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เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
 (ภาษาไทย) หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ 
  วิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด 
 (ภาษาอังกฤษ) Curriculum of the Residency Training Program for the Diploma of the Thai Board of  
  Hematology 
 
2.  ชื่อวุฒิบัตร ชื่อเต็ม 
 (ภาษาไทย) วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด 
 (ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Board of Hematology 
 
 ชื่อย่อ 
 (ภาษาไทย) วว. อายุรศาสตร์โรคเลือด 
 (ภาษาอังกฤษ) Dip. Thai Board of Hematology 
 ค าแสดงวุฒิการฝึกอบรมท้ายช่ือ 
 (ภาษาไทย) วว. อายุรศาสตร์โรคเลือด 
 (ภาษาอังกฤษ) Diplomate, Thai Board of Hematology หรือ Dip., Thai Board of Hematology 
 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย 
 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 
 
4. พันธกิจของการฝึกอบรม/ หลักสูตร (Mission) 

 ฝึกอบรมแพทย์สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจโรคต่างๆ ทางระบบ
โลหิตวิทยา ให้การวินิจฉัยได้ถูกต้อง เลือกการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ถูกต้อง เหมาะสมด้วยตนเอง  

 พัฒนาให้แพทย์ที่เข้ารับการฝึกอบรมสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด มีความรู้พ้ืนฐานและขั้นสูงในการรักษา
ผู้ป่วยทางโลหิตวิทยา สามารถให้การดูแลผู้ป่วยทางโลหิตวิทยาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมด้วยตนเอง และยัง
ต้องมีความสามารถให้ความรู้ ค าแนะน าปรึกษาแก่แพทย์อ่ืนๆ ด้วย  

 พัฒนาให้แพทย์ที่เข้ารับการฝึกอบรมสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด สามารถให้ความรู้ ค าปรึกษาเกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคทางโลหิตวิทยาได้เป็นอย่างดี 
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 ฝึกอบรมแพทย์สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือดให้มีความรับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรม สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมในปัจจุบันและอนาคต 

 พัฒนาศักยภาพให้แพทย์สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด มีการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 ฝกึอบรมแพทย์สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือดให้สามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพ สื่อสารท างานเป็นทีม มี
ความเข้าใจและสามารถปรับตัวตามความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยค านึงถึงความต้องการทางด้าน
สุขภาพของชุมชน รวมถึงการบริหารจัดการระบบสุขภาพของประเทศ 

 ฝึกอบรมให้เป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองแบบมืออาชีพ     
มีผลของการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ (intended learning outcomes) ที่ชัดเจน มีคุณสมบัติ และความรู้
ความสามารถขั้นต่ าครอบคลุมสมรรถนะหลักท้ัง 6 ด้านรวมถึงความเป็นผู้น า 

 พัฒนาให้แพทย์ที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถผลิตงานวิจัยทางด้านโลหิตวิทยาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และ
น าไปประยุกต์ใช้รวมทั้งสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในระดับสากล 

 พัฒนาให้แพทย์ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความเอ้ืออาทรและใส่ใจในความปลอดภัยเพ่ือการแก้ไขปัญหาและ
การส่งเสริมสุขภาพ โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพ้ืนฐานของการดูแลแบบองค์รวมพัฒนาให้แพทย์ที่
เข้ารับการฝึกอบรมมีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพ่ือนร่วมงานทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอ่ืนๆ รวมทั้ง
ผู้ป่วยและญาติ 

 
5. ผลลัพธ์ของการฝึกอบม/หลักสูตร 
 แพทย์ที่จบการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือดต้องสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง
โดยมีผลของการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ (intended learning outcomes) ที่ชัดเจน มีคุณสมบัติ และความรู้
ความสามารถขั้นต่ าครอบคลุมสมรรถนะหลักท้ัง 6 ด้านรวมถึงความเป็นผู้น า ดังต่อไปนี้ 
I. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 

ก. มีทักษะในการซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วย สามารถส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการได้เหมาะสมถูกต้อง 
สามารถท าหัตถการและรวบรวมข้อมูลส าหรับน ามาคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผลเพื่อน าไปสู่การ
ตัดสินใจ  ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม 

ข. วินิจฉัยบ าบัดรักษาภาวะผิดปกติทางโลหิตวิทยาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ค. ป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคและภาวะแทรกซ้อนของการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะผิดปกติทางโลหิตวิทยาได้  

ง. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม ่าเสมอ 

จ. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ 
II. ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน (Medical 

Knowledge and Skills) 

ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานของระบบโลหิตวิทยา ร่างกาย และจิตใจ 

ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาโลหิตวิทยา 

ค. ดูแลรักษาและให้ค าปรึกษาผู้ป่วยที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกทางโลหิตวิทยา 

ง. ดูแลรักษาและให้ค าปรึกษาผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางโลหิตวิทยา 
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จ. สามารถรับผิดชอบท าหน้าที่เป็นหัวหน้ารับผิดชอบดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยทางโลหิตวิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
III. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-Based Learning and Improvement) 

ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

ข. ด าเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ 

ค. เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ 
IV. ทักษะปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

ก. น าเสนอข้อมูลผู้ป่วยและอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ได้ 

ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผู้ป่วย ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพการตัดสินใจและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

ง. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ 

จ. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางโลหิตวิทยา 
V. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

ก. มีความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติ อันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพ่ือนร่วมวิชาชีพและ
ชุมชน 

ข. มีความสนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (continuous professional 
development) 

ค. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

ง. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 
VI.  การบริบาลโดยใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม ค านึงถึงประสิทธิภาพ  
 ความปลอดภัย และสามารถปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-Based Practice) 

ก. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของชุมชนและประเทศ 

ข. ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย (patient safety) เป็นส าคัญ 

ค. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (rational drug use) 

ง. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย (quality improvement) 

จ. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิของผู้ป่วย 

ฉ. มีความรู้ความเข้าใจให้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

ช. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแล
รักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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6. แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
 มีคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาดูแล ก ากับ  ประเมินผลแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรให้ด าเนินไปตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 6.1 วิธีการให้การฝึกอบรม 

6.1.1 สมรรถนะการดูแลผู้ป่วย (patient care) แพทย์ประจ าบ้านจะต้องมีความสามารถในการให้การ
รักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม ด้วยความเห็นอกเห็นใจ รักษาปัญหาทางด้านสุขภาพ และมี
ความสามารถด้านส่งเสริมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
การดูแลผู้ป่วยใน 
ก. แพทย์ประจ าบ้านปีที่  1  ปฏบิัติงานรับผิดชอบผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วย 

นอกรวมทั้งห้องฉุกเฉินและหอผู้ป่วยวิกฤติในความควบคุมของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
ข.  แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 2 และ 3 ปฏิบัติงานเป็นแพทย์ประจ าบ้านในหอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม 

ทั้งห้องฉุกเฉินและหอผู้ป่วยวิกฤติที่มีปัญหาทางด้านโลหิตวิทยา 
ค. แพทย์ประจ าบ้านปีที่  2  และ  3  ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยโลหิตวิทยาและหอผู้ป่วยปลูกถ่าย

ไขกระดูกหรือเซลล์ต้นก าเนดิเม็ดโลหติ 
ง. แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 2 และ 3 ปฏิบัติงานเป็นที่ปรึกษาผู้ป่วยนอกแผนกอายุรกรรมที่มี

ปัญหา ทางด้านโลหติวิทยาทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 

จ. แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 
การดูแลผู้ป่วยนอก 
ก. แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นป ีปฏบิัติงานดูแลผู้ป่วยนอกอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  

ครั้งละ 2 - 3 ชั่วโมง 
ข. แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 2 และ 3  ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยนอกทางโลหิตวิทยาอย่าง

ต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งครั้งละ 2 - 3 ชั่วโมง 
6.1.2 สมรรถนะด้านความรู้และทักษะต่างๆทางการแพทย์ (Medical Knowledge and Skills) แพทย์

ประจ าบ้านจะต้องมีความสามารถในการแสดงให้เห็นว่ามีความรู้ความสามารถเกีย่วกับ biomedical, 
clinical, epidemiological และ social-behavioral sciences และสามารถประยุกต์ความรู้
เหล่านี้ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วย 
ก. แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 1 เรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานประยุกต์ (correlated basic 

medica science) 
ข. แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 2 และ 3 ปฏิบัติงานในสาขาวิชาโลหิตวิทยา 
ค. แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นป ีเข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการเช่น การสอนข้างเตียง การประชุม 

วิชาการ และวารสารสโมสร เป็นต้น 
ง. แพทย์ประจ า บ้านทุกชั้นปีได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหัตถการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

และการตรวจพิเศษต่างๆ ที่ใช้ในสาขาวชิาโลหิตวิทยา 
6.1.3 สมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-Based Learning and 

Improvement) แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด จะต้องมีความสามารถในการพัฒนา
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ตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติในด้านการสืบค้น ดูแลรับผิดชอบผู้ป่วยโดยใช้หลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์มาพัฒนาการดูแลผู้ป่วย  
ก. แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแล

ผู้ป่วยแบบองค์รวม และสหวิชาชีพ 
ข. แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ปฏิบัติงานสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์

เพ่ิมพูนทักษะ และแพทย์ประจ าบ้านรุ่นน้อง 
ค. แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ต้องท างานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยแบบ 

retrospective หรือ prospective หรือ cross-sectional study โดยเป็นผู้วิจัยหลัก 
ง. แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้

อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 
จ. แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 2 และ 3 /แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ให้การประเมินและวาง

แผนการรักษาแก่ผู้ป่วยต่างแผนกได้ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
6.1.4 สมรรถนะด้านทักษะปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

แพทย์ประจ าบ้านจะต้องมีความสามารถในการแสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และทักษะการสื่อสารซึ่งเป็นผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลท างาน
เป็นทีมร่วมกับผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ 
ก. แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการปฏิสัมพันธ์ 

และการสื่อสาร 
ข. แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ปฏิบัติงานสอนนักศึกษาแพทย์          

แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ และแพทย์ประจ าบ้านรุ่นน้อง 
ค. แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปราย

ปัญหาในกิจกรรมวิชาการ เช่น grand round และ interesting case เป็นต้น 
6.1.5 สมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 

จะต้องมีความสามารถในการแสดงให้เห็นว่ามีความรับผิดชอบ มีจริยธรรมในการดูแลผู้ป่วย 
ก. แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้าน

บูรณาการทางการแพทย์ 
ข. แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด พัฒนาให้มีเจตคติที่ดีระหว่างการ

ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย 
ค. แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ต้องท างานวิจัยได้แก่ งานวิจัยแบบ 

retrospective หรือ prospective หรือ cross-sectional study โดยเป็นผู้วิจัยหลัก 
6.1.6 สมรรถนะด้านการปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (Systems-Based Practice) แพทย์ประจ าบ้าน/

แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด จะต้องมีความ สามารถในการแสดงให้เห็นว่ามีความตระหนักและ
ตอบสนองต่อระบบสุขภาพ ระบบสาธารณสุขของประเทศเพ่ือให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
ที่สุด 
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ก. แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบ
คุณภาพของโรงพยาบาล ระบบความปลอดภัยของผู้ป่วยรวมทั้งสิทธิของผู้ป่วย 

ข. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
ค. แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด เข้าร่วมกิจกรรม  cost 

consciousness medicine และระบบสุขภาพของประเทศ 
 การจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านตลอดระยะเวลา ฝึกอบรม 3 ปี การศึกษานั้นให้จัดการฝึกอบรม ดังนี้ 

ปีที่  1   ผ่านการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาอายุรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 
ปีที่  2 – 3   ฝึกอบรมในสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือดจ านวน 2 ปี  
กรณีแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเข้าร่วมการฝึกอบรมในสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ระยะเวลาฝึกอบรม 2 ปี  
โดยไม่นับปีที่ 1  
ส าหรับการฝึกอบรมในสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ต้องได้รับการฝึกอบรมในหัวข้อดังต่อไปนี้ 
1. ปฏิบัติงานโลหิตวิทยาคลินิก ดูแลและรับปรึกษาผู้ป่วยอายุรศาสตร์โรคเลือดท้ังผู้ป่วยในและผู้ป่วย

นอก 64 สัปดาห์ 
2. ปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการใช้เวลาฝึกอบรม 8 สัปดาห์ดังต่อไปนี้ 

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  เป็นต้น 
2.6 การควบคุมคุณภาพการตรวจ (quality control) 

3. ปฏิบัติงานด้าน Transfusion medicine ใช้เวลาการฝึกอบรม 8 สัปดาห์ 
4. วิชาเลือก (elective) 20 สัปดาห์ 

การปฏิบัติงานในวิชาเลือก อาจท าได้ในหัวข้อที่ระบุใน 1  2 หรือ 3  หรือจะเลือกวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เช่น พยาธิวิทยา immunology  cytology  research  หรือแขนงใดแขนงหนึ่งในวิชาอายุรศาสตร์ 
การฝึกอบรมดังกล่าวข้างต้นนี้  สถาบันที่ฝึกอบรมอาจพิจารณาให้แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ ประจ า
บ้านต่อยอด เข้ารับการฝึกอบรมในสถาบันฝึกอบรมกิจกรรมเลือกที่แพทยสภารับรองได้ตามความ
เหมาะสม หรือ รับการฝึกอบรมในวิชาเลือกในสถาบันฝึกอบรมของต่างประเทศก็ได้ ทั้งนี้ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกอบรม 

5. การแบ่งเวลาฝึกอบรมในระดับปีที่ 1 - 3 จ านวนปีที่อบรมมี 3 ปี คือ 
ระดับปีที่ 1 ผ่านการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาอายุรศาสตร์ชั้นปีที่ 1 
ระดับปีที่ 2 ปฏิบัติงานในหัวข้อ 1 (clinical hematology) เป็นเวลา 32 สัปดาห์  
  และข้อ 2, 3 และ 4 ตามเวลาที่ก าหนดให้ 
ระดับปีที่ 3 ปฏิบัติงานให้ตรงตามเวลาที่ระบุไว้ในหัวข้อ 1, 2, 3 และเลือกฝึกในหัวข้อ 4  
  ให้ครบเวลาตามที่ก าหนดไว้ 
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กรณีแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเข้าร่วมการฝึกอบรมในสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ระยะเวลาฝึกอบรม 
2 ปี โดยไม่นับระดับปีที่ 1 

6. ต้องท าการวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง ผลงานวิจัยและรายงานการวิจัยต้องผ่านความเห็นชอบของ
อนุกรรมการฝึกอบรมฯ โดยมีแผนการด าเนินงานวิจัยของแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด
สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด 
6.1 ก าหนดส่งโครงร่างงานวิจัย ต่ออนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ของสมาคมโลหิตวิทยาแห่ง

ประเทศไทย ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน ของปีการศึกษาที่ 2 
6.2 อนุกรรมการฯ ของสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย แจ้งผลการพิจารณาโครงร่างงานวิจัย 

รวมทั้งแก้ไข (ถ้ามี) ก่อนวันที่ 31 มกราคม ของปีการศึกษาที่ 2 
6.3 ก าหนดส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่ออนุกรรมการฯ ของสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย 
6.4 ควรน าเสนอในที่ประชุมวิชาการประจ าปี ของสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย          

ก่อนวันที่ 30 เมษายน ของปีการศึกษาท่ี 3 
6.5 อนุกรรมการฯแจ้งผลการพิจารณาพร้อมแก้ไข ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม ของปีการศึกษาที่ 3 
6.6 ในกรณีที่ผลการพิจารณาถือว่าไม่ผ่าน แพทย์ประจ าบ้านไม่มีสิทธ์สอบวุฒิบัตรฯ 

7. การร่วมกิจกรรมในการฝึกอบรม 
7.1 ประชุมวิชาการ 
7.2 ประชุมปรึกษาผู้ป่วย 
7.3 ประชุมวารสารสโมสร 
7.4 การบรรยายพิเศษ 
7.5 สอนให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่แพทย์ประจ าบ้าน นิสิต/นักศึกษาแพทย์ในปัญหาหรือโรค

ทางโลหิตวิทยา 
7.6 การประชุมร่วมระหว่างโรงพยาบาล (Interhospital conference) 

8. จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม สัดส่วนอาจารย์ที่
ปรึกษา: แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด คิดเป็น 1:1 - 2 คน โดยก าหนดหน้าที่ของ
อาจารย์ที่ปรึกษา ดังต่อไปนี้ 
8.1 ให้ค าปรึกษาแพทย์ประจ าบ้านในความรับผิดชอบ กรณีมีปัญหาด้านการเรียน ปัญหาสุขภาพ 

ปัญหาส่วนตัว หรือปัญหาอ่ืนๆ ในกรณีเป็นปัญหาส่วนบุคคล อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเก็บข้อมูล
เป็นความลับ 

8.2 ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านในความรับผิดชอบ
ตลอดจนให้ข้อมูลป้อนกลับทุก 4 เดือน ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมตั้งแต่ประกาศ
ฉบับนี้ประกาศใช้ จนแพทย์ประจ าบ้านจบการศึกษาตามหลักสูตร 

8.3 รายงาน ประสานงานกับฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาของภาควิชาฯ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึน 

9. จัดการฝึกอบรมภายใต้สภาวะการที่เหมาะสมไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
10. จัดให้มีการเรียนรู้ตาม Entrustable Professional Activites (EPA) ที่ก าหนด (ภาคผนวก 1) 
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11. จัดให้มีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ (Electronic) Portfolio 
ตารางการฝึกอบรมโดยสังเขปในระยะชั้นปีที่ 2 และ 3 
 Medical Hematology   64 สัปดาห์ 
 Laboratory Hematology     8 สัปดาห์ 
 Transfusion Medicine     8 สัปดาห์ 
 Elective   20 สัปดาห์ 
  รวม  100 สัปดาห์ 

พักผ่อนประจ าปี ปีละ 2 สัปดาห์ รวม 4 สัปดาห์ 
 
6.2 เนื้อหาของการฝกึอบรมหลักสูตร (ภาคผนวก 2) 

เพ่ือให้บรรลวุัตถุประสงค์ดังกล่าวผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมจะตอ้งมีความรู้ความสามารถในเนือ้หาต่อไปนี้ 
(1)   ความรู้พื้นฐานของอายุรศาสตร์และโลหิตวิทยา 
(2)   โรคหรือภาวะทางโลหิตวิทยาที่ส าคัญ 
(3)   หัตถการและ/หรือแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือการวินิจฉัยและรักษาโรคทางโลหิตวิทยา 
(4)   การเรียนรู้ทางด้านบูรณาการ 

6.3 การท างานวิจัย 
แพทย์ประจ าบ้านต้องท างานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยแบบ retrospective, prospective หรือ cross 
sectional อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือท า systematic review หรือ meta-analysis 1 เรื่อง ในระหว่าง
การปฏิบัติงาน 3 ปี  โดยเป็นผู้วิจัยหลักหรือผู้นิพนธ์หลัก งานวิจัยดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อหลัก
ดังนี้ 
(1) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
(2) วิธีการวิจัย 
(3) ผลการวิจัย 
(4) การวิจารณ์ผลการวิจัย 
(5) บทคัดย่อ 

 ขอบเขตความรับผิดชอบ  
เนื่องจากการมีความสามารถในการท าวิจัยด้วยตนเองเป็นสมรรถนะหนึ่งที่แพทย์ประจ าบ้าน 
ต้องบรรลุตามหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุงครั้งที ่4 พ.ศ. 2557  และการพิจารณาผลการ
ประเมิน ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรฯ เมื่อสิ้นสุด
การ ฝึกอบรม  ดังนั้นสถาบันฝึกอบรมจะต้องรับผิดชอบการเตรียมความพร้อมให้กับแพทย์
ประจ า บ้านของสถาบันตนเองตั้งแต่การเตรียมโครงร่างการวิจัยไปจนสิ้นสุดการท างานวิจัย
และจัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพ่ือน าส่งราชวิทยาลัยฯ ทั้งนี้สถาบันฝึกอบรมจะต้อง
รายงาน  ชื่องานวิจัย  อาจารย์ที่ปรึกษา และความคืบหน้าของงานวิจัย  ตามกรอบเวลาที่
ก าหนดไปยังราชวิทยาลัยฯ เพ่ือให้มีการก ากับดูแลอย่างทั่วถึง 
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 คุณลักษณะของงานวิจัย 
1. เป็นผลงานที่ริเริ่มใหม่ หรือเป็นงานวิจัยที่ใช้แนวคิดท่ีมีการศึกษามาก่อนทั้งในและต่างประเทศ

แต่น ามาดัดแปลงหรือท าซ้ าในบริบทของสถาบนั 
2. แพทย์ประจ าบ้านและอาจารย์ผู้ด าเนินงานวิจัยทุกคน ควรผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการ

วิจัยในคน หรือ good clinical practice (GCP) 
3. งานวิจัยทุกเรื่องต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน 
4. งานวิจัยทุกเรื่อง ควรด าเนินงานวิจัยภายใต้ข้อก าหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่ถูกต้อง

และเหมาะสมกับค าถามวิจัย 
5. ใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และเขียนบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 
 สิ่งที่ต้องปฏิบัติส าหรับการด าเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 

1. เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล้วต้องด าเนินการท าวิจัยตาม
ข้อตกลงโดยเคร่งครัด 

2. เมื่อมีการลงนามในเอกสารชี้แจงผู้ป่วยหรือผู้แทนเพ่ือให้ยินยอมเข้าร่วมวิจัยต้องให้ส าเนา
แก่ผู้ป่วยหรือผู้แทนเก็บไว้ 1 ชุด 

3. ให้ท าการระบุในเวชระเบียนผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในถึงสถานะการเข้าร่วมงานวิจัยของผู้ป่วย 
4. การตรวจหรือรักษาเพ่ิมเติมจากโครงการวิจัยที่ผ่านการอนุมัติแล้ว โดยการกระท าดังกล่าว

ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาผู้ป่วยตามปกติไม่สามารถท าได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
ยกเว้นได้มีการระบุและอนุมัติในโครงการวิจัยแล้ว และผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัยต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย 

5. กรณีที่โครงการวิจัยก าหนดให้ท าการตรวจหรือรักษาที่เพ่ิมเติมจากการดูแลรักษาผู้ป่วย
ตามปกติหากมีผลลัพธ์ที่อาจส่งผลต่อประโยชน์ให้การดูรักษาผู้ป่วย ให้ด าเนินการแจ้ง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เพ่ือวางแผนแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป 

6. หากเกิดกรณีอ่ืนนอกเหนือการคาดการณ์ ให้รีบปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรณีที่ไม่สามารถปรึกษาได้ ให้ย้อนกลับไปใช้หลัก
พ้ืนฐาน 3 ข้อ ของจริยธรรมทางการแพทย์ในการตัดสินใจ คือ 
6.1 การถือประโยชน์สุขของผู้ป่วยเป็นหลัก และการไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานกับผู้ป่วย 
6.2 การเคารพสิทธิของผู้ป่วย 
6.3 การยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคมที่จะได้รับบริการทางการแพทย์ตาม

มาตรฐาน 
 กรอบการด าเนินงานวจิัยในเวลา 3 ปี (36 เดือนของการฝึกอบรม) 

ทั้งนี ้เดือนที่ก าหนดขึ้นเป็นระยะเวลาที่ประมาณการอาจจะท าได้เร็วกว่าหรือช้ากว่านี้ได้บ้าง         
โดยให้แต่ละสถาบันไปก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเอง 
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เดือนที่ ประเภทกิจกรรม 
     6 จัดเตรียมค าถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
     9 จัดท าโครงร่างงานวิจัย 
   12 สอบโครงร่างงานวิจัย 
   13 ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยขอทุนสนับสนุนงานวิจัย 
 จากแหล่งทุนทั้งภายในและนอกสถาบัน (ถ้าต้องการ) 
   15 เริ่มเก็บข้อมูล 
   21 น าเสนอความคืบหน้างานวิจัย 
   30 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลงานวิจัย 
   31 จัดท ารายงานวิจัยฉบับร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาปรับแก้ไข 
   32 ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อสถาบันเพ่ือส่งต่อไปยังราชวิทยาลัยฯ ให้ท าการประเมินผล 
 ส าหรับประกอบคุณสมบัติการเข้าสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ ภาคปฏิบัติขั้นสุดท้าย 
* ส าหรับแพทย์ต่อยอดให้เริ่มเดือนที่ 13 

 การรับรองวุฒิฯ บัตร หรือหนังสืออนุมัตฯิ สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือดให้มีคุณวุฒ ิ
 “ เทียบเท่าปริญญาเอก ” (ภาคผนวก 3) 

6.4 จ านวนปีของการฝึกอบรม 
หลักสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลา 3 ปี 
หลักสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลา 2 ปี ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 

6.5 การบริหารจัดการฝึกอบรมและสภาพการปฏิบัตงิาน 
 ผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ดังต่อไปนี้ 

(1) ปฏิบัติงานโลหิตวิทยาคลินิก ดูแลและรับปรึกษาผู้ป่วยอายุรศาสตร์โรคเลือดท้ังผู้ป่วยในและ
ผู้ป่วยนอก 64 สัปดาห์ 

(2) ฝึกอบรมเพ่ิมเติม 8 สัปดาห์ดังหัวข้อต่อไปนี้ 
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 เป็นต้น 
2.6 การควบคุมคุณภาพการตรวจ (quality control) 

(3) ฝึกอบรมเพ่ิมเติม Transfusion medicine ใช้เวลาการฝึกอบรม 8 สัปดาห์ 
(4) วิชาเลือก (elective) 20 สัปดาห์ 
(5) ประชุมวิชาการของภาควิชาอายุรศาสตร์ สมาคมโลหิตวิทยา และประชุมวิชาการอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง

กับอายุรศาสตร์หรือโลหิตวิทยา 
5.1 ประชุมปรึกษาผู้ป่วย 
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5.2 ประชุมวารสารสโมสร 
5.3 การบรรยายพิเศษ 
5.4 สอนให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่แพทย์ประจ าบ้าน นิสิต/นักศึกษาแพทย์ในปัญหาหรือโรค

ทางโลหิตวิทยา   
5.5 การประชุมร่วมระหว่างโรงพยาบาล (interhospital conference) 

(6) มีการก าหนดตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดอย่างชัดเจน
ซึ่งไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานเมื่อมีการลาพักผ่อน หรือเรียนวิชาเลือก (elective) ดังต่อไปนี้ 
 งานด้านการดูแลผู้ป่วย 
 1. จันทร์ - ศุกร์  เริ่มปฏิบัติงาน 07.00 - 17.00 น.  

 1.1) ตรวจและสั่งการรักษาแก่ผู้ป่วย (ward round) ที่หอผู้ป่วยภูมิต้านทานต่ า           
หอผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูกหรือเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิต และหอผู้ป่วยต่างๆ 
ทั้งในและนอกแผนกท่ีมีปัญหาทางด้านโลหิตวิทยา รับปรึกษานอกแผนกและ 
ในแผนก (ทุกวัน) โดยแพทย์ประจ าบ้าน ชั้นปีที่ 3 / แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
ชั้นปีที่ 2 เป็นผู้ให้การก ากับดูแลรักษาผู้ป่วย 

 1.2) ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยนอกตามตารางที่ได้รับมอบหมาย 
 1.3) เจาะไขกระดูกหรือควบคุมการเจาะไขกระดูกในหอผู้ป่วยต่างๆ ทั้งในและนอก

แผนก รวมถึงห้องฉุกเฉิน 
 1.4) อ่านผลไขกระดูกด้วยตนเองและอ่านพร้อมอาจารย์ 
2. เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เริ่มปฏิบัติงาน 07.00 - 11.00 น. เพื่อตรวจ

และสั่งการรักษาแก่ผู้ป่วย ที่หอผู้ป่วยภูมิต้านทานต่ า หอผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูกหรือ
เซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิต และหอผู้ป่วยต่างๆ ทั้งในและนอกแผนกที่มีปัญหาทางด้าน
โลหิตวิทยา 

3. เวรนอกเวลาราชการ 
 3.1) แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละปี 

จะต้องอยู่เวรของสาขาวิชาฯ โดยครอบคลุมหอผู้ป่วยภูมิต้านทานต่ า  หอผู้ป่วย
ปลูกถ่ายไขกระดูกหรือเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิต  หอผู้ป่วยอายุรกรรมต่างๆ   
ห้องฉุกเฉิน  หอผู้ป่วยวิกฤติ  หอผู้ป่วยนอกแผนก  ห้องผ่าตัด  และห้องคลอดที่มี
ปัญหาทางด้านโลหิตวิทยา คนละประมาณ 7 - 10  เวรต่อเดือน (on call) โดย
มีแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 2 และ 3 อยู่เวรคู่กันในแต่ละวัน โดยแพทย์ประจ า
บ้านชั้นปีที่ 2 เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยและปรึกษา case กับแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 3 
/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดร่วมตัดสินใจในการดูแลผู้ป่วยทุก case โดยแพทย์
ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสามารถปรึกษา case อาจารย์ประจ า
สาขาที่อยู่เวรในวันนั้นได้ตลอดเวลา และถ้าไม่สามารถติดต่ออาจารย์ท่านที่อยู่
เวรในวันนั้นได้ แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสามารถติดต่อ
อาจารย์ประจ าสาขาท่านอ่ืนได้ 
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 3.2) แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 2 ต้องอยู่เวรของภาควิชาอายุรศาสตร์จ านวนเดือนละ       
1 - 2  เวร โดยเป็นเวรรับปรกึษา case จากนอกแผนกที่ไม่ใช่ห้องฉุกเฉิน 

 งานด้านการเรียนการสอน 
แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขาฯ มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
ดังต่อไปนี้ 
1. แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขาฯ มีโอกาสสอนแพทย์ประจ าบ้าน

อายุรศาสตร์ที่มาปฎิบัติงานในสาขาโลหิตวิทยาในระหว่างท างานร่วมกันในการดูแล
รักษาผู้ป่วย 

2. แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขาฯ ได้รับมอบหมายให้สอนนักศึกษา
แพทย์ระหว่างปฎิบัติงานที่หอผู้ป่วย และท่ีมาศึกษาและฝึกปฏิบัติงานรายวิชาเลือก
เสริมประสบการณ์ 

3. แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขาฯ มีส่วนร่วมในการเลือกหัวข้อเพ่ือ
ท า journal club และ topic review และเลือกผู้ป่วยเพื่อท ากิจกรรม interesting 
case  และ grand rounds 

4. แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขาฯ มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรม การจัดการเรียนการสอนและระบบการ
ปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงการเรียนการสอน 

 กิจกรรมทางวิชาการ  
แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขาฯ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 
แบ่งเป็น 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
1.   Noon report  (วันจันทร์ - วันศุกร์ ยกเว้นวันพุธ) 
2.   Medicine-ER noon report  (วันพฤหัสบดีที่ 1 ของเดือน) 
3.   Morbidity mortality conference  (ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน) 
4.   Grand rounds  (วันพุธ เว้นพุธ สลับกับ interesting case) 
5.   Interesting case  (วันพุธ เว้นพุธ สลับกับ grand rounds) 
6.   Journal club  (วันพุธที่ 1 และ 5 ของเดือน) 
7.   Medical research  (วันศุกร์ที่ 2 ของเดือน) 
สาขาวิชาโลหิตวิทยา 
1.   Journal club/ Interesting case (วันอังคาร) 
2.   Hemato-pathological conference (วันพุธ ยกเว้นพุธที่ 2 ของเดือน) 
3.   Topic review (วันพุธที่ 2 ของเดือน) 
4.   Grand rounds (วันพฤหัสบดีที่ 1 และ 3 ของเดือน) 
5.   New patient conference (OPD case) (วันพฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของเดือน) 
6.   Research hour (วันอังคารทุก 3 เดือน) 
7.   BMT meeting (วันอังคารที่ 2 และ 4 ของเดือน) 
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 ก าหนดการฝึกอบรมทดแทนในกรณีท่ีผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการลาพัก  
การลาของแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อ
ยอดมีสิทธิ์ลาได้ตามระเบียบของคณะฯ ดังต่อไปนี้ 
การลาป่วย  
 ถ้าแพทย์ประจ าบ้านเกิดการเจ็บป่วยขึ้นและไม่สามารถปฏิบัติงานได้ต้องแจ้งอาจารย์ผู้ดูแลหรือ

หัวหน้าสาขาวิชา ในการลาป่วย แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ต้องส่งใบรับรอง
แพทย์มาด้วยทุกกรณี 

การลาพักผ่อน 
 การลาพักผ่อน แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 - 3 /แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด มีวันลาพักผ่อนคนละ 

2 สัปดาห์/ปี โดยสามารถเลือกวันลาตามความต้องการ แต่ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบการ
ปฏิบัติงานโดยรวม และต้องส่งใบลาล่วงหน้ามายังหัวหน้าสาขาวิชาฯเพ่ือรับทราบและพิจารณา
อนุมัติ 

การลากิจ  
 ต้องลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด สามารถลากิจได้ 

โดยแจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ ในการนี้แพทย์ประจ าบ้านต้องส่งใบลามาที่มายังหัวหน้าสาขาวิชาฯ 
เพ่ือรับทราบและพิจารณาอนุมัติและส่งคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาเพ่ือให้รับทราบ
ต่อไป 

การลาคลอด  
 ไม่เกิน 3 เดือน  
การส่งใบลา (ทุกกรณี)  
 ต้องส่งเอกสารการลาที่ภาควิชาฯ และต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชาฯ เป็นที่เรียบร้อย

ก่อนจึงจะลาได้  
 ส าหรับการลาป่วยหรือลาปฏิบัติงานระยะยาวที่นานเกิน 2 สัปดาห์ให้แจ้งเลขาภาควิชาฯ เพ่ืองด

การประเมินตามมิติการประเมินของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ในเดือนนั้นๆ ด้วย  
การลาที่ไม่ต้องส่งใบลา 
 กรณีลาไปปฏิบัติงานในวิชาเลือก 
 กรณีการลาประชุมดังต่อไปนี้ไม่ต้องส่งใบลา  

-   การเข้าร่วมประชุมวิชาการประจ าปีสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย 
-   การเข้าร่วมประชุมวิชาการประจ าปีราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ของแพทย์ประจ าบ้านปี 3 
-   การเข้าร่วมประชุม Ramathibodi Medicine Update ที่จัดโดยภาควิชาอายุรศาสตร์ 
-   การเข้าร่วมประชุมและการลาเพ่ือไปน าเสนอผลงานทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 
 

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้  
ค่าอาหาร  

 660 บาทต่อเดือน  
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 อาหารเที่ยงส าหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม Noon report และ Med-ER noon report 
ค่าตอบแทนการอยู่เวร  

 วันท างานปกติ และวันหยุดราชการ คนละ 1,000 บาทต่อเวร  
การรักษาพยาบาล  

 แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดต้นสังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีใช้
สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลรามาธิบดี  

 แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดต้นสังกัดอ่ืน ใช้สิทธิพื้นฐานของตนเองจากต้นสังกัด  

 กรณีเป็นผู้ป่วยใน ลดหย่อนค่าห้องร้อยละ 75 ค่าอาหารร้อยละ 20 และค่ารักษาพยาบาลร้อยละ 
50 ส าหรับทุกสิทธิของแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด  

 กรณีเป็นผู้ป่วยนอก แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดต้นสังกัดคณะฯ ลดหย่อนค่า
รักษาพยาบาลร้อยละ 20 ส าหรับตนเองและร้อยละ 10 ส าหรับครอบครัว แพทยป์ระจ าบ้าน
สังกัดอ่ืนๆ ไม่มีค่าลดหย่อน  

หอพัก  

 หอพักแพทย์ภายในโรงพยาบาลรามาธิบดี  

 หอพักถนนบ ารุงเมือง (มีรถรับส่ง)  

 ผู้ที่ไม่ได้รับจัดสรรหอพัก จะได้เงินค่าเช่าหอพักเดือนละ 3,000 บาท ส่วนที่เกิน 3,000 บาท  
สาขาวิชาฯสนับสนุน และได้บัตรจอดรถจากคณะฯ  

เครื่องแต่งกาย  

 เสื้อกาวน์ตัวสั้น แขนสั้น คนละ ๖ ตัวตลอดหลักสูตร  
สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ  

 ขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะฯ ได้  

 ขอทุนสนับสนุนการไปฝึกอบรมระยะสั้นในสถาบันต่างประเทศได้ ตามเกณฑ์ที่คณะฯ ก าหนด  

 มีห้องพักของสาขาวิชาฯที่มีหนังสือและวารสารทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
คอมพิวเตอร์ระบบ internet กล้อง 10 คนดู และอาหารว่าง 

 มีห้องพักแพทย์เวรที่หอปลูกถ่ายถ่ายไขกระดูกหรือเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิต 

 ใช้บริการศูนย์กีฬาของคณะฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

 ส่วนลดศูนย์อาหารรามาธิบดีและร้านค้าต่างๆภายในคณะฯ เช่น  S&P  7-Eleven  SEE 
FAH   Bake&Bro  และ  Puff&Pie  

 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่  MMR  และ  DT  

 สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลทางการแพทย์ผ่านทางห้องสมุด intranet และ ระบบ VPN  

 Sim card ให้กับแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดทุกคน เพ่ือให้แพทย์ประจ า
บ้านและแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสามารถติดต่อสื่อสารกันเอง และกับโทรศัพท์พ้ืนฐานของ
โรงพยาบาลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
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6.6 การวัดและประเมินผล 
ทางสาขาวิชาฯได้แต่งตั้งอาจารย์ในสาขาเป็นคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้าน
ต่อยอด เพ่ือให้การดูแลแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเป็นไปอย่างทั่วถึง (ภาคผนวก 6) 
แบ่งเป็น 
1.  กรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
2.  กรรมการฝ่ายวิจัย 
3.  กรรมการฝ่ายการศึกษา 
4.  กรรมการฝ่ายประเมินคุณภาพ 
5.  กรรมการฝ่ายสนับสนุน 
โดยอาจารย์ทุกท่านที่เป็นคณะกรรมการฝีกอบรมจะมีการแจ้งกระบวนการวัดและประเมินผลให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้รับทราบโดยสามารถตรวจสอบและอุทธรณ์ได้เมื่อต้องการ 

6.7 การวัดและประเมินผลระหว่างการฝกึอบรม การเลื่อนชั้นปี การยุติการฝึกอบรม 
(1) การประเมินระหว่างการฝึกอบรม 

(ก) สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรมที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านความรู้ทักษะเจตคติและกิจกรรมทางการแพทย์ ในมิติต่างๆ ดังนี้ 
มิติที่ 1   ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์ 
มิตทิี่ 2    การตรวจเวชระเบียนผู้ป่วยใน 
มิตทิี่ 3    การตรวจเวชระเบียนผู้ป่วยนอก 
มิตทิี่ 4    คะแนนสอบจัดโดยสถาบัน และส่วนกลางคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ 
มิตทิี่ 5   การร่วมกิจกรรมวิชาการส่วนกลางของภาควิชาอายุรศาสตร์ 
มิตทิี่ 6   การประเมินสมรรถนะโดยผู้ร่วมงาน 
มิตทิี่ 7   การประเมินสมรรถนะโดยผู้ป่วย  
การบันทึกข้อมูลมิติที ่5 สามารถกระท าใน portfolio 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ท าการบันทึกข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงใน portfolio ตามท่ี 

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ก าหนดในแต่ละปี
การศึกษาโดยข้อมูลนี้จะใช้ต่อเนื่องส าหรับการ revalidation ภายหลังส าเร็จการฝึกอบรม 

 สถาบันฝึกอบรมสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือดท าการบันทึกข้อมูลการประเมินผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมในมิติต่างๆ ทั้งรายบุคคลและรายสถาบันผ่านระบบสารสนเทศ  เพ่ือรายงานผล
มายังคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตามก าหนด 

(ข) Achievable  milestones/entrustable professional activities (EPA) ในแต่ละชนปี 
(ภาคผนวก 1) ผลการประเมินน าไปใช้ในกรณีต่อไปนี้ 
1. เพ่ือเลื่อนระดับชั้นปี โดยเกณฑ์ผ่านตามทีค่ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศก าหนด

ก่อนการเข้าฝึกอบรม 
2. เพ่ือใช้พิจารณาประกอบการตัดสินผลสอบภาคปฏิบัติ (การสอบเมื่อจบการฝึกอบรมปีที่ 3) 
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การประเมินระหว่างการฝึกอบรมโดยสม่ าเสมอและแจ้งผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรับทราบจะ
ช่วยใหเ้กิดการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านต่างๆ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้สมบูรณ์ขึ้น 

(2) เกณฑ์การเลื่อนชั้นปี  ต้องจัดให้มีการประเมินดังนี้ 
1. ปฏิบัติงานได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาที่ก าหนด 
2. ผ่านการประเมินตามมิติต่างๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรโดยให้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 แต่ละมิติ 

ยกเว้นการสอบตามมิติที่ 4 ให้ใช้เกณฑ์ตามแตล่ะสถาบนัก าหนด 
3. Entrustable professional activities 
4. บันทึกข้อมูลการเรียนรู้ใน portfolio อย่างน้อย 50 เครดิต/ปี 
5. ปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามข้อก าหนดของสถาบันฝึกอบรมไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันฝึกอบรม 

(3) แนวทางการด าเนินการกรณีไม่ผ่านการประเมินเพ่ือเลื่อนชั้นปี 
1. ต้องปฏิบัติงานเพ่ิมเติมในสว่นที่สถาบันก าหนดแล้วท าการประเมินซ้ าถ้าผ่านการ ประเมินจึง

สามารถเลื่อนชั้นปีได ้
2. ไม่ผ่านการประเมินเพ่ือเลื่อนชั้นปีซ้ าตามข้อที่ 1 หรือไม่ผ่านการประเมินเพ่ือรับการเสนอชื่อเข้า

สอบวุฒิบัตรฯ ต้องปฏิบัติงานในระยะชัน้ปีเดิมอีก 1 ปี 
3. หลังจากปฏิบัติงานซ้ าในชั้นปเีดิมอีก 1 ปี แล้วยังไม่ผ่านการประเมินเพ่ือเลื่อนชั้นปีให้ยุติการ

ฝึกอบรม 
4. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ราชวิทยาลัยฯ ให้สถาบันส่งผลการประเมินแพทย์ประจ า

บ้านมายังคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี 
(4) การด าเนินการสอบส าหรับผู้ที่ไม่ผ่านการประเมิน 

1. แจ้งผลการประเมินให้แพทย์ประจ าบ้านรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบประเมินผลของราชวิทยาลัยฯ 
พร้อมแนวทางการพัฒนา รายละเอียดการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม การก ากับดูแลและการประเมินผลซ้ า 

2. เมื่อแพทย์ประจ าบ้านลงชื่อรับทราบ ให้ส่งส าเนาผลการประเมินชุดหนึ่งให้อนุกรรมการฝึกอบรมและ
สอบราชวิทยาลัยฯ 

(5) การด าเนินการเพ่ือยุติการฝึกอบรม 
1. การลาออก แพทย์ประจ าบ้านต้องท าเรื่องชี้แจงเหตุผล ก่อนพักการปฏิบัติงานล่วงหน้าอย่างน้อย     

2 สัปดาห์ เมื่อสถาบันฝึกอบรมอนุมัติให้พักการปฏิบัติงาน แล้วจึงแจ้งต่อคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ เพ่ือเห็นชอบและแจ้งต่อแพทยสภา พร้อมความเห็นประกอบว่าสมควรให้
พักสิทธิ์การสมัครเป็นแพทย์ประจ าบ้านเป็นเวลา 1 ปี  ในปีการศึกษาถัดไปหรือไม่ โดยพิจารณา
จากเหตุผลประกอบการลาออกและค าชี้แจงจากสถาบันฝึกอบรม การลาออกจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อ
ได้รับอนุมัติจากแพทยสภา 

2. การให้ออก 
2.1 ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสียร้ายแรง จนก่อให้เกิด

ผลเสียต่อผู้ป่วยหรือต่อชื่อเสียงของสถาบันฝึกอบรม 
2.2 ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสอมเสียไม่มีการปรับปรุงพฤติกรรมหลัง

การตักเตือน และกระท าซ้ าภายหลังการภาคทัณฑ์ เมื่อสถาบันฝึกอบรมเห็นสมควรให้ออก 
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ให้ท าการแจ้งแพทย์ประจ าบ้านรับทราบ พร้อมให้พักการปฏิบัติงาน แล้วท าเรื่องแจ้งต่อ
คณะอนุกรรมการ ฝึกอบรมและสอบฯ  ซึ่งจะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนจ านวน 5 คน 
ประกอบด้วยหัวหน้าสถาบันฝึกอบรมอ่ืนจ านวน 3 คน และกรรมการภายในสถาบัน
จ านวน 2 คน เพื่อด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์ภายหลังจากได้รับเรื่อง  ผลการ
สอบสวนจะถูกน าเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อลงความเห็น 
ถ้าสมควรให้ออกจึงแจ้งต่อแพทยสภาจนเมื่อได้รับการอนุมัติจึงถือว่าการให้ออกสมบูรณ์  
ถ้าเห็นว่ายังไม่สมควรให้ออกจึงส่งเรื่องคืนให้สถาบันฝึกอบรมพร้อมค าแนะน า 

 แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด สามารถท าเรื่องอุทธรณ์ไปที่งานการศึกษา
หลังปริญญา ผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน หรือราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ได้ หาก
เห็นว่าได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 

6.8 การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาอายุรศาสตรโ์รคเลือด  (ภาคผนวก 4) 
ก. ผู้สมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือดจะต้องเป็นผู้ที่ได้ผ่านการอบรมแพทย์ประจ าบ้าน

สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ครบตามหลักสูตรของแพทยสภาและสถาบันที่ให้การฝึกอบรมเห็นสมควรให้
เข้าสอบได้ 

ข. ผู้สมัครสอบจะต้องส่งผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นเป็นภาษาอังกฤษ ในรูปแบบที่พร้อมส่งตีพิมพ์โดยมีบทคัดย่อ
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ค. สอบ summative evaluation  
ง. วิธีการสอบประกอบด้วย 

1. การสอบข้อเขียน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ประกอบด้วยการสอบ 
  1.1  MCQ 40% 
 1.2  MEQ 20% 
2. การสอบภาคปฏิบัติ/ปากเปล่า คิดเป็นสัดสว่นร้อยละ 40 ประกอบด้วยการสอบ 
 2.1  Spot diagnosis 10% 
 2.2  Oral/cases 15% 
 2.3  Hematomorphology 15% 

จ. การตัดสินผลการสอบ 
ตัดสินผลการสอบโดยใช้วิธีอิงเกณฑ์ จากคะแนนรวมของการสอบข้อเขียน  และการสอบภาคปฏิบัติ         
การสอบผ่านต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 55 เกณฑ์การตัดสินงานวิจัยใช้หลักอิงเกณฑ์ตามที่
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศก าหนดในปีการศึกษาที่เริ่มเข้ารับการฝึกอบรม หากไม่
ผ่านให้ท าการแก้ไขตามค าแนะน าของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ให้เสร็จสิ้นก่อนวันสอบ
ภาคปฏิบัติเมื่อจบการฝึกอบรมปีที่ 3 ทั้งนี้ชนิดและจ านวนครั้งของการสอบภาคปฏิบัติ/ปากเปล่าอาจมี
การเปลี่ยนแปลงตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เห็นเหมาะสม 
แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด สามารถท าเรื่องอุทธรณ์ไปที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ 
ได้ หากเห็นว่าได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 
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6.9 การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด 
1. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวชิาชีพเวชกรรม 

2525 และได้ท างานสาขาอายรุศาสตรโ์รคเลือดในโรงพยาบาลที่แพทยสภารับรองและมีศักยภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ าของการเปิดสถาบันฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านสาขาอายุรศาสตรโ์รคเลือดไม่
น้อยกว่า 5 ป ี

2. ท างานวิจัย 1 เรื่อง เช่นเดียวกับผู้สอบวุฒิบัตรฯ โดยมีผู้บังคับบัญชารับรอง 
3. ส่งผลงานวิจัยตามเวลาที่ก าหนด 
4. การสอบจะใช้ข้อสอบและเกณฑ์การตัดสิน เช่นเดียวกับการสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ 
5. ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาอายรุศาสตรโ์รคเลือดจากต่างประเทศ และแพทยสภารับรอง ภายใน 5 ปี       

ให้สอบปากเปล่าแต่เพียงอย่างเดียว (การสอบผ่านต้องได้คะแนนเฉลีย่ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 55) 
 
7. การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 สถาบันฝึกอบรม ต้องระบุคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ชัดเจน และเป็นไปตามข้อบังคับและประกาศของ   
แพทยสภา 
 7.1 คณุสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  7.1.1 เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา และผ่านโครงการแพทย์เพิ่มพูน

ทักษะของแพทยสภา 
  7.1.2 เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาอายุรศาสตร์ ปีที ่1 ในสถาบันที่ แพทยสภารับรอง 

สามารถเข้าฝึกอบรมในชั้นปีที่ 2 ได้ หรือ 
  7.1.3 เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ หรือหนงัสืออนุมัตฯิ สาขาอายุรศาสตร์ของแพทยสภา สามารถเข้าฝึกอบรมใน

ชั้นปีที่ 2 ได้ 
  หมายเหตุ  สถาบันฝึกอบรมอาจจะไม่พิจารณาผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีปัญหาสุขภาพและเป็นอุปสรรคต่อ 
         การฝึกอบรมสาขาวิชาโลหิตวิทยา  
 7.2 การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 หลักเกณฑ์ในการพิจารณารับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย 
  1. CV 20 % 
  2. Recommend letter 20 % 
  3. Interview 60 %  
   เกณฑ์ผ่าน   70 % 

 มีตัวแทนอาจารย์จาก postgrad ภาควิชาอายุรศาสตร์ จ านวน 1 ท่าน ร่วมคัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมกับคณะกรรมการรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขาวิชาโลหิตวิทยา 

 สถาบันได้จัดท าประกาศรายชื่อคณะกรรมการและเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยยึด
หลักความเสมอภาคโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมสามารถท าเรื่องอุทธรณ์ไปที่งานการศึกษาหลังปริญญา ผ่านช่องทางการ
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รับเรื่องร้องเรียน หรือราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ได้ หากเห็นว่าได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 
 7.3 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ราชวิทยาลัยอายรุแพทย์แห่งประเทศไทยก าหนดให้สถาบนัฝึกอบรมรบัผู้เข้าฝึกอบรมไดใ้นสัดสว่นชั้นปีละ 
1 คน ต่ออาจารย์แพทย์ผู้ฝึกอบรม 2 คน ในต าแหน่งแรกต าแหน่งต่อไปใช้สัดส่วนปีละชั้นละ 1 คน  
ต่ออาจารย์แพทย์ผู้ฝึกอบรม  1 คน ไปอีก 5 ต าแหน่ง หลังจากนั้น ใช้สัดส่วน  ปีละชั้นละ 1 คน ต่ออาจารย์
ผู้ฝึกอบรม 2 คน รวมทั้งต้องมีงานบริการขั้นต่ าตามท่ีก าหนด (ภาคผนวก 5) 

 
8. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

8.1 คณุสมบัติของคณะกรรมการก ากับดูแลการฝึกอบรม 
สถาบันฝึกอบรมต้องมีอาจารย์แพทย์ ซึ่งได้รับหนังสืออนุมัติฯ หรือวุฒิบัตรฯ สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด   
จากแพทยสภา และต้องเป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาชิกตลอดชีพของ
สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ผู้ที่รับผิดชอบเป็นประธานการฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรมจะต้อง
ปฏิบัติงานทางด้านโลหิตวิทยา มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีภายหลังได้รับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ 

8.2 คุณสมบัติและจ านวนของอาจารย์ผู้ให้การฝกึอบรม 
8.2.1 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมสถาบัน 

สถาบันฝึกอบรมต้องมีแพทย์ซึ่งได้รับหนังสืออนุมัติฯ หรือวุฒิบัตรฯ สาขาโลหิตวิทยาหรือสาขา
อายุรศาสตร์โรคเลือด หรือ ของแพทยสภาและเป็นสมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ และสมาชิก
ตลอดชีพของสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย จ านวนอย่างน้อย 2 คนโดยมีจ านวนอาจารย์ 1 คน 
ต่อจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ไม่เกิน 6 คน)  1 คน และ ต้องมีจ านวนอาจารย์ 2 คน ต่อจ านวนผู้
เข้ารับการฝึกอบรม (คนที่ 7 เป็นต้นไป)  1 คน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมของสถาบัน
ฝึกอบรมจะต้องปฏิบัติงานทางด้านโลหิตวิทยามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 

8.2.2 ระเบียบการรับอาจารย์ใหม่ของสถาบันฝึกอบรม เป็นไปตามข้ันตอนการรับอาจารย์ใหม่ของ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ภาคผนวก 7) 

8.2.3 จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมสถาบันฝึกอบรม 
จ านวนอาจารย์ที่ท าหน้าที่ให้การฝึกอบรมเต็มเวลา  6  คน 
จ านวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงาน บางเวลา (ไม่เต็มเวลา)  3  คน 

 
9. ทรัพยากรทางการศึกษา  
 9.1 สถานที่และโอกาสในการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   

9.1.1 มีหอผู้ป่วยภูมิต้านทานต่ าจ านวน 1 หอผู้ป่วย  หอผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูกหรือเซลล์ต้นก าเนิด
เม็ดโลหิต  หอผู้ป่วยอายุรกรรมจ านวน 4 หอผู้ป่วย  หอผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษ จ านวน 6 หอ
ผู้ป่วย    หอผู้ป่วยวิกฤติและรองวิกฤติ จ านวน 3 หอผู้ป่วย  หอผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ และห้อง
ฉุกเฉิน ซึ่งทุกหอผู้ป่วยมีระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการดูประวัติผู้ป่วย สั่งตรวจและดูผลทาง
ห้องปฏิบัติการ  ดูผลเอ็กซเรย์ สั่งยาส าหรับผู้ป่วย และมีระบบอินเตอร์เน็ตรองรับเพ่ือการค้นหา
ข้อมูลต่างๆ 
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9.1.2 มีห้องปฏิบัติการ hemostasis PCR และ stem cell ที่ก ากับดูแลโดยสาขาวิชาฯ 
9.1.3 มีพยาบาลประจ าสาขาฯ พยาบาลประสานงานด้านปลูกถ่ายฯ เภสัชกรประจ าสาขาฯ เจ้าหน้าที่

ห้องปฏิบัติการประจ าสาขาฯ และเจ้าหน้าที่ธุรการประจ าสาขาฯ ให้การสนับสนุนในการท างานของ
แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดในด้านต่างๆ 

9.1.4 มีหนังสือและวารสารทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ ระบบ internet และ       
กล้อง 14 คนดู  

9.1.5 มีกิจกรรมทบทวนการดูแลผู้ป่วยและส่งเสริมทางด้านวิชาการในสาขาฯอย่างสม่ าเสมอ เช่น new 
patient conference (OPD case)  journal club/ interesting case  hemato-pathological 
conference  rand rounds และ BMT meeting 

9.1.6 มีคณะกรรมการ PCT (patient care team) และทีม palliative care ซึ่งมีอาจารย์ประจ าสาขาฯ 
ร่วมเป็นคณะกรรมการ 

9.1.7 มีคู่มือการดูแลผู้ป่วยโลหิตวิทยาที่จัดท าโดยสาขาฯ เพ่ือช่วยแนะน าแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์
ประจ าบ้านต่อยอดในการดูแลผู้ป่วยและมีเอกสารในการดูแลผู้ป่วยที่มาท าการเก็บเซลล์ต้น
ก าเนิดเม็ดโลหิต  และปลูกถ่ายฯ (care map) 

 9.2 การคัดเลือกและการรับรองการเป็นสถานที่ส าหรับการฝึกอบรม 
มีจ านวนผู้ป่วยเพียงพอส าหรับท าการศึกษา แบ่งเป็น  จ านวนผู้ป่วยนอกปี 2559 - 2561 ค่าเฉลี่ยคิดเป็น
จ านวน 18,459 ครั้ง/ปี  จ านวนผู้ป่วยในทั้งในแผนกและนอกแผนกจ านวน 1,745 ครั้ง/ปี  และจ านวน
การตรวจไขกระดูก 1,699 ครั้ง/ปี จ านวนผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูกและเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิต  50 - 60 
คน/ปี  โดยมีระบบคอมพิวเตอร์ในทุกห้องตรวจและหอผู้ป่วยส าหรับใช้ในการดูประวัติผู้ป่วย สั่งตรวจและดู
ผลทางห้องปฏิบัติการ ดูผลเอ็กซเรย์ สั่งยาส าหรับผู้ป่วย และมีระบบอินเตอร์เน็ตรองรับเพ่ือการค้นหาข้อมูล
ต่างๆ มีพยาบาลประจ าสาขาฯ พยาบาลประสานงานด้านปลูกถ่ายฯ  เภสัชกรประจ าสาขา ลงตรวจผู้ป่วย
นอก ร่วมกับอาจารย์แพทย์และแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดทุกวัน  

 9.3 สื ่ออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการเรียนรู ้ที ่ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าถึงได้ มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพและถูกหลักจริยธรรม  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการเรียนรู้ที่ผู้รับการฝึกอบรม สามารถเข้าถึงได้ 
9.3.1 แพทย์ประจ าบ้านสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลการแพทย์ผ่านห้องสมุด intranet และระบบ VPN   
9.3.2 มี password กลางของสาขาฯของงานประชุม international hematology (ASH และ EHA) 

เพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้าน สามารถหาความรู้เพ่ิมเติมจากงานประชุมนั้นๆ ได้  
9.3.3 คณะฯ วางระบบ Hospital Information System-HIS ที่ใช้ในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย

ประจ าวัน โดยระบบการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล และมีนโยบายความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของคณะฯ 

9.3.4 จัดหา sim card ให้กับแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดทุกคน เพ่ือให้แพทย์ประจ า
บ้าน และแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสามารถติดต่อสื่อสารกันเองและกับโทรศัพท์พ้ืนฐานของ
โรงพยาบาลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายการสื่อสารระหว่างกัน 

9.3.5 มีระบบอินเตอร์เน็ตรองรับในหอผู้ป่วย ห้องประชุม ห้องดูกล้อง และห้องพักแพทย์ 
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 9.4 การจัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับผู้ร่วมงานและบุคลากรวิชาชีพอ่ืน 
9.4.1 มีการส่งแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 2 และแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1 เรียนวิธีการใส่สาย 

double lumen ทีข่าหนีบกับ อาจารย์อายุรแพทย์สาขาโรคหัวใจ 
9.4.2 แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยภูมิต้านทานต่ าด้วยตนเองโดย

มีแพทย์ประจ าบ้านอายุรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ร่วมท างานด้วย 
9.4.3 แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดผ่านวิชาเลือกทางด้าน cytology hemostasis  

flow cytometry  pathology  immunophenotype HLA molecular technique และ 
chromosome analysis ของโรงพยาบาลรามาธิบดี ท าให้เป็นที่รู้จักของอาจารย์แพทย์และ
เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยงานนั้น ท าให้สามารถท างานและประสานงานกับหน่วยงานดังกล่าวในการ
ร่วมดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านโลหิตวิทยาได้  

9.4.4 แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมีการท างานร่วมกับพยาบาลและเภสัชกรประจ า
สาขาฯ อย่างสม่ าเสมอ  

 9.5 ความรู้และการประยุกต์ความรู้พื้นฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตรใ์นสาขาวชิาที่ฝึกอบรมมีการบูร
ณาการและสมดุลระหว่างการฝึกอบรมกับการวิจัยอย่างเพียงพอ  ความรู้และการประยุกต์ความรู้พื้นฐาน
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาที่ฝึกอบรมมีการบูรณาการ และสมดุลระหว่างการ
ฝึกอบรมกับการวิจัยอย่างเพียงพอ แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดได้น าความรู้พ้ืนฐานและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยอย่างสม่ าเสมอผ่านทาง hemato-patho 
conference การส่งตรวจทางด้าน hemostasis ของสาขาฯ  การส่งตรวจ molecular test ต่างๆ 
นอกจากนี้ยังมีการประชุม research hour อย่างสม่ าเสมอทุก 3 เดือนในสาขาฯ ท าให้แพทย์ประจ า
บ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดได้เรียนรู้งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ร่วมกัน 

 9.6 การน าความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใช้ในการจัดท าแผนฝึกอบรม การด าเนินการฝึกอบรม  
การประเมินการฝึกอบรม 
9.6.1 แผนและการด าเนินงานฝึกอบรม คณะกรรมการฝึกอบรมได้ผ่านการเข้าอบรมหลักสูตร

แพทยศาสตร์ศึกษา และน าความรู้ที่ได้มาจัดท าแผนการฝึกอบรมโดยหลักสูตรการ ฝึกอบรมเน้น
การเรียนในหลายๆด้าน แบ่งเป็น  
-   สมรรถนะการดูแลผู้ป่วย 
-   สมรรถนะด้านความรู้และทักษะต่างๆทางการแพทย์ 
-   สมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
-   สมรรถนะด้านทักษะปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร 
-   สมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ 
-   สมรรถนะด้านการปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ โดยเน้นให้แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้าน    

ต่อยอดมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านทางกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆของสาขาฯ เช่น        
new patient conference (OPD case)   journal club/interesting case              
hemato-pathological conference   grand rounds และ BMT meeting และมีการ
ก าหนดกรอบการเรียนรู้ตาม Entrustable Professional Activites (EPA) ที่ก าหนดให้ 
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(ภาคผนวก 1) และจัดให้มีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ (Electronic) 
Portfolio โดยมีคณะกรรมการฝึกอบรมร่วมดูแลแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด
อย่างใกล้ชิด และแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสามารถเลือกฝึกอบรมใน
ความรู้ด้านต่างๆที่สนใจในสถาบันฝึกอบรมทั้งในและนอกประเทศตามระยะเวลาที่ก าหนด 

9.6.2 การประเมินการฝึกอบรม แบ่งเป็น 

 ด้านพฤติกรรมและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
- มีการประเมินการท างานแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดผ่านเอกสารการ

ประเมินการท างานของแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดจาก คณะกรรมการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านและนักศึกษาแพทย์ที่ผ่านสาขาวิชาฯ และพยาบาลจากหอ
ผู้ป่วยต่างๆรวมทั้งผู้ป่วยนอก (เอกสารแนบ 3) และมีการประเมินการท างานปีละครั้งใน
ที่ประชุมคณะกรรมการสาขาฯ 

- ผ่านการประเมินตามมิติต่างๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
ของแต่ละมิติ  

- Entrustable professional activities 
- บันทึกข้อมูลการเรียนรู้ใน portfolio อย่างน้อย 50 เครดิต/ปี 
- ปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามข้อก าหนดของสถาบันฝึกอบรมไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย

แก่สถาบันฝึกอบรม 

 การวัดและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตรฯ (ภาคผนวก 4) 
-  สอบ summative evaluation วิธีการสอบประกอบด้วย 
 1.  การสอบข้อเขียน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ประกอบด้วยการสอบ 
  1.1  MCQ 40% 
  1.2  MEQ 20% 
 2. การสอบภาคปฏิบัติ/ปากเปล่า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ประกอบด้วยการสอบ 
    2.1  Spot diagnosis 10% 
  2.2  Oral/cases 15% 
  2.3  Hematomorphology 15% 
การตัดสินผลการสอบโดยใช้วิธีอิงเกณฑ์ จากคะแนนรวมของการสอบข้อเขียนและการสอบ
ภาคปฏิบัติ  การสอบผ่านต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 55 
การประเมินการฝึกอบรมเพ่ิมเติมของแพทย์ประจ าบ้าน ชั้นปีที่ 2 / แพทย์ประจ าบ้านต่อ
ยอด ชั้นปีที่ 1 ของการฝึกอบรมในสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด มีการจัดสอบ 2 ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม MCQ 100 ข้อ และ Assay 5 ข้อ แพทย์ประจ าบ้าน ชั้นปีที่ 2 

ฝาน 40% แพทย์ประจ าบ้าน ชั้นปีที่ 3 ผ่าน 50% 
ครั้งที่ 2 เดือนพฤษภาคม MCQ 100 ข้อ Assay 5 ข้อ Slide + spot diag 20 ข้อ แพทย์

ประจ าบ้าน ชั้นปีที่ 2 ฝาน 50% แพทย์ประจ าบ้าน ชั้นปีที่ 3 ผ่าน 60% 

 9.7 การฝึกอบรมในสถาบันอ่ืน ทั้งในและนอกประเทศตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร ตลอดจนระบบการโอนผลการ
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ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมีวิชาเลือกดังต่อไปนี้ 
  Medical Hematology   64 สัปดาห์ 
  Laboratory Hematology     8 สัปดาห์ 
  Transfusion Medicine     8 สัปดาห์ 
  Elective    20 สัปดาห์ 
 โดยแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสามารถเลือกฝึกอบรม ในสถาบันฝึกอบรมกิจกรรมเลือก 

ที่แพทยสภารับรองได้ตามความเหมาะสม หรือรับการฝึกอบรมในวิชาเลือกในสถาบันฝึกอบรมของ
ต่างประเทศก็ได้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกอบรม 

 
 

10. การประเมินการฝึกอบรม/หลักสูตร 
 สถาบันฝึกอบรม ต้องก ากับดูแลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/ หลักสูตรเป็นประจ า มีกลไก

ส าหรับการประเมินหลักสูตรและน าไปใช้จริง การประเมินหลักสูตรต้องครอบคลุม 
10.1 พันธกิจของแผนฝึกอบรม/หลักสูตร 
10.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ 
10.3 แผนฝึกอบรม 
10.4 ขั้นตอนการด าเนินงานของแผนฝึกอบรม 
10.5 การวัดและประเมินผล 
10.6 พัฒนาการของผู้รับการฝึกอบรม 
10.7 ทรัพยากรทางการศึกษา 
10.8 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
10.9 ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผู้รับการฝึกอบรมและความต้องการของระบบสุขภาพ 
10.10 สถาบัน/โครงการฝึกอบรม ร่วม/ สมทบ 
10.11 ข้อควรปรับปรุง 
 สถาบันฝึกอบรม ต้องแสวงหาข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการฝึกอบรม/หลักสูตร จากผู้ให้การฝึกอบรม         

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม นายจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก รวมถึงการใช้ข้อมูลป้อนกลับ เกี่ยวกับ
ความสามารถ ในการปฏิบัติงานของแพทย์ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม ในการประเมินการฝึกอบรม/หลักสูตร 

 
11. การทบทวนและการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
 สถาบันฝึกอบรม ต้องจัดให้มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมเป็นระยะๆ หรืออย่างน้อยทุก      

5 ปี ปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เนื้อหา ผลลัพธ์ และสมรรถนะของผู้ส าเร็จการฝึกอบรม รวมถึงการวัด        
และการประเมินผล และสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรม ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ 
มีข้อมูลอ้างอิง และแจ้งผลการทบทวน และพัฒนาให้แพทยสภารับทราบ 

 
12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 

12.1 สถาบันฝึกอบรม ต้องบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่ก าหนดไว้ในด้านต่างๆ ได้แก่ การ
รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจ านวนที่รับ) กระบวนการฝึกอบรม การวัดและ 
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         ประเมินผล และผลลัพธ์ของการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ การออกเอกสารที่แสดงถึงการส าเร็จ การฝึกอบรมใน
แต่ละระดับ หรือ หลักฐานอย่างเป็นทางการอ่ืนๆ ที่สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมใน
ระดับนั้นได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

12.2 สถาบันฝึกอบรม ต้องก าหนดหน้าที่รับผิดชอบและอ านาจในการบริหารจัดการงบประมาณของแผน
ฝึกอบรม/ หลักสูตร ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นด้านการฝึกอบรม 

12.3 สถาบันฝึกอบรม ต้องมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการ
ของการฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดีและใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม 

12.4 สถาบันฝึกอบรม ต้องจัดให้มีจ านวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และหน่วยงาน สนับสนุนด้าน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องครบถ้วน สอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม 

 
13. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
 แพทยสภาก าหนดให้สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติให้จัดการฝึกอบรม จะต้องผ่านการประเมินความพร้อมในการ

เป็นสถาบันฝึกอบรม และสถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
 13.1 การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน 
  สถาบันฝึกอบรมได้จัดให้มีระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายในอย่างน้อยทุก 2 ปี 
 13.2 การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก  
  สถานฝึกอบรมได้รับการประเมินคุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  
  สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือดตามข้อก าหนดของแพทยสภาแต่ไม่เกินกว่าทุก 5 ปี  
 
 เกณฑ์มาตรฐานสถาบันฝึกอบรมสาขาอายุรศาสตร์โรคเลอืด 
 สถาบันฝึกอบรมสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด จะต้องได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 

โดยมีสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ จ านวนผู้ป่วยและการบริการ ผู้ด าเนินการฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือดก าหนด โดยความเห็นชอบของราชวิทยาลัย         
อายุรแพทย์แห่งประเทศไทยและแพทยสภา ดังนี้ 
1. เกณฑ์ทั่วไปส าหรับสถาบันฝึกอบรม 

(1) คุณสมบัติทั่วไป 
(ก) ได้รับการรับรองคุณภาพหรือก าลังด าเนินการพัฒนาเพ่ือการรับรองคุณภาพจากแพทยสภา  
(ข) มีบรรยากาศทางวชิาการในลกัษณะสังคมนักวิชาการ เพ่ือเสริมสร้างคุณสมบัติในการใฝ่รู้ให้แก่ผู้เข้า

รับการฝึกอบรม 
(ค) มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ และจ านวนผู้ป่วยทั้งประเภท ผู้ป่วย

ในและผู้ป่วยนอกพอเหมาะแก่การฝึกอบรม และผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีส่วนด าเนินการดูแล
รักษาและให้บริการกับผู้ป่วยโดยตรง 

(ง) มีหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์/วิทยาลัยแพทยศาสตร์  หรือแผนกใน
โรงพยาบาลเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ โดยผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์/วิทยาลัย
แพทยศาสตร์/โรงพยาบาลที่รับผิดชอบด าเนนิการต้องไม่มีผลประโยชน์สว่นตัวที่อาจขัดขวางการ 
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บริหารงานและการพัฒนางานการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด 
(จ) มีปณิธานและพันธกิจระบุไว้ชัดเจนว่ามุ่งผลิตแพทย์ประจ าบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือดที่มี

ความรู้ความสามารถและคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสูตรและมีความสามารถในการเป็น
นักวิชาการและที่จะศึกษาต่อเนื่องได ้ และมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่สอดคล้องกับพันธกิจ 

(ฉ) มีระบบบริหารงานที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการจัดการฝึกอบรมให้บรรลุตามปณิธาน ได้แก่ การ
บริหารงานทั่วไป การบริหารการศึกษา เป็นต้น ระบบบริหารงานดังกล่าวให้ท าเป็นระเบียบของคณะ
แพทยศาสตร์/วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาล และประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทั่วกัน 

(ช) มีแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาที่ฝึกอบรมและในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมี
ความมุ่งม่ัน ความเต็มใจในการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูรฝึกอบรม 

(ซ) ในระยะเริ่มแรก (ประมาณ 5 ปี) คณะแพทยศาสตร์/วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลที่ขอ
เปิดด าเนินการฝึกอบรม อาจพิจารณาท าความตกลงกับคณะแพทยศาสตร์/วิทยาลัย
แพทยศาสตร์/ โรงพยาบาลที่มีประสบการณ์ด าเนินการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมมาแล้วไม่ต่ ากว่า 
10 ปี ให้ช่วยท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา/ช่วยเหลือ หรือเป็นสถาบันสมทบ/สถาบันร่วมในการ
ด าเนินการฝึกอบรม 

(ฌ) ก่อนเปิดด าเนินการฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์/วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาล  จะต้อง
ด าเนินการให้แพทยสภารับรองหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมมีสิทธิ์
เข้าสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ  และจะต้องมีความพร้อมในการจัดการฝึกอบรมและทรัพยากรต่างๆ 
โดยเฉพาะอาจารย์  สื่อการศึกษาและอุปกรณ์การฝึกอบรม ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งนี้
จะต้องมีแผนด าเนินงานระยะ 5 ปี ที่มีความชัดเจนและเป็นไปได้ โดยแผนปฏิบัติการจะต้อง
แสดงให้เห็นวา่มีความพร้อมดังกล่าวก่อนเริ่มการฝึกอบรมแต่ละชั้นปีอย่างน้อย 1 ป ีการศึกษา  

(ญ) ในกรณีที่เป็นสถาบันฝึกอบรมภาคเอกชน  นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ (ก) ถึง (ฌ) แล้ว 
จะต้องไม่แสวงหาก าไรจากการฝึกอบรม โดยให้จัดตั้งมูลนิธิหรือกองทุนที่มีทุนส ารองเพียงพอใน
การด าเนินการระยะยาว และให้มผีู้แทนราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ที่รับผิดชอบดูแล
การฝึกอบรม เป็นกรรมการของมูลนิธิหรือกองทุนโดยต าแหน่ง 

(2) หน่วยงานกลางพ้ืนฐาน สถาบันฝึกอบรมนั้นจะต้องมีหน่วยงานกลางให้บริการดังต่อไปนี้ 
(ก) ห้องปฏิบัติการส าหรับการชันสูตร สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีการให้บริการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการหรือติดต่อขอรับบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมการชันสูตร
ประเภทพื้นฐานและประเภทจ าเพาะที่จ าเป็นส าหรับการฝึกอบรม ซึ่งห้องปฏิบัติการต้องมีพยาธิ
แพทย์ หรือแพทย์หรือบุคลากรอื่นที่มีความรู้ความช านาญเป็นผู้ควบคุม 

 ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถที่จะท าการตรวจศพ ตรวจชิ้นเนื้อและสิ่งส่ง
ตรวจทางเซลล์วิทยาที่ได้จากการผ่าตัดหรือการท าหัตถการสามารถเตรียมสไลด์ชิ้นเนื้อเยื่อ 
และสิ่งส่งตรวจเพื่อตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ได้เอง พยาธิแพทย์ต้องมีเวลามีความสามารถ  
และเต็มใจให้ค าปรึกษาหารือหรือสอนแพทย์ประจ าบ้านทุกสาขาได้ อัตราการตรวจศพซึ่ง
เปรียบเสมือนดัชนีชี้บ่งความสนใจทางวิชาการและความใส่ใจในการค้นหาสาเหตุ การด าเนิน
โรคและการประเมินผลการรักษาของแพทย์ในโรงพยาบาลนั้นจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
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ของจ านวนผู้ป่วยที่ถึงแก่กรรม (ไม่รวมการตรวจศพทางด้านนิติเวชศาสตร์) การตรวจศพ การ
ตรวจชิ้นเนื้อ และการตรวจทางเซลล์วิทยาต้องกระท าโดยครบถ้วนจนสามารถให้การวินิจฉัย
ขั้นสุดท้าย และต้องมีรายงานการตรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานทุกราย ในกรณีท่ีอัตราการตรวจศพ
ของสถาบันฝึกอบรมไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด  สถาบันจะต้องแสดงหลักฐานที่บ่งชี้ถึงความสนใจ
ทางวิชาการและความใส่ใจในการค้นหาสาเหตุ การด าเนินโรค และการประเมินผลการรักษา
ของแพทย์ในโรงพยาบาล ด้วยการตรวจทางพยาธิวิทยาจากการตรวจชิ้นเนื้อจากศพ 
(necropsy)  หรือการตรวจภาพทางรังสีการตรวจภาพทางรังสี  

 ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตร์ชันสูตร สามารถให้บริการตรวจด้านโลหิต 
 วิทยาเคมีคลินิก  จุลทรรศนศาสตร์ จุลชวีวิทยา  วิทยาภูมิคุ้มกันได้เป็นประจ ารวมทั้งจะต้องมี 
 การให้บริการทางด้านธนาคารเลือดที่จ าเป็นส าหรับการฝึกอบรม 

(ข) หน่วยรังสีวิทยา สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีรังสีแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถตรวจทางรังสีที่จ าเป็น
ส าหรับการฝึกอบรมได้ 

(ค) ห้องสมุดทางแพทย์ สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีห้องสมุดซึ่งมีต ารามาตรฐานทางการแพทย์  
วารสารการแพทย์ที่ใช้บ่อย  และหนังสือดรรชนีส าหรับช่วยค้นรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ส าหรับให้แพทย์ประจ าบ้านใช้ได้สะดวก หรือมีแหล่งที่สามารถสืบค้นสิ่งดังกล่าวทาง 
electronic ได้เท่าเทียมกัน 

(ง) หน่วยเวชระเบียนและสถิติ สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้ผู้ป่วยทุกคนมีแฟ้มประจ าตัว ซึ่งบันทึก
ประวัติ ผลการตรวจร่างกาย การสั่งการรักษาท่ีเป็นมาตรฐาน และมีระบบการจัดเก็บค้นหา 
และการประมวลสถิติที่มีประสิทธิภาพตามดรรชนีชี้วัดของระบบสาธารณสุข 

2. เกณฑ์เฉพาะส าหรับสถาบนัฝึกอบรม 
(1) มีจ านวนและคุณวุฒิของแพทย์ผู้ให้การฝึกอบรมที่เหมาะสม สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีแพทย์ซึ่งได้รับ

หนังสืออนุมัติฯ หรือวุฒิบัตรฯสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด อย่างน้อย 2 คน และอาจารย์ผู้ที่ท าหน้าที่
หัวหน้าสถาบันฝึกอบรม หรือ ประธานการฝึกอบรม จะต้องปฏิบัติงานด้านอายุรศาสตร์โรคเลือด
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 

(2) มีงานบริการทางอายุรศาสตร์โรคเลือดที่มีคุณภาพและจ านวนเพียงพอส าหรับการฝึกอบรม สถาบัน
ฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมและมีกิจกรรมประกันคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง และมีปริมาณงานบริการ ดังนี้ 
(ก) ผู้ป่วยนอกในคลินิกอายุรศาสตร์โรคเลือดไม่น้อยกว่า 1,000 ครั้ง/ ปี 
(ข) ผู้ป่วยในที่รับปรึกษาทั้งในและนอกแผนกไม่น้อยกว่า 150 คน/ปี 
(ค) จ านวนการตรวจหัตถการการตรวจไขกระดูก ไม่น้อยกว่า 50 ครั้ง/ปี 

(3) ห้องปฏิบัติการ/หน่วยงานสนับสนุน สถาบันฝึกอบรมควรมีห้องปฏิบัติการที่สามารถให้การสนับสนุนและ
รองรับงานวิจัยได้ มีหออภิบาลผู้ป่วยหนักท่ีมีเครื่องมือและอุปกรณ์ครบ 

(4) กิจกรรมวิชาการของสถาบันฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีกิจกรรมวิชาการสม่ าเสมอ ได้แก่ 
(ก) จัดท าวารสารสโมสร (journal club) ไม่น้อยกว่าเดือนละ 2 ครั้ง 
(ข) การประชุมอภิปรายผู้ป่วยในหรือระหว่างภาควิชา/หน่วยงาน ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง 
(ค) การประชุมวิชาการในลักษณะอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง 
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สถาบันฝึกอบรมใดขาดหนว่ยหรือคุณสมบัติข้อใดอาจใช้สถาบันสมทบอ่ืนร่วมด้วย โดยความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด 

(5) กิจกรรมวิชาการอ่ืนๆ ให้แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมไปร่วมกิจกรรมวิชาการนอกสถานที่ ตามโอกาสอันควร 
 

3. สถานภาพของสถาบันฝึกอบรม 
สถาบันฝึกอบรมมีสถานภาพหลายอย่าง ตามบทบาทหน้าที่ในการฝึกอบรม ดังนี ้

 สถาบันฝึกอบรมหลัก ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมที่ด าเนินการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน
สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด และได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบัน
ฝึกอบรม โดยจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์จากสถาบันฝึกอบรม
ตลอดหลักสูตร หรือเป็นเวลาไม่ต่ ากว่าระยะเวลา 2 ใน 3 ของหลักสูตร 

 
 สถาบันฝึกอบรมสมทบ ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เป็นสถาบันฝึกอบรมสมทบ

กับสถาบันหลักเพ่ือจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรค
เลือด ในส่วนทีส่ถาบันหลักไมส่ามารถจัดประสบการณ์ได้ โดยกิจกรรม
ดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้วต้องมีระยะเวลารวมกันไม่ต่ ากว่า 3 เดือน และไม่เกิน 
1 ใน 3 ของ ระยะเวลาของหลักสูตร 

  ตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์.........จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมฯสาขา.........และขออนุมัติ 
เปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมแต่ขอให้คณะแพทยศาสตร์/โรงพยาบาล.........เป็น
สถาบันฝึกอบรมสมทบ จัดกิจกรรม.........ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเวลา 6 
เดือน เป็นต้น 

 
 สถาบันร่วมฝีกอบรม ได้แก่ สถาบันสถาบันฝึกอบรมตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปที่ด าเนินการจัดท าหลักสูตรการ

ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือดและได้รับอนุมัติจาก   
แพทยสภา ให้เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมร่วมกัน โดยจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้รับประสบการณ์จากทุกสถาบัน โดยแตล่ะแห่งมีเวลาไม่ต่ ากว่า 1 ใน 3 ของ
ระยะเวลาของหลักสูตร 

  ตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์.........ร่วมกับ โรงพยาบาล.........จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมฯ
สาขา.........และขออนุมัติเปิดเป็นสถาบันร่วมฝึกอบรมโดยผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม
ได้รับประสบการณจ์ากคณะแพทยศาสตร์.........เป็นเวลา 16 เดือน และจาก
โรงพยาบาล.........เป็นเวลา 8 เดือน เป็นต้น 

 
 สถาบันฝึกอบรม ได้แก่ โดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาอายุรศาสตร์ 
 กิจกรรมเลือก  โรคเลือดให้เป็นสถาบันฝึกอบรมที่จัดประสบการณ์เพ่ิมเติมให้กับผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมที่สนใจได้ในลักษณะของกิจกรรมเลือก (Elective) โดยมีระยะเวลา    
ไม่เกิน 3 เดือน หลักสูตรอาจจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับประสบการณ์ 
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เพ่ิมเติม จากสถาบันฝึกอบรมกิจกรรมเลือกได้โดยจะต้องมีระยะเวลารวมกัน 
ตลอดหลักสูตรไม่เกินระยะเวลาที่ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 
ก าหนด 

 
การขออนุมัติเป็นสถาบันฝึกอบรม 

         คณะแพทยศาสตร์/วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลใดที่มีความประสงค์จะเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมใน
สาขาที่มีเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับการอนุมัติจากแพทยสภาแล้ว ถ้าเป็นการจัดการฝึกอบรมที่มีหรือไม่มี
สถาบันฝึกอบรมสมทบ ให้สถาบันฝึกอบรมหลักเป็นผู้ด าเนินการจัดท าข้อมูล หากเป็นการจัดการฝึกอบรมใน
ลักษณะที่มีสถาบันร่วมฝึกอบรมให้ทุกสถาบันฝึกอบรมร่วมรับผิดชอบเป็นผู้ด าเนินการจัดท าข้อมูล ตามเกณฑ์
หลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัตินั้น เสนอแพทยสภาเพ่ือส่งให้ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยที่
แพทยสภามอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการฝึกอบรม ประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 
ตรวจรับรองการเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมและก าหนดศักยภาพของสถาบันฝึกอบรมหลักและสถาบันสมทบ (ถ้ามี) 
หรือสถาบันร่วมฝึกอบรม ตามเกณฑ์หลักสูตรและจ านวนความต้องการของแพทย์เฉพาะทางสาขานั้น แล้วให้
น าเสนอราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยที่แพทยสภามอบหมายให้ดูแลการฝึกอบรมพิจารณาเสนอให้
แพทยสภาอนุมัติต่อไป 
 

การติดตามก ากับดูแลสถาบันฝึกอบรม 

 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยที่แพทยสภามอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการฝึกอบรม 
จะต้องจัดให้มีการติดตามก ากับดูแลสถาบันฝึกอบรมหลัก สถาบันฝึกอบรมสมทบ สถาบันร่วมฝึกอบรม ที่ได้รับ
อนุมัติให้เปิดการฝึกอบรมเป็นระยะๆ โดยการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯเป็นผู้ด าเนินการ
ตามแนวทางที่แพทยสภาก าหนด  และเสนอรายงานผ่านราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อเสนอให้
แพทยสภารับทราบเป็นระยะๆ 
 หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พบว่าสถาบันฝึกอบรมหลักหรือสถาบันร่วมฝึกอบรมใดไม่มี
ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรใดติดต่อกันเกิน 5 ปี ให้ “พัก” การประกาศรับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน
สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ส าหรับหลักสูตรนั้นของสถาบันฝึกอบรมหลักหรือสถาบันร่วมฝึกอบรมนั้นไว้ก่อน 
จนกว่าคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ จะได้ประเมินสถาบันฝึกอบรมนั้นว่ายังมีความพร้อมในการฝึกอบรม
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พบว่าสถาบันฝึกอบรมหลักหรือสถาบันร่วมฝึกอบรมใดไม่มี
ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรใดติดต่อกันเกิน 10 ปี ให้ “ยกเลิก” การเป็นสถาบันฝึกอบรมของสถาบัน
ฝึกอบรมหลักหรือของสถาบันร่วมฝึกอบรมกลุ่มนั้น และให้ท าเรื่องแจ้งราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
เสนอแพทยสภาเพ่ืออนุมัติ หากสถาบันฝึกอบรมมีความประสงค์จะขอเป็นสถาบันฝึกอบรมอีก ให้ด าเนินการตาม 
ข้อ 3 
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ภาคผนวก 1 
 

Entrustable Professional Activities (EPA) 
 
Entrustable professional activities (EPA) 

คือ กิจกรรมที่มีความส าคัญมาก (critical  activities) ที่ผู้จะประกอบอาชีพเป็นแพทย์สาขาอายุรศาสตร์โรค
เลือดทุกคนต้องท าได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วย 

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ก าหนด EPA ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือดทุกคนต้อง
แสดงให้เห็นว่าสามารถท าได้ด้วยตนเองในระหว่างการฝึกอบรมดังนี้ 

EPA 1: Management of red cell disorders 
EPA 2: Management of 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 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
  Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
  Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  
  Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องควบคุม 
  Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 
 
 2. โรค/ภาวะที่ส าคัญซึ่งแพทย์ประจ าบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ต้องให้การดูแลรักษาได้ด้วยตนเอง* 
(ประเมินโดย EPA) 
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ตารางที่ 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) 

 
ตารางที่ 2   EPA 2: Management of bleeding and thrombotic disorders 
1. Acquired platelet number and function disorders 
2. Immune thrombocytopenia 
3. Thrombotic microangiopathy 
4. Pseudothrombocytopenia 
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) 
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ตารางที่ 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) 
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 
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ตารางที่ 4   EPA 4: Performing bone marrow study 
1. Peripheral blood smear  
2. Bone marrow aspiration, smearing, staining and marrow smear 
3. Bone marrow biopsy 

 
ตารางที่ 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. 5. Perioperative consultation 

 
ตารางที่ 6   EPA 6: Providing of palliative care (ประเมินจาก portfolio) 
1. Communication with patients and family about death and dying (direct observation หรือประเมินจาก portfolio) 
2. Decision making related to end-of-life situations (direct observation หรือประเมินจาก portfolio) 
3. Recognizing physical, psychological, social or spiritual distress and identifying the need for  
   specialist palliative care (direct observation หรือประเมินจาก portfolio) 
4. Potential indicators of the quality of end-of-life care (direct observation หรือประเมินจาก portfolio) 
5. Collaboration of the multi-professional team with patients and family (direct observation หรือประเมินจาก  
   portfolio) 
6. Best practice in the last hours and days of life, including use of effective symptomatic  
   treatment for patients approaching death (direct observation หรือประเมินจาก portfolio) 
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ตารางที่ 7   EPA 7: Demonstrating life-long learning activity (direct observation หรือประเมินจาก 
portfolio) 
    (1) การก าหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง 
    (2)  การค้นคว้าความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือได้ด้วยตนเอง 
    (3)  การประยุกต์ความรู้ที่ค้นคว้ากับปัญหาของผู้ป่วยไดอ้ย่างเหมาะสม 
    (4)  การเข้าร่วมกิจกรรมทางวชิาการอย่างสม่ าเสมอ 
    (5)  การใช้ electronic database  และการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ 
    (6)  การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิสิต นักศึกษา ผู้ป่วยและญาติ 

 
ตารางที่ 8   EPA 8: Practicing patient safety (direct observation หรือประเมินจาก portfolio) ความรู้ทางด้าน
บูรณาการ 
1. Interpersonal and communication skills 

(1) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย 
(2) การดูแลผู้ป่วยและญาติในวาระใกลเ้สียชีวิต 
(3) การบอกขา่วร้าย 
(4) ปัจจัยที่ส่งเสริมความสัมพันธท์ี่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย 
(5) การบริหารจัดการ difficult patient ได ้
(6) เข้าใจพื้นฐานความเชื่อทางสขุภาพที่ต่างกัน 
(7) การสื่อสารกับผู้ป่วย ญาติ และผู้ร่วมงาน 
(8) การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแพทย์และผู้ร่วมงาน 

2. Professionalism 
    1)  Patient-centered care 
         (1)  การยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก 
         (2)  การรักษาความน่าเชื่อถือของผู้ป่วย สังคม 
              - การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดีที่สุด 
              - การให้เกียรติและยอมรับเพื่อนร่วมวิชาชพี เพือ่นร่วมงาน ผู้ป่วย และญาติ 
              - ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตกุารณ์ที่ไม่คาดคิดไวก้่อน 
    2)  พฤตินิสัย 
         (1)   ความรับผิดชอบ และความตรงต่อเวลา 
         (2)   การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
    3)  Medical Ethics 
         (1)   การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงการรับของจากบริษัทภัณฑท์างการแพทย์ 
         (2)   การนับถือให้เกียรติและสิทธิ รวมทั้งความเห็นของผู้ป่วย ในกรณีผู้ป่วยไม่เห็นด้วยกับการรักษา 
              หรือปฏิเสธการรักษา กรณีญาติและผู้ป่วยร้องขอตามสทิธผิู้ป่วย 
         (3)   การขอความยินยอมจากผู้ป่วยในการดูแลรกัษาและหัตถการ 
         (4)   ในกรณีที่ผู้ป่วยตัดสินใจไม่ได้ต้องสามารถเลือกผู้ตัดสินใจแทนผู้ป่วยได ้
         (5)   การปฏิบัติในกรณีที่ผู้ป่วยร้องขอการรักษาทีไ่ม่มีประโยชน์หรือมีอันตราย 
         (6)   การรักษาความลับและเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย 
         (7)   การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง 
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 3. เนื้อหาการเรียนรูแ้ละการประเมิน 
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) 
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Milestone EPA 1: Management of red cell disorders 

 
Y R2 
/F1 

Y R3 
/F2 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)   
ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผู้ป่วย ท าหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล   
ข. วินิจฉัย บ าบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ทีพ่บโดยทั่วไปในประเทศไทยได้   
ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อยา่งสมบูรณ์และสม่ าเสมอ   
ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ   
ความรู ้ความเชีย่วชาญ และความสามารถในการน าไปใชแ้ก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical knowledge 
and skills) 

  

ก. เข้าใจวทิยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจิตใจ   
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชพีและเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร ์   
การเรียนรู้จากการปฏิบตัิ (Practice-based learning)   
ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวทิยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ   
ข. ด าเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได ้   
ค. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล   
ง. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัต ิ   
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)   
ก. น าเสนอขอ้มูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ   
ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะให้แกแ่พทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์   
ค. สื่อสารให้ข้อมูลแกญ่าตแิละผู้ป่วยได้อย่างถกูตอ้งและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการตัดสินใจและ 
   ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์   

ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสทิธิภาพ   
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร ์   
ความเป็นมอือาชีพ (Professionalism)   
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพือ่นร่วมวิชาชีพ และชุมชน   
ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (Continuous Professional  
    Development)   

ค. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ด้รับมอบหมาย   
ง. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม   
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)   
ก. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ   
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย   
ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย   
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสทิธขิองผู้ป่วย   
จ. ใช้ทรัพยากรสขุภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปล่ียนการดแูล 
   รักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชพี   
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EPA 2: Management of bleeding and thrombotic disorders 

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

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

3. Perform systemic physical examination correctly 
4. Able to identify clinical relevant problems/differential 

diagnosis 
5. Provide appropriate and relevant  investigations  
6. Provide proper and adequate management 
7. Provide proper and adequate informations to the 

patients/relatives/referral physicians 
8. Record proper and adequate clinical information 
9. Able to lead and communicate with the health-care 

team 
Context In-patient setting 
Domains of competence Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based 

learning / Interpersonal and communication skills / 
Professionalism / System-based practice 

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

Knowledge: clinical management of common medical 
problems, rational use of drugs and investigations, 
reimbursement of various health care systems.  
Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning 
and decision making, communication with patients and 
family, leadership in team working.    
Attitude and behavior: professionalism 
Experience: 
- Demonstrate experience coping with patients’ problems at 

the 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) 
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Milestones EPA 2: Management of bleeding and thrombotic disorders 

 
Y R2 
/F1 

Y R3 
/F2 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)   
ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผู้ป่วย ท าหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล   
ข. วินิจฉัย บ าบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ทีพ่บโดยทั่วไปในประเทศไทยได้   
ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อยา่งสมบูรณ์และสม่ าเสมอ   
ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ   
ความรู ้ความเชีย่วชาญ และความสามารถในการน าไปใชแ้ก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical knowledge  
and skills) 

  

ก. เข้าใจวทิยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจิตใจ   
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชพีและเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร ์   
การเรียนรู้จากการปฏิบตัิ (Practice-based learning)   
ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวทิยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ   
ข. ด าเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได ้   
ค. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล   
ง. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัต ิ   
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)   
ก. น าเสนอขอ้มูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ   
ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะให้แกแ่พทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์   
ค. สื่อสารให้ข้อมูลแกญ่าตแิละผู้ป่วยได้อย่างถกูตอ้งและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการตัดสินใจและ 
    ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์   

ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสทิธิภาพ   
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร ์   
ความเป็นมอือาชีพ (Professionalism)   
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพือ่นร่วมวิชาชีพ และชุมชน   
ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (Continuous Professional  
    Development)   

ค. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ด้รับมอบหมาย   
ง. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม   
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)   
ก. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ   
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย   
ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย   
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสทิธขิองผู้ป่วย   
จ. ใช้ทรัพยากรสขุภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปล่ียนการดแูล 
   รักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชพี   
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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  
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) 
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Milestone EPA 3: Management of hematologic malignancy 
 

 
Y R2 
/F1 

Y R3 
/F2 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)   
ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผู้ป่วย ท าหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล   
ข. วินิจฉัย บ าบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ทีพ่บโดยทั่วไปในประเทศไทยได้   
ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อยา่งสมบูรณ์และสม่ าเสมอ   
ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ   
ความรู ้ความเชีย่วชาญ และความสามารถในการน าไปใชแ้ก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical knowledge  
and skills) 

  

ก. เข้าใจวทิยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจิตใจ   
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชพีและเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร ์   
การเรียนรู้จากการปฏิบตัิ (Practice-based learning)   
ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวทิยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ   
ข. ด าเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได ้   
ค. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล   
ง. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัต ิ   
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)   
ก. น าเสนอขอ้มูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ   
ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะให้แกแ่พทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์   
ค. สื่อสารให้ข้อมูลแกญ่าตแิละผู้ป่วยได้อย่างถกูตอ้งและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการตัดสินใจและ 
    ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์   

ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสทิธิภาพ   
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร ์   
ความเป็นมอือาชีพ (Professionalism)   
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพือ่นร่วมวิชาชีพ และชุมชน   
ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (Continuous Professional  
     Development)   

ค. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ด้รับมอบหมาย   
ง. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม   
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)   
ก. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ   
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย   
ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย   
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสทิธขิองผู้ป่วย   
จ. ใช้ทรัพยากรสขุภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปล่ียนการดแูลรักษา 
    ผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวชิาชพี   
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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) 
- 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) 
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Milestone EPA 4: Performing bone marrow study 

 
Y R2 
/F1 

Y R3 
/F2 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)   
ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผู้ป่วย ท าหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล   
ข. วินิจฉัย บ าบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ท่ีพบโดยทั่วไปในประเทศไทยได้   
ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ าเสมอ   
ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ   
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical knowledge  
and skills) 

  

ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจิตใจ   
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์   
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)   
ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ   
ข. ด าเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้   
ค. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล   
ง. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ   
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)   
ก. น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ   
ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์   
ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรี 
    ของความเป็นมนุษย์   

ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ   
จ. เป็นท่ีปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์   
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ และชุมชน   
ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (Continuous Professional  
      Development)   

ค. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย   
ง. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม   
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)   
ก. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ   
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย   
ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย   
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วย   
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษา 
    ผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ   
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EPA 5: Providing consultation of general hematologic problem 
Title of the EPA Providing Consultation of general hematologic problem 
Specifications 1. Able to detect significant history/symptoms from patients/   

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

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

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

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

other specialties 10 cases/rotation 
- Completeness of consultation records: 1 record/week/rotation 

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

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

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

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of 
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) 
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Milestone EPA 5: Providing consultation of general hematologic problem 

 
Y R2 
/F1 

Y R3 
/F2 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)   
ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผู้ป่วย ท าหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล   
ข. วินิจฉัย บ าบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ทีพ่บโดยทั่วไปในประเทศไทยได้   
ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อยา่งสมบูรณ์และสม่ าเสมอ   
ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ   
ความรู ้ความเชีย่วชาญ และความสามารถในการน าไปใชแ้ก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical knowledge  
and skills) 

  

ก. เข้าใจวทิยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจิตใจ   
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชพีและเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร ์   
การเรียนรู้จากการปฏิบตัิ (Practice-based learning)   
ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวทิยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ   
ข. ด าเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได ้   
ค. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล   
ง. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัต ิ   
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)   
ก. น าเสนอขอ้มูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ   
ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะให้แกแ่พทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์   
ค. สื่อสารให้ข้อมูลแกญ่าตแิละผู้ป่วยได้อย่างถกูตอ้งและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการตัดสินใจและ 
   ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์   

ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสทิธิภาพ   
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร ์   
ความเป็นมอือาชีพ (Professionalism)   
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพือ่นร่วมวิชาชีพ และชุมชน   
ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (Continuous Professional  
    Development)   

ค. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ด้รับมอบหมาย   
ง. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม   
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)   
ก. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ   
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย   
ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย   
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสทิธขิองผู้ป่วย   
จ. ใช้ทรัพยากรสขุภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปล่ียนการดแูล 
    รักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชพี   
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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 

Supporting the patients and maintaining realistic hope 
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 

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) 
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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 
 - 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) 
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Milestones EPA 6: Providing palliative care 

 

 
Y R2 
/F1 

Y R3 
/F2 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)   
ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผู้ป่วย ท าหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล   
ข. วินิจฉัย บ าบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ทีพ่บโดยทั่วไปในประเทศไทยได้   
ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อยา่งสมบูรณ์และสม่ าเสมอ   
ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ   
ความรู ้ความเชีย่วชาญ และความสามารถในการน าไปใชแ้ก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical knowledge  
and skills) 

  

ก. เข้าใจวทิยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจิตใจ   
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชพีและเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร ์   
การเรียนรู้จากการปฏิบตัิ (Practice-based learning)   
ก. ด าเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได ้   
ข. การใช้ยาอยา่งสมเหตุผล   
ค. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัต ิ   
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)   
ก. น าเสนอขอ้มูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ   
ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะให้แกแ่พทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์   
ค. สื่อสารให้ข้อมูลแกญ่าตแิละผู้ป่วยได้อย่างถกูตอ้งและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการตัดสินใจและ 
    ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์   

ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสทิธิภาพ   
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร ์   
ความเป็นมอือาชีพ (Professionalism)   
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพือ่นร่วมวิชาชีพ และชุมชน   
ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (Continuous Professional  
    Development) 

  

ค. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ด้รับมอบหมาย   
ง. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม   
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)   
ก. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ   
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย   
ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย   
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสทิธขิองผู้ป่วย   
จ. ใช้ทรัพยากรสขุภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปล่ียนการดแูลรักษา 
    ผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวชิาชพี 
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EPA 7: Demonstrating life-long learning activity (ประเมินจาก portfolio) 
Title of the EPA Demonstrating Life-long learning activity 
Specifications 1. Able to reflect what have been learned from internal, 

external or personal academic activities as defined on 
the RCPT revalidation e-port folio 

2. Able to reflect what are the impacts to one’s practice 
from those learning activities 

3. Able to propose a personal development plan (PDP) 
4. Effectively imply with RCPT revalidation e-port folio 

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

and communication skills/Professionalism/Practice-based 
learning System-based practice 

Knowledge, Skills, attitude and behavior and 
required experience for entrustment 

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

on the RCPT revalidation e-port folio 
Assessment information source to assess progress 
and ground for a summative entrustment 
decision 

- Facilitator’s opinion 

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

Unsupervised at the end of each year – level 4 (50 credits 
per year, as defined by the RCPT revalidation). 
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Milestone EPA 7: Demonstrating life-long learning activity 
 

 
Y R2 
/F1 

Y R3 
/F2 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)   
ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผู้ป่วย ท าหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล   
ข. วินิจฉัย บ าบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ทีพ่บโดยทั่วไปในประเทศไทยได้   
ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อยา่งสมบูรณ์และสม่ าเสมอ   
ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ   
ความรู ้ความเชีย่วชาญ และความสามารถในการน าไปใชแ้ก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical knowledge  
and skills) 

  

ก. เข้าใจวทิยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจิตใจ   
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชพีและเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร ์   
การเรียนรู้จากการปฏิบตัิ (Practice-based learning)   
ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวทิยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ   
ข. ด าเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได ้   
ค. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล   
ง. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัต ิ   
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)   
ก. น าเสนอขอ้มูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ   
ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะให้แกแ่พทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์   
ค. สื่อสารให้ข้อมูลแกญ่าตแิละผู้ป่วยได้อย่างถกูตอ้งและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการตัดสินใจ 
    และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

  

ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสทิธิภาพ   
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์   
ความเป็นมอือาชีพ (Professionalism)   
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพือ่นร่วมวิชาชีพ และชุมชน   
ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (Continuous Professional  
    Development)   

ค. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ด้รับมอบหมาย   
ง. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม   
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)   
ก. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ   
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย   
ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย   
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสทิธขิองผู้ป่วย   
จ. ใช้ทรัพยากรสขุภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปล่ียนการดแูล 
    รักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชพี   
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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 
Performs procedures according to hospital standards 

Context Ambulatory / emergency / in-patient setting / operating room / 
special care units 

Domains of competence Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based 
learning / Interpersonal and communication skills / 
Professionalism / System-based practice 

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

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

least 3 events 
Assessment information source to assess 
progress and ground a summative 
entrustment decision 

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

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

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of 
second year - level 3 (3 scenario) 
- Unsupervised at the end of third year - level 4 (3 scenario) 

 



50 
 

Milestones EPA 8: Practicing patient safety 

 

 

 
Y R2 
/F1 

Y R3 
/F2 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)   
ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกายผู้ป่วย ท าหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล   
ข. วินิจฉัย บ าบัดรักษาภาวะผิดปกตทิางอายุรศาสตรท์ี่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได้   
ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ าเสมอ   
ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ   

ความรู ้ความเชีย่วชาญ และความสามารถในการน าไปใชแ้ก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical knowledge 
and skills) 

  

ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจิตใจ   
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชพีและเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์   
การเรียนรู้จากการปฏิบตัิ (Practice-based learning)   
ก. ด าเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได ้   
ข. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล   
ค. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัต ิ   
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)   
ก. น าเสนอขอ้มูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ   
ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะให้แกแ่พทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์   
ค. สื่อสารให้ขอ้มูลแกญ่าตแิละผู้ป่วยได้อย่างถกูต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการตัดสินใจและ

ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์   

ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอยา่งมีประสิทธิภาพ   
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร ์   
ความเป็นมอือาชีพ (Professionalism)   
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชพี และชุมชน   
ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (Continuous Professional 

Development) 
  

ค. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ด้รับมอบหมาย   
ง. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม   
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)   
ก. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ   
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดแูลรักษาผู้ป่วย   
ค. มีความรู้ความเขา้ใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย   
ง. มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วย   
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปล่ียนการดแูลรักษา

ผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชพี   
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EPA-competencies matrix 
 EPA 

1 
EPA 
2 

EPA 
3 

EPA 
4 

EPA 
5 

EPA 
6 

EPA 
7 

EPA 
8 

Patient care • • •  • • •  • 

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

Practice-based learning • • • • • • • • 
Interpersonal and communication skills • • • • • •  • 
Professionalism • • • • • • • • 

System-based practice • • •  • •  • 
 

เกณฑ์การประเมินการลื่อนชัน้ป*ี 
 1.  เมื่อผ่านการฝึกอบรม 12 เดือน 
  ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ เช่นเดียวกับสาขาอายุรศาสตร์ 
 

 2.  เมื่อผ่านการฝึกอบรม 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 (2 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.  เมื่อผ่านการฝึกอบรม 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 (2 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 3 (3 different cases) 
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ใบประเมิน EPA   
ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชั้นปีที่ 2/ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชั้นปีที่ 1 

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

 

เมื่อผ่านการฝึกอบรม 24 เดือน ตอ้งได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3: 10 ครั้ง (Cases in different diseases/problems) 
 

ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน......................................................................................................... ชั้นปีที…่………………..……สถาบัน......................................................................................................................... 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับศักยภาพ (1-5)* 

ครั้งที่ 1 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 2 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 3 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 4 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 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      

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

อาจารย์..................................อาจารย์................................อาจารย์................................ อาจารย์.................................อาจารย์............................ 
วันที่........................................วันที่.....................................วันที่..................................... วันที่......................................วันที่................................... 

 

*ระดับศักยภาพ 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด   2 = สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ   4 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยไม่ต้องควบคุม 
 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดับ 3 ในทุกหัวข้อการประเมิน 

การให้ข้อมูลย้อนกลับหรือค าแนะน าอ่ืนๆ………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
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ใบประเมิน EPA 
ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชั้นปีที่ 2/ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชั้นปีที่ 1 

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

 

เมื่อผ่านการฝึกอบรม 24 เดือน ตอ้งได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3: 10 ครั้ง (Cases in different diseases/problems) 
 

ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน......................................................................................................... ชั้นปีที…่………………..……สถาบัน......................................................................................................................... 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับศักยภาพ (1-5)* 

ครั้งที่ 6 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 7 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 8 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 9 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 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       

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

อาจารย์..................................อาจารย์................................อาจารย์................................ อาจารย์.................................อาจารย์............................ 
วันที่........................................วันที่.....................................วันที่..................................... วันที่......................................วันที่................................... 

 

*ระดับศักยภาพ 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด   2 = สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ   4 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยไม่ต้องควบคุม 
 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดับ 3 ในทุกหัวข้อการประเมิน 

การให้ข้อมูลย้อนกลับหรือค าแนะน าอ่ืนๆ………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
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ใบประเมิน EPA 
ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชั้นปีที่ 2/ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชั้นปีที่ 1 

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

เมื่อผ่านการฝึกอบรม 24 เดือน ตอ้งได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3: 10 ครั้ง (Cases in different diseases/problems) 
 

ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน......................................................................................................... ชั้นปีที…่………………..……สถาบัน......................................................................................................................... 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับศักยภาพ (1-5)* 

ครั้งที่ 1 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 2 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 3 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 4 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 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      

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

อาจารย์..................................อาจารย์................................อาจารย์................................ อาจารย์.................................อาจารย์............................ 
วันที่........................................วันที่.....................................วันที่..................................... วันที่......................................วันที่................................... 
 

*ระดับศักยภาพ 1 = สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด  2 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
 3 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  4 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยไม่ตอ้งควบคุม 
 5 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองและควบคุมผู้ที่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดับ 3 ในทุกหัวข้อการประเมิน 

การให้ข้อมูลย้อนกลับหรือค าแนะน าอ่ืนๆ……………………………………….........…………….......................………................................................................................................................................................................ 



55 
 

ใบประเมิน EPA  
ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชั้นปีที่ 2/ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชั้นปีที่ 1 

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

 

เมื่อผ่านการฝึกอบรม 24 เดือน ตอ้งได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3: 10 ครั้ง (Cases in different diseases/problems) 
 

ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน......................................................................................................... ชั้นปีที…่………………..……สถาบัน......................................................................................................................... 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับศักยภาพ (1-5)* 

ครั้งที่ 6 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 7 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 8 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 9 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 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      

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

อาจารย์..................................อาจารย์................................อาจารย์................................ อาจารย์.................................อาจารย์............................ 
วันที่........................................วันที่.....................................วันที่..................................... วันที่......................................วันที่................................... 
 

*ระดับศักยภาพ  1 = สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด  2 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
3 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  4 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยไม่ตอ้งควบคุม 
5 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองและควบคุมผู้ที่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดับ 3 ในทุกหัวข้อการประเมิน 
การให้ข้อมูลย้อนกลับหรือค าแนะน าอ่ืนๆ ………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
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ใบประเมิน EPA  
ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชั้นปีที่ 2/ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชั้นปีที่ 1 

EPA 3: Management of hematologic malignancy (แผ่นที่ 1) 

 

เมื่อผ่านการฝึกอบรม 24 เดือน ตอ้งได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3: 10 ครั้ง (Cases in different diseases/problems)  
 

ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน......................................................................................................... ชั้นปีที…่………………..……สถาบัน......................................................................................................................... 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับศักยภาพ (1-5)* 

ครั้งที่ 1 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 2 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 3 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 4 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 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      

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

อาจารย์..................................อาจารย์................................อาจารย์................................ อาจารย์.................................อาจารย์............................ 
วันที่........................................วันที่.....................................วันที่..................................... วันที่......................................วันที่................................... 

 

*ระดับศักยภาพ 1 = สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด  2 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
 3 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  4 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยไม่ตอ้งควบคุม 
 5 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองและควบคุมผู้ที่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดับ 3 ในทุกหัวข้อการประเมิน 

การให้ข้อมูลย้อนกลับหรือค าแนะน าอ่ืนๆ ………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
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ใบประเมิน EPA  
ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชั้นปีที่ 2/ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชั้นปีที่ 1 

EPA 3: Management of hematologic malignancy (แผ่นที่ 2) 

 

เมื่อผ่านการฝึกอบรม 24 เดือน ตอ้งได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3: 10 ครั้ง (Cases in different diseases/problems) 
 

ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน......................................................................................................... ชั้นปีที…่………………..……สถาบัน........................................................................................................................ 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับศักยภาพ (1-5)* 

ครั้งที่ 6 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 7 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 8 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 9 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 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      

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

อาจารย์..................................อาจารย์................................อาจารย์................................ อาจารย์.................................อาจารย์............................ 
วันที่........................................วันที่.....................................วันที่..................................... วันที่......................................วันที่................................... 

 

*ระดับศักยภาพ 1 = สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด  2 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
 3 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  4 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยไม่ตอ้งควบคุม 
 5 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองและควบคุมผู้ที่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดับ 3 ในทุกหัวข้อการประเมิน 

การให้ข้อมูลย้อนกลับหรือค าแนะน าอ่ืนๆ ………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
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ใบประเมิน EPA 
ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชั้นปีที่ 2/ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชั้นปีที่ 1 

EPA 4: Performing bone marrow study 

 

เมื่อผ่านการฝึกอบรม 24 เดือน ตอ้งได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3: 5 ครั้ง (Cases in different diseases/problems) 
 

ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน......................................................................................................... ชั้นปีที…่………………..……สถาบัน........................................................................................................................ 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับศักยภาพ (1-5)* 

ครั้งที่ 1 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 2 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 3 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 4 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 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      

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

อาจารย์..................................อาจารย์................................อาจารย์................................ อาจารย์.................................อาจารย์............................. 
วันที่........................................วันที่.....................................วันที่..................................... วันที่......................................วันที่................................... 

 

*ระดับศักยภาพ 1 = สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด  2 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
 3 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  4 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยไม่ตอ้งควบคุม 
 5 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองและควบคุมผู้ที่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 
 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดับ 3 ในทุกหัวข้อการประเมิน 
การให้ข้อมูลย้อนกลับหรือค าแนะน าอ่ืนๆ………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
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ใบประเมิน EPA  
ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชั้นปีที่ 2/ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชั้นปีที่ 1 

EPA 5: Providing consultation of general hematologic problem 
 

เมื่อผ่านการฝึกอบรม 24 เดือน ตอ้งได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 4: 5 ครั้ง (Cases in different diseases/problems) 
 

ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน......................................................................................................... ชั้นปีที…่………………..……สถาบัน........................................................................................................................ 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับศักยภาพ (1-5)* 

ครั้งที่ 1 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 2 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 3 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 4 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 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      

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

อาจารย์..................................อาจารย์................................อาจารย์................................ อาจารย์.................................อาจารย์............................. 
วันที่........................................วันที่.....................................วันที่..................................... วันที่......................................วันที่................................... 

 

*ระดับศักยภาพ 1 = สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด  2 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
 3 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  4 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยไม่ตอ้งควบคุม 
 5 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองและควบคุมผู้ที่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 
 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดับ 4 ในทุกหัวข้อการประเมิน 

การให้ข้อมูลย้อนกลับหรือค าแนะน าอ่ืนๆ………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
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ใบประเมิน EPA  
ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชั้นปีที่ 2/ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชั้นปีที่ 1 

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

 

เมื่อผ่านการฝึกอบรม 24 เดือน ตอ้งได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3: 3 ครั้ง (Cases in different diseases/problems) 
 

ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน......................................................................................................... ชั้นปีที…่………………..……สถาบัน........................................................................................................................ 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับศักยภาพ (1-5)* 

ครั้งที่ 1 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 2 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 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    

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

อาจารย์..................................อาจารย์................................อาจารย์................................ อาจารย์.................................อาจารย์............................. 
วันที่........................................วันที่.....................................วันที่..................................... วันที่......................................วันที่................................... 

 

*ระดับศักยภาพ 1 = สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด  2 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
 3 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  4 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยไม่ตอ้งควบคุม 
 5 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองและควบคุมผู้ที่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 
 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดับ 3 ในทุกหัวข้อการประเมิน 
การให้ข้อมูลย้อนกลับหรือค าแนะน าอ่ืนๆ ………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
 
 
 
 
 



61 
 

ใบประเมิน EPA  
ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชั้นปีที่ 2/ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชั้นปีที่ 1 

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

 

เมื่อผ่านการฝึกอบรม 24 เดือน ตอ้งได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3: 3 ครั้ง (Cases in different diseases/problems) 
 

ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน......................................................................................................... ชั้นปีที…่………………..……สถาบัน........................................................................................................................ 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับศักยภาพ (1-5)* 

ครั้งที่ 1 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 2 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 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    

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

อาจารย์..................................อาจารย์................................อาจารย์................................ อาจารย์.................................อาจารย์............................. 
วันที่........................................วันที่.....................................วันที่..................................... วันที่......................................วันที่................................... 

 

*ระดับศักยภาพ 1 = สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด  2 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
 3 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  4 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยไม่ตอ้งควบคุม 
 5 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองและควบคุมผู้ที่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 
 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดับ 3 ในทุกหัวข้อการประเมิน 

การให้ข้อมูลย้อนกลับหรือค าแนะน าอ่ืนๆ………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
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ใบประเมิน EPA 
ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชั้นปีที่ 2/ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชั้นปีที่ 1 

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

เมื่อผ่านการฝึกอบรม 24 เดือน  ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 4: 5ครั้ง (Topics  in different diseases/problems) 
 

ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน......................................................................................................... ชั้นปีที…่………………..……สถาบัน........................................................................................................................ 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับศักยภาพ (1-5)* 

ครั้งที่ 1 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 2 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 3 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 4 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 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      

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

อาจารย์..................................อาจารย์................................อาจารย์................................ อาจารย์.................................อาจารย์............................. 
วันที่........................................วันที่.....................................วันที่..................................... วันที่......................................วันที่................................... 

 

*ระดับศักยภาพ 1 = สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด  2 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
 3 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  4 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยไม่ตอ้งควบคุม 
 5 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองและควบคุมผู้ที่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 
 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดับ 4 ในทุกหัวข้อการประเมิน 

การให้ข้อมูลย้อนกลับหรือค าแนะน าอ่ืนๆ ………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
 
 
 



63 
 

ใบประเมิน EPA  
ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชั้นปีที่ 2/ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชั้นปีที่ 1 

EPA 8: Practicing Patient safety 

 

เมื่อผ่านการฝึกอบรม 24 เดือน ตอ้งได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3: 3 ครั้ง (Cases in different diseases/problems) 
 

ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน......................................................................................................... ชั้นปีที…่………………..……สถาบัน........................................................................................................................ 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับศักยภาพ (1-5)* 

ครั้งที่ 1 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 2 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 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    

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

อาจารย์..................................อาจารย์................................อาจารย์................................ อาจารย์.................................อาจารย์............................. 
วันที่........................................วันที่.....................................วันที่..................................... วันที่......................................วันที่..................................... 

 

*ระดับศักยภาพ 1 = สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด  2 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
 3 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  4 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยไม่ตอ้งควบคุม 
 5 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองและควบคุมผู้ที่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 
 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดับ 3 ในทุกหัวข้อการประเมิน 

การให้ข้อมูลย้อนกลับหรือค าแนะน าอ่ืนๆ ………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
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ใบประเมิน EPA   
ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชั้นปีที่ 3/ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชั้นปีที่ 2 

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

 

เมื่อผ่านการฝึกอบรม 24-36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 4: 10 ครั้ง (Cases in different diseases/problems) 
 

ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน......................................................................................................... ชั้นปีที…่………………..……สถาบัน........................................................................................................................ 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับศักยภาพ (1-5)* 

ครั้งที่ 1 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 2 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 3 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 4 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 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       

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

อาจารย์..................................อาจารย์................................อาจารย์................................ อาจารย์.................................อาจารย์............................ 
วันที่........................................วันที่.....................................วันที่..................................... วันที่......................................วันที่................................... 

 

*ระดับศักยภาพ 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด   2 = สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  4 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยไม่ต้องควบคุม 
 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดับ 4 ในทุกหัวข้อการประเมิน 

การให้ข้อมูลย้อนกลับหรือค าแนะน าอ่ืนๆ………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
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ใบประเมิน EPA  
ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชั้นปีที่ 3/ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชั้นปีที่ 2 

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

 

เมื่อผ่านการฝึกอบรม 24-36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 4: 10 ครั้ง (Cases in different diseases/problems) 
 

ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน......................................................................................................... ชั้นปีที…่………………..……สถาบัน........................................................................................................................ 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับศักยภาพ (1-5)* 

ครั้งที่ 6 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 7 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 8 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 9 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 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       

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

อาจารย์..................................อาจารย์................................อาจารย์................................ อาจารย์.................................อาจารย์............................. 
วันที่........................................วันที่.....................................วันที่..................................... วันที่......................................วันที่................................... 

 

*ระดับศักยภาพ 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด  2 = สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยไม่ต้องควบคุม 
 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดับ 4 ในทุกหัวข้อการประเมิน 

การให้ข้อมูลย้อนกลับหรือค าแนะน าอ่ืนๆ………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
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ใบประเมิน EPA  
ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชั้นปีที่ 3/ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชั้นปีที่ 2 

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

เมื่อผ่านการฝึกอบรม 24-36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 4: 10 ครั้ง (Cases in different diseases/problems) 
 

ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน......................................................................................................... ชั้นปีที…่………………..……สถาบัน........................................................................................................................ 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับศักยภาพ (1-5)* 

ครั้งที่ 1 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 2 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 3 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 4 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 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      

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

อาจารย์..................................อาจารย์................................อาจารย์................................ อาจารย์.................................อาจารย์............................. 
วันที่........................................วันที่.....................................วันที่..................................... วันที่......................................วันที่................................... 
 

*ระดับศักยภาพ 1 = สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด  2 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
 3 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  4 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยไม่ตอ้งควบคุม 
 5 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองและควบคุมผู้ที่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดับ 4 ในทุกหัวข้อการประเมิน 

การให้ข้อมูลย้อนกลับหรือค าแนะน าอ่ืนๆ………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 



67 
 

ใบประเมิน EPA  
ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชั้นปีที่ 3/ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชั้นปีที่ 2 

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

เมื่อผ่านการฝึกอบรม 24-36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 4: 10 ครั้ง (Cases in different diseases/problems) 
 

ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน......................................................................................................... ชั้นปีที…่………………..……สถาบัน........................................................................................................................ 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับศักยภาพ (1-5)* 

ครั้งที่ 6 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 7 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 8 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 9 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 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      

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

อาจารย์..................................อาจารย์................................อาจารย์................................ อาจารย์.................................อาจารย์............................. 
วันที่........................................วันที่.....................................วันที่..................................... วันที่......................................วันที่................................... 
 

*ระดับศักยภาพ 1 = สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด  2 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
 3 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  4 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยไม่ตอ้งควบคุม 
 5 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองและควบคุมผู้ที่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 
 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดับ 4 ในทุกหัวข้อการประเมิน 
การให้ข้อมูลย้อนกลับหรือค าแนะน าอ่ืนๆ ………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
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ใบประเมิน EPA  
ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชั้นปีที่ 3/ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชั้นปีที่ 2 

EPA 3: Management of hematologic malignancy (แผ่นที่ 1) 

 

เมื่อผ่านการฝึกอบรม 24-36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 4: 10 ครั้ง (Cases in different diseases/problems) 
 

ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน......................................................................................................... ชั้นปีที…่………………..……สถาบัน........................................................................................................................ 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับศักยภาพ (1-5)* 

ครั้งที่ 1 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 2 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 3 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 4 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 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      

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

อาจารย์..................................อาจารย์................................อาจารย์................................ อาจารย์.................................อาจารย์............................. 
วันที่........................................วันที่.....................................วันที่..................................... วันที่......................................วันที่................................... 

 

*ระดับศักยภาพ  1 = สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด  2 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
3 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  4 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยไม่ตอ้งควบคุม 
5 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองและควบคุมผู้ที่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 

 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดับ 4 ในทุกหัวข้อการประเมิน 

การให้ข้อมูลย้อนกลับหรือค าแนะน าอ่ืนๆ………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
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ใบประเมิน EPA  
ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชั้นปีที่ 3/ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชั้นปีที่ 2 

EPA 3: Management of Hematologic malignancy (แผ่นที่ 2) 

 

เมื่อผ่านการฝึกอบรม 24-36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 4: 10 ครั้ง (Cases in different diseases/problems) 
 

ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน......................................................................................................... ชั้นปีที…่………………..……สถาบัน........................................................................................................................ 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับศักยภาพ (1-5)* 

ครั้งที่ 6 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 7 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 8 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 9 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 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      

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

อาจารย์..................................อาจารย์................................อาจารย์................................ อาจารย์.................................อาจารย์............................. 
วันที่........................................วันที่.....................................วันที่..................................... วันที่......................................วันที่................................... 

 

*ระดับศักยภาพ 1 = สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด  2 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
 3 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  4 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยไม่ตอ้งควบคุม 
 5 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองและควบคุมผู้ที่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 

 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดับ 4 ในทุกหัวข้อการประเมิน 

การให้ข้อมูลย้อนกลับหรือค าแนะน าอ่ืนๆ………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
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ใบประเมิน EPA 
ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชั้นปีที่ 3/ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชั้นปีที่ 2 

EPA 4: Performing bone marrow study 

 

เมื่อผ่านการฝึกอบรม 24-36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 4: 5 ครั้ง  
 

ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน......................................................................................................... ชั้นปีที…่………………..……สถาบัน........................................................................................................................ 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับศักยภาพ (1-5)* 

ครั้งที่ 1 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 2 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 3 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 4 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 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      

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

อาจารย์..................................อาจารย์................................อาจารย์................................ อาจารย์.................................อาจารย์............................. 
วันที่........................................วันที่.....................................วันที่..................................... วันที่......................................วันที่................................... 

 

*ระดับศักยภาพ 1 = สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด  2 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
 3 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  4 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยไม่ตอ้งควบคุม 
 5 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองและควบคุมผู้ที่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 
 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดับ 4 ในทุกหัวข้อการประเมิน 

การให้ข้อมูลย้อนกลับหรือค าแนะน าอ่ืนๆ………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
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ใบประเมิน EPA  
ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชั้นปีที่ 3/ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชั้นปีที่ 2 

EPA 5: Providing consultation of general hematologic problem 
 

เมื่อผ่านการฝึกอบรม 24-36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 5: 5 ครั้ง (Cases in different diseases/problems) 
 

ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน......................................................................................................... ชั้นปีที…่………………..……สถาบัน........................................................................................................................ 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับศักยภาพ (1-5)* 

ครั้งที่ 1 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 2 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 3 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 4 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 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      

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

อาจารย์..................................อาจารย์................................อาจารย์................................ อาจารย์.................................อาจารย์............................. 
วันที่........................................วันที่.....................................วันที่..................................... วันที่......................................วันที่................................... 

 

*ระดับศักยภาพ 1 = สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด  2 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
 3 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  4 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยไม่ตอ้งควบคุม 
 5 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองและควบคุมผู้ที่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 
 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดับ 5 ในทุกหัวข้อการประเมิน 

การให้ข้อมูลย้อนกลับหรือค าแนะน าอ่ืนๆ ………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
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ใบประเมิน EPA  
ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชั้นปีที่ 3/ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชั้นปีที่ 2 

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

 

เมื่อผ่านการฝึกอบรม 24-36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 4: 3 ครั้ง (Cases in different diseases/problems) 
 

ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน......................................................................................................... ชั้นปีที…่………………..……สถาบัน........................................................................................................................ 
    

 
หัวข้อการประเมิน 

ระดับศักยภาพ (1-5)* 
ครั้งที่ 1 

โรค/ภาวะ........................ 
ครั้งที่ 2 

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

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

อาจารย์..................................อาจารย์................................อาจารย์................................ อาจารย์.................................อาจารย์............................. 
วันที่........................................วันที่.....................................วันที่..................................... วันที่......................................วันที่................................... 

 

*ระดับศักยภาพ 1 = สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด  2 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
 3 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  4 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยไม่ตอ้งควบคุม 
 5 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองและควบคุมผู้ที่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 
 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดับ 4 ในทุกหัวข้อการประเมิน 

การให้ข้อมูลย้อนกลับหรือค าแนะน าอ่ืนๆ ………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
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ใบประเมิน EPA  
ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชั้นปีที่ 3/ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชั้นปีที่ 2 

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

 

เมื่อผ่านการฝึกอบรม 24-36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 4: 3 ครั้ง (Cases in different diseases/problems) 
 

ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน......................................................................................................... ชั้นปีที…่………………..……สถาบัน........................................................................................................................  
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับศักยภาพ (1-5)* 

ครั้งที่ 1 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 2 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 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    

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

อาจารย์..................................อาจารย์................................อาจารย์................................ อาจารย์.................................อาจารย์............................. 
วันที่........................................วันที่.....................................วันที่..................................... วันที่......................................วันที่................................... 

 

*ระดับศักยภาพ 1 = สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด  2 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
 3 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  4 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยไม่ตอ้งควบคุม 
 5 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองและควบคุมผู้ที่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 

 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดับ 4 ในทุกหัวข้อการประเมิน 

การให้ข้อมูลย้อนกลับหรือค าแนะน าอ่ืนๆ ………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
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ใบประเมิน EPA 
ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชั้นปีที่ 3/ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชั้นปีที่ 2 

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

เมื่อผ่านการฝึกอบรม 24-36 เดือน  ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 4: 5ครั้ง (Topics  in different diseases/problems) 
 

ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน......................................................................................................... ชั้นปีที…่………………..……สถาบัน........................................................................................................................  
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับศักยภาพ (1-5)* 

ครั้งที่ 1 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 2 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 3 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 4 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 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      

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

อาจารย์..................................อาจารย์................................อาจารย์................................ อาจารย์.................................อาจารย์............................. 
วันที่........................................วันที่.....................................วันที่..................................... วันที่......................................วันที่................................... 

 

*ระดับศักยภาพ  1 = สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด  2 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
3 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  4 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยไม่ตอ้งควบคุม 
5 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองและควบคุมผู้ที่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 

 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดับ 4 ในทุกหัวข้อการประเมิน 
การให้ข้อมูลย้อนกลับหรือค าแนะน าอ่ืนๆ ………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
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ใบประเมิน EPA  
ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชั้นปีที่ 3/ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ชั้นปีที่ 2 

EPA 8: Practicing patient safety 

 

เมื่อผ่านการฝึกอบรม 24-36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 4: 3 ครั้ง (Cases in different diseases/problems) 
 

ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน......................................................................................................... ชั้นปีที…่………………..……สถาบัน........................................................................................................................  
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับศักยภาพ (1-5)* 

ครั้งที่ 1 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 2 
โรค/ภาวะ........................ 

ครั้งที่ 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    

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

อาจารย์..................................อาจารย์................................อาจารย์................................ อาจารย์.................................อาจารย์............................. 
วันที่........................................วันที่.....................................วันที่..................................... วันที่......................................วันที่..................................... 

 

*ระดับศักยภาพ  1 = สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด  2 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
3 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  4 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองโดยไม่ตอ้งควบคุม 
5 = สามารถปฏิบัตงิานได้เองและควบคุมผู้ที่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 
 

** ผ่าน: ได้ผลประเมิน > ระดับ 4 ในทุกหัวข้อการประเมิน 
การให้ข้อมูลย้อนกลับหรือค าแนะน าอ่ืนๆ ………………………………………………………………….........…………….......................……….............................................................................................................................. 
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ภาคผนวก 2 
เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร 

 

ความรู้พื้นฐานของโลหิตวิทยาและระบบที่เกี่ยวข้อง 

 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 

 c) Transfusion reactions and Hemovigilance programs 
  d) Special conditions: Transfusion in pediatrics, hemolytic disease of the newborn, 

neonatal throm- bocytopenia and neutropenia, red cell exchange 
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 11. ระบาดวิทยาคลินิก 

 ประเมินงานวิจัย 

 ความเชื่อถือได้และจุดอ่อนของการศึกษาแบบ randomized controlled, case- control, 
cohort study, cross-sectional, case series, systematic review และ meta-analysis 

 วิเคราะห์ข้อมูลและความเชื่อถือได้ของข้อมูลที่ได้มาจากการรวบรวม เช่น review article, original 
article 

 สามารถใช้หรือแปลข้อมูลทางสถิติได้ถูกต้อง เช่น p-value, number needed to treat, relative 
risk, odds ratio, 95% confidence interval เป็นต้น 

 ใช้ข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการวินิจฉัย เช่น sensitivity, specificity ได้อย่างเหมาะสม 

 Potential bias ของการวัดค่าหรือแปลค่า sensitivity และ specificity 
 12. เภสชัวิทยาคลินิก 

 ความรู้ทางด้าน pharmacokinetics และ pharmacodynamics ของยา และน ามาประยุกต์กับ
การติดตามระดับยากและการปรับยา 

 หลักการใช้ยา ได้แก่ จดุประสงค์ ทางเลือด การประเมินผล 

 ประเมินผลข้างเคียงจากการใช้ยา การแพ้ยา 

 drug interaction 

 ประเมินความแตกต่างของ metabolism ของยาในผู้ป่วยแต่ละประเภท 

 ปรับเปลี่ยนขนาดยาตามภาวะเสี่ยงต่างๆ เช่น โรคตับ โรคไต สูงอายุ ตั้งครรภ์ และให้นมบุตร 
 
โรคหรือภาวะทางโลหิตวิทยาที่ส าคัญ 
 โรคที่ส าคัญทางโลหิตวิทยา ที่โลหิตแพทย์ต้องวินิจฉัยและรักษาได้ไม่ว่าโรคจะอยู่ในระดับใดก็ตามโดยแบ่ง
ตามวิธีตามวิธีจัดการเรียนรู้ดังนี้ 
 ระดับ 1 โรคหรือภาวะที่พบบ่อย และมีความส าคัญซึ่งแพทย์ประจ าบ้านสามารถเรียนรู้ได้จากผู้ป่วยโดยตรง 
 ระดับ 2 โรคหรือภาวะที่พบน้อยกว่าระดับ 1 และมีความส าคัญซึ่งแพทย์ประจ าบ้านสามารถเรียนรู้จาก

ผู้ป่วยแต่ไม่ได้ดูแลผู้ป่วยโดยตรง เช่น การร่วมดูแลในหอผู้ป่วย (ward round) ด้วยกัน เป็นต้น  
 ระดับ 3 โรคที่พบน้อยแต่มีความส าคัญ ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเอง หรือ

ฟังบรรยาย และสถาบันฝึกอบรมควรจัดให้มีการเรียนรู้โรคในกลุ่มนี้อย่างพอเพียง 
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โรคหรือภาวะ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
1.  Red cell disorders - Nutrional anemias 

- Anemia of chronic disease 
- Thalassemia and 

hemoglobinopathies 
- Acquired  immune 

hemolytic anemfas 
- 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 and 
myelodysplastic 
disorders including 
pediatric disorders (e.g., 
Juvenile myelomonocytic 
leukemia) 
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โรคหรือภาวะ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

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 
lmmunocompromised 
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 
- Thrombocyto

penia in 
pregnancy 

- Heparin-induced 
thrombocytopenia 

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

- Vascular disorders (e.g., 
Osler-Weber-Ren du 
disease) 

11. Congenital coagulation  
    disorders 

- Hemophilia A & B 
- Von Willebrand disease 

 - Other coagulation 
factor 
deficiencies 

- Carriers of hemophilia 
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โรคหรือภาวะ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

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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ทักษะ หัตถการ และ/หรือแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรคทางโลหิตวิทยา 
ที่แพทย์ประจ าบ้านต้องรู้ข้อบ่งชี้ ประโยชน์และโทษของการท าหัตถการต่างๆ 

1. หัตถการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
 กลุ่มที่ 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 
 
 กลุ่มที่ 2 บอกหลักการและแปลผลได ้

 1. Automated cell count 
 2. Lymph node imprint 
 3. Hemoglobin analysis 
 4. Special hemolytic tests: Coombs test, osmotic fragility, acidified serum test, screening 

glucose-6- phosphate dehydrogenase enzyme 
 5. Tests for iron metabolisms and vitamin deficiency 
 6. Screening hemostatic tests 
 7. Test for coagulation factor assay and inhibitors 
 8. Platelet function tests 
 9. Special coagulation and fibrinolytic tests 
 10. Immunohistochemistry 
 11. Flow cytometry 
 12. Cytogenetic and FISH study in hematology 
 13. Molecular techniques, eg. polymerase chain reaction (PCR), reverse transcriptase-polymerase 

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

 14. Detection of immunoglobulin abnormalities 
 15. Diagnostic radiology in hematology 
  15.1 Indications and potential risks and toxicity of imaging techniques 
  15.2 Correct interpretation of radiographic images common in patient management 

including ultrasound, nuclear medicine studies (e.g., bone scan, radioisotope-tagged 
RBC scans) computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), 
positron emission tomography (PET), and combined CT/PET 

 16. ABO and Rh typing of red blood cells, compatibility testing, alloantibody screening and 
identification and work-up for transfusion complications 



82 
 

2. หัตถการการดแูลรกัษา 
กลุ่มที่ 1  Treatments of hematological disorders 
1. Standard chemotherapy 
2. Immunosuppressive therapy 
3. Stem cell transplantation: 
 - Indications, risks and benefits of autologous and allogeneic transplantations 
 - Criteria for selection of myeloablative or reduced dose preparative regimens 
 - Administration of high-dose therapy 
 - Identification and selection of stem cell source 
 - Acute and chronic graft versus host diseases 
 - Pulmonary complications, veno-occlusive disease of the liver, and hemorrhagic cystitis 
 - Evaluation of chimerism 
 - Mobilization, collection and manipulation of hematopoietic stem cells 
4. Treatments of acute bleeding (blood products, hemostatic drugs, and reversal agents) 
5. Antithrombotic and thrombolytic therapy 
6. Targeted therapy 
7. Immunotherapy 
8. Administration of hematopoietic growth factors 
9. Genetic counseling 

 
กลุ่มท่ี 2  Transfusion Medicine 
1. Use of blood components 
 - 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) 
 - Red cells, platelets, plasma 
2. Administration of transfusion and management of complications 
 - Information to the patient 
 - Routine vs. emergency transfusions 
 - Proper identification of the unit and recipient 
 - Rate and conditions of administration and monitoring 
 - Transfusion reactions and complications (non-hemolytic, hemolytic, allergic, transfusion-

related acute lung injury TRALI, transfusion associated GvHD) 



83 
 

3. Management of special conditions 
 - Laboratory work-up of immune hemolytic anemia 
 - Platelet refractoriness 
 - Apheresis 
 - Performing therapeutic phlebotomy 

 
กลุ่มท่ี 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 
 
กลุ่มท่ี 4  End of life care 
1. Communication with patients and family about death and dying 
2. Decision making related to end-of-life situations 
3. Recognizing physical, psychological, social or spiritual distress and identifying the need for  

specialist palliative care 
4. Potential indicators of the quality of end-of-life care 
5. Collaboration of the multi-professional team with patients and family 
6. Best practice in the last hours and days of life, including use of effective symptomatic 

treatment for patients approaching death 
 
กลุ่มท่ี 5   
1. Practical competency in managing pain, mucositis and vomiting in hematologic diseases and 

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

potential interactions of medications for pain and vomiting 
3. Practical competency in the indications and use of nonpharmacologic methods for treating 

pain 
4. Venous access management for hematological patients 
5. Nutritional management for hematological patients 
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ความทางรู้ด้านบูรณาการ 
 1. Interpersonal and communication skills 

1) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย 
2) การดูแลผู้ป่วยและญาติในวาระใกล้เสียชีวิต 
3) การบอกข่าวร้าย 
4) ปัจจัยที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย 
5) การบรหิารจดัการ difficult patient ได้ 
6) เข้าใจพื้นฐานความเชื่อทางสุขภาพที่ต่างกัน 
7) การสื่อสารกับผู้ปว่ย ญาต ิและผู้ร่วมงาน 
8) การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแพทย์และผู้ร่วมงาน 

 
 2. Professionalism 

1) Patient-centered care 
(1) การยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก 
(2) การรักษาความน่าเชื่อถือแก่ผู้ป่วย สังคม 

 การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดีที่สุด 
 การให้เกียรติและยอมรับเพ่ือนร่วมวิชาชีพ เพื่อนร่วมงาน ผู้ป่วย และญาติ 
 ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดไว้ก่อน 

2) พฤตินิสัย 
(1) ความรับผิดชอบ และความตรงต่อเวลา 
(2) การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

3) Medical Ethics 
(1) การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงการรับของจากบริษัทภัณฑ์ทางการแพทย์ 
(2)  การนับถือให้เกียรติและสิทธิ รวมทั้งความเห็นของผู้ป่วย ในกรณีผู้ป่วยไม่เห็นด้วยกับการรักษาหรือ

ปฏิเสธการรักษา กรณีญาติและผู้ป่วยร้องขอตามสิทธิผู้ป่วย 
(3) การขอความยินยอมจากผู้ป่วยในการดูแลรักษาและหัตถการ 
(4) ในกรณีที่ผู้ป่วยตัดสินใจไม่ได้ต้องสามารถเลือกผู้ตัดสินใจแทนผู้ป่วยได้ 
(5) การปฏิบัติในกรณีท่ีผู้ป่วยร้องขอการรักษาที่ไม่มีประโยชน์หรือมีอันตราย 
(6) การรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย 
(7) การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง 

4) Continue professional development 
(1) การก าหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง 
(2) การค้นคว้าความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือได้ด้วยตนเอง 
(3) การประยุกต์ความรู้ที่ค้นคว้ากับปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 
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(4) การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ 
(5) การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการอย่างสม่ าเสมอ 
(6) การใช้ electronic database  และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ 
(7) การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิสิต นักศึกษา ผู้ป่วยและญาติ 

 
 3. System-based practice 

1) ระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ 
2) ระบบประกันสุขภาพ เช่น ระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม ระบบสวสัดิการการ

รักษาพยาบาลของข้าราชการ  
3) การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ ความปลอดภัยของผู้ป่วย 
4) ประเมินประสิทธภิาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา 
5) เข้าใจ หลักการบรหิารจัดการ และ cost consciousness medicine 
6) เข้าใจความรู้กฎหมายทางการแพทย์ สิทธิผู้ปว่ย 
7) เข้าใจนโยบายการใช้ยาระดับชาต ิเชน่ บัญชียาหลักแห่งชาติ 
8) เข้าใจในบทบาทของการรักษาทางเลือก 
9) เรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพของตนเอง 
10) การใชย้าและทรัพยากรแบบสมเหตุสมผล 

 
 4. Practice-based learning and improvement 

1) ทักษะและจริยธรรมในการวิจยั 
2) การดูแลรักษาผู้ปว่ยแบบทีมสหวชิาชีพ 
3) การใช้การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและยาอย่างสมเหตุผล 
4) การบันทึกเวชระเบียนครบถ้วนถูกต้อง 
5) การลงรหสัโรค และรหัสหตัถการ 
6) การลงสาเหตุการตาย 
7) การจัดกลุ่มโรคและค่าน้ าหนักสัมพันธ์ กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม Disease-related group (DRG) 
8) การสรา้ง Clinical Practice Guideline (CPG) 
9) การป้องกันและควบคุมการตดิเชื้อในโรงพยาบาล 
10) การเสริมสรา้งสุขภาพและการป้องกันโรค 
11) การดุแลผู้ป่วยที่บ้าน 
12) เข้าใจการใช้และแปลผลเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ เช่น flow chart, control chart เป็นตน้ 
13) การประเมินความพอใจของผูป้่วย 
14) การมีส่วนรว่มในองค์กร เช่น ภาควชิาแผนก/กลุ่มงาน โรงพยาบาล/สถาบนั ราชวิทยาลัย เป็นต้น 
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ภาคผนวก 3 
การรับรอง วุฒิบัตร หรือ หนังสืออนุมัติ สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด  

ให้มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” 
 

การรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (วว.) หรือหนังสืออนุมัติ (อว.)อายุรศาสตร์โรคเลือด ให้ 
“เทียบเท่าปริญญาเอก” นั้น ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลและของแต่ละสถาบันที่ให้การฝึกอบรม  โดยให้เป็นไปตามความ
สมัครใจของแต่ละสถาบันที่ให้การฝึกอบรมฯ และความสมัครใจของแพทย์ประจ าบ้าน หากแพทย์ประจ าบ้านมีความ
ประสงค์ดังกล่าว  จะต้องแจ้งให้สถาบันฝึกอบรมทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนว่า จะรับการฝึ กอบรมที่มีโอกาส
ได้รับทั้ง วว. หรือ อว. และการรับรองคุณวุฒิดังกล่าวให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก”     

ในกรณีที่สถาบันฝึกอบรมฯ ไม่สามารถจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพ่ือให้มีการรับรองคุณวุฒิ วว. 
หรือ อว. “เทียบเท่าปริญญาเอก” ได้   สถาบันนั้นมีสิทธิ์ที่จะไม่จัดการฝึกอบรมแบบที่มีการรับรองคุณวุฒิ ให้ 
“เทียบเท่าปริญญาเอก” ได้   สถาบันนั้นสามารถแจ้งให้แพทย์ประจ าบ้านทราบตั้งแต่วันเริ่มเปิดรับสมัครการคัดเลือก
เข้าเป็นแพทย์ประจ าบ้านไปจนถึงวันที่เริ่มเปิดการฝึกอบรม  ในกรณีที่สถาบันฝึกอบรมใดต้องการให้มีการรับรอง วว. 
หรือ อว. ให้มีคุณวุฒิ ดังกล่าว แต่มีทรัพยากรจ ากัด  สถาบันนั้นสามารถติดต่อขอความร่วมมือจากอาจารย์และ
ทรัพยากรจากสถาบันอ่ืนมาช่วยได้ 

การที่แพทย์ประจ าบ้านสอบผ่านและมีสิทธิ์ได้รับ วุฒิบัตร หรือ หนังสืออนุมัติ สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด
แล้ว  หากมีความประสงค์จะให้ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ด าเนินการออกเอกสารเพ่ือรับรองว่า วุฒิบัตร หรือ หนังสือ
อนุมัติ สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นั้น จะต้องท าให้ผลงานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานวิจัยที่ส่งมาให้ราชวิทยาลัยฯ ประกอบการเข้าสอบ วว. หรือ อว. ในครั้งนั้น  มีลักษณะดังนี้    

1.  ผลงานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

2.  กรณีงานวิจัยวารสาร ในสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ควรเป็นงานวิจัยแบบ systematic review และ 
meta-analysis โดยให้เพ่ิมวงเล็บด้วยภาษาอังกฤษว่าเป็น systematic review และ meta-analysis เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจน 

3.  ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดย่อ  อนึ่ง การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ
ที่อยู่นอกเหนือประกาศของ TCI ให้เป็นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ถูกคัดเลือกให้อยู่ใน PubMed, Scopus, Web 
of Science หรือ Google Scholar  หรือในวารสารนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในบทความหรือในบทคัดย่อและมี
การตีพิมพ์วารสารฉบับนี้มานานเกิน 10 ปี (วารสารเริ่มออกอย่างช้าในปี พ.ศ.2549 หรือ ค.ศ.2006) 

ในกรณีที่ วว. หรือ อว. ได้รับการรับรองว่า  “เทียบเท่าปริญญาเอก” ไม่ให้ใช้ค าว่า Ph.D. หรือ ปร.ด. ท้าย
ชื่อในคุณวุฒิ หรือวุฒิการศึกษา รวมทั้งการใช้ค าว่า ดร. น าหน้าชื่อ  แต่สถาบันการศึกษาสามารถให้ผู้ที่ได้วว. หรือ 
อว. ที่ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นี้ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษา  อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษา 
อาจารย์คุมวิทยานิพนธ์ หรือเป็นวุฒิการศึกษาประจ าสถานศึกษาได้    

ดังนั้น วุฒิบัตรฯ หรือ หนังสืออนุมัติฯ ของท่านที่ได้รับการรับรองวุฒิการศึกษานี้   อาจจะมีค าว่า 
“เทียบเท่าปริญญาเอก”  ต่อท้ายได้เท่านั้น 
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ภาคผนวก 4 
Table of Specification 

 
 การสอบข้อเขียน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ประกอบด้วยการสอบ 
 MCQ 40% 
 MEQ 20% 
 
 การสอบภาคปฏิบัติ/ปากเปล่า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ประกอบด้วยการสอบ 
 Spot diagnosis 10% 
 Oral/cases 15% 
 Hematomorphology 15% 
 
 รายละเอียดของข้อสอบ 
 MEQ   Benign hematologic disorders         (2 ข้อ)       10% 
  Malignant hematologic disorders     (2 ข้อ)  10% 
 Spot Diagnosis 25 ข้อ      10%  
 Hematologic morphology       15% 
  15 slides:  
     -  Blood smear 7-8 
     -  Bone marrow smear 5-6 
     -  Node imprint or Cytospin 1-2 
 
 Oral/cases  Benign and Malignant disorders   15%  
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MCQ (150) Recall < 10% (ไ,ม่นับ Basic science) 40% 
 

ล าดับที่ เนื้อหาสังเขปของการฝึกอบรม จ านวนข้อสอบ 

1 ความรู้พืน้ฐาน 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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ภาคผนวก 5 
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 
 
 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ปีละ ชั้นละ (คน) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 

จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม (คน) 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

9 
 

11 
 

13 
 

15 
 

17 
 

19 

จ านวนผู้ป่วยนอกในคลินิก 

อายุรศาสตร์โรคเลือด  (ครั้ง/ปี) 

 
1000 

 
2000 

 
3000 

 
4000 

 
5000 

 
6000 

 
7000 

 
8000 

 
9000 

 
10000 

 
11000 

 
12000 

จ านวนผู้ป่วยในอายุรศาสตร์

โรคเลือดท่ีรับปรึกษาท้ังใน

แผนกและนอกแผนก (คน/ปี) 

 
150 

 
300 

 
450 

 
600 

 
750 

 
900 

 
1050 

 
1200 

 
1350 

 
1500 

 
1650 

 
1800 

จ านวนการตรวจไขกระดูก (ครั้ง/ปี) 
 

50 
 

100 
 

150 
 

200 
 

250 
 

300 
 

350 
 

400 
 

450 
 

500 
 

550 
 

600 

 
 
 



90 
 

ภาคผนวก 6 
รายนามคณะอนุกรรมการจัดท าเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

  เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2561 

 
 
 

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิชัย  อติชาตการ ที่ปรึกษา 

2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงแสงสุรีย์  จูฑา ที่ปรึกษา 

3. รองศาสตราจารย์นายแพทย์อาทิตย์  อังกานนท์  ที่ปรึกษา 

4. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพิมพ์ใจ  นิภารักษ์  ประธาน 

5. ศาสตราจารย์นายแพทย์พันธุ์เทพ  อังชัยสุขศิริ  กรรมการ 

6. รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุภร  จันท์จารุณี  กรรมการ 

7. แพทย์หญิงธีรยา  พัววิไล    กรรมการ 

8. แพทย์หญิงพิจิกา  จันทราธรรมชาติ   กรรมการ 

9. แพทย์หญิงกชวรรณ  บุญญวัฒน์   กรรมการ 

10. นางสาวอภิรดี  บุญเรืองรัตน์    เลขานุการ 

11. นางสาวหัทยา  สุภาพ     ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ภาคผนวก 7 
ขั้นตอนการรับอาจารย์ใหม่ 

 
 

 
 


