัฯ ของท่านทีIไดรั้บการรับรองวฒิุการศึกษานีT    อาจจะ

มีคาํวา่ “เทียบเท่าปริญญาเอก”  ต่อทา้ยไดเ้ท่านัTน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาอายรุศาสตร์โรคเลือด ฉบบัปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562    

 
หน้า 117 

ภาคผนวก 4 
Table of Specification 

  

การสอบขอ้เขียน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 60 ประกอบดว้ยการสอบ 

MCQ    40% 

MEQ   20% 

 การสอบภาคปฏิบติั/ปากเปล่า คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ40 ประกอบดว้ยการสอบ  

Spot diagnosis  10% 

Oral/cases  15% 

Hematomorphology  15% 

MCQ (150) Recall < 10% (ไม่นบั Basic science) 
 

ลาํดบัที2 เนื5อหาสังเขปของการฝึกอบรม จํานวนข้อสอบ  
1 ความรู้พื5นฐาน 10 
2 Transfusion Medicine 12 
3 Transplantation 6 
4 Red cell disorders 19 
5 Bone marrow failure  4 
6 Leukocyte disorders 5 
7 Acute leukemias  9 
8 Myelodysplastic syndromes and Myeloproliferative neoplasms 12 
9 Lymphoid neoplasms 22 
10 Plasma cell neoplasms 6 
11 Infectious complications in hematological diseases 5 
12 Emergency hematological conditions 4 
13 Platelet and vascular disorders 10 
14 Congenital bleeding disorders 5 
15 Acquired bleeding disorders 8 
16 Thrombotic disorders  8 
17 Consultative Hematology 5 
 รวม 150 
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MEQ 20%:  1. Benign hematologic disorders      10% 

   2. Malignant hematologic disorders   10% 

Spot Diagnosis 10%  25 slides 

Hematologic morphology 10% 

สอบ: 15 slides:  

Blood smear 7-8 

   Bone marrow smear 5-6 

Node imprint or Cytospin 1-2 

Oral/Short case (15%) 
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ภาคผนวก 5 

จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 

จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมปีละ ชั*นละ (คน) 2 

จํานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม (คน) 5 

จํานวนผู้ป่วยนอกในคลนิิกอายุรศาสตร์โรคเลือด (ครั*ง/ปี) 5000 

จํานวนผู้ป่วยในอายุรศาสตร์โรคเลือดที;รับปรึกษาทั*งในแผนกและนอกแผนก (คน/ปี) 750 

จํานวนการตรวจไขกระดูก (ครั*ง/ปี)  250 
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ภาคผนวก 6 
รายนามอาจารย์ประจําสาขาวชิาโลหิตวทิยา ภาควชิาอายุรศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวทิยาลยันวมนิทราธิราช 

ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562   

คณะอนุกรรมการจัดทาํหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื;อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญใน

การประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561 

1. อ.พญ.อญัชลี บุญญฤทธิพงษ ์ อาจารยป์ระจาํสาขาโลหิตวทิยา ภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิ

รพยาบาล มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช 

2. ผศ.พญ.อรพรรณ คงพนัธ์ุวจิิตร ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจาํสาขาโลหิตวทิยา ภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช 

3. อ.นพ.เกริกชยั ศรีบุรมย ์อาจารยป์ระจาํสาขาโลหิตวทิยา ภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยา

บาล มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช 

4. อ.นพ.ดุสิต จิตรเอืTอกลุ อาจารยป์ระจาํสาขาโลหิตวทิยา ภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยา

บาล มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช 

5. อ.พญ.อโณทยั จินตบญัญติั อาจารยป์ระจาํสาขาโลหิตวทิยา ภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพ

ยาบาล มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


