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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. ชื่อหลักสูตร :   

(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบา้นเพื่อวุฒบิัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสาขาพยาธิวทิยาคลินิก 

(ภาษาอังกฤษ) Residency Training in Clinical Pathology 
 
2. ชื่อวุฒิบัตร : 

ชื่อเต็ม 
(ภาษาไทย) วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขาพยาธิวิทยาคลินิก 
(ภาษาอังกฤษ) Diplomate of theThai Board of Clinical Pathology 
ชื่อย่อ 
(ภาษาไทย) ว.ว. สาขาพยาธิวิทยาคลินิก 
(ภาษาอังกฤษ) Diplomate, Thai Board of Clinical Pathology 

 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  

ภาควิชาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 
 
4. วิสัยทัศน์และพันธกิจของหลักสูตร  

หลักสูตรฯได้ก าหนดพันธกิจและผลลัพธ์การฝึกอบรมที่พึงประสงค์ ให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัย
พยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยก าหนด (ภาคผนวกที่ 1) 

พันธกิจของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
จัดการศึกษา สร้างงานวิจัย ให้การบริการวิชาการ และดูแลสุขภาพ เพื่อสุขภาวะของสังคม 
พันธกิจของหลักสูตรฯ 
ผลิตแพทย์พยาธิวิทยาคลินิกที่มีความสามารถในการน าองค์ความรู้ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มา
เพ่ือให้บริการทางการแพทย์และบริการวิชาการ รวมถึงการสร้างงานวิจัย เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประเทศ 

5. ก าหนดการเปิดฝึกอบรม :  
ใช้ส าหรับการฝึกอบรม ตั้งแตป่กีารศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

 
6. จ านวนปีของการฝึกอบรม  

หลักสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลา 3 ปี  โดยแต่ละปีไมน่้อยกว่า 50 สัปดาห์ 
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7. ภาษาที่ใช ้
ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารเป็นหลัก ใช้ภาษาอังกฤษในรายวิชาที่เรียนร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 
8. ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมแพทย์ประจ าบา้นให้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาพยาธิวิทยาคลนิิก ซึ่งมีสมรรถนะครอบคลุมทั้งด้าน ความรู้ ทักษะ และเจตคติ จึงก าหนดให้แพทย์ที่จบการ
ฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถตามสมรรถนะทัง้ 9 ด้านดังนี ้

 

(8.1) ด้านความรู้ทางการแพทย์ (Medical Knowledge) (ด้านความรู้) 
8.1.1 มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ที่เกี่ยวข้องกับ laboratory medicine 
8.1.2 มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสิ่งส่งตรวจทั้งระยะก่อนวิเคราะห์ ระยะวิเคราะห์ และระยะหลงัวิเคราะห์ 
8.1.3 สามารถใช้เคร่ืองมือทางสถิติและการค านวนทีส่ าคัญในการควบคุมคุณภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
8.1.4 เข้าใจเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ต่าง ๆ เช่น ISO15189, ISO15190, CLSI 
8.1.5 เข้าใจ proficiency testing program 

 

(8.2) ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) (ด้านความรู้, ด้านเจตคติ) 
8.2.1 สามารถแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการร่วมกับข้อมูลทางคลินิก 
8.2.2 สามารถให้ค าปรึกษาแก่แพทย์ในการส่งตรวจทางห้องปฏบิัติการ  
8.2.3 สามารถให้ค าปรึกษาแก่แพทย์ในการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่พบไมบ่่อยหรือไม่เป็นไปตามที่
คาดหมาย 
8.2.4 สามารถให้ความเห็นเก่ียวกับการตรวจทางห้องปฏบิัติการในที่ประชุมสหสาขาวิชาชีพ 
8.2.5 มีทักษะในการดูแลผูป้่วยด้านเวชศาสตร์การธนาคารเลือด 

 

(8.3) ด้านทักษะในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏบิัติการ (Technical and procedural skill) (ด้านทักษะ) 
8.3.1 สามารถปฏิบตัิการตรวจวเิคราะห์ด้วยตนเองตามรายการที่ก าหนด 
8.3.2 สามารถแปลผลการตรวจวิเคราะห์ที่ต้องใช้การสังเกตโดยตรงได้ตามรายการที่ก าหนด 
 

(8.4) ด้านประสบการณใ์นการควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการ (Administrative work experience) (ด้านความรู้) 
มีประสบการณ์ตามงานของแตล่ะห้องปฏิบัติการ 

8.4.1 Workflow ของห้องปฏิบัติการ 
8.4.2 การ validate ผลการทดสอบ 
8.4.3 การควบคุมคุณภาพ 
8.4.4 การแก้ไขปัญหาในงานประจ าวนั 
8.4.5 การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ 
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(8.5) ด้านจริยธรรมวิชาชีพ (Professionalism) (ด้านเจตคติ) 
8.5.1 แสดงออกถึงการค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นส าคญั รวมถึงการรักษาความลบัของผู้ป่วย  
8.5.2 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริต 
8.5.3 แสดงออกถึงความรับผิดชอบและความตรงต่อเวลา 
8.5.4 แสดงออกถึงบุคลิกภาพและการแต่งกายที่เหมาะสมกับวชิาชพี 
8.5.5 แสดงออกถึงทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ต่อเพื่อนร่วมงานทุกระดบั 
 

(8.6) ด้านทักษะการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal and Communication skill) (ด้าน
ความรู้, ด้านเจตคติ, ด้านทักษะความสัมพันธ์) 

8.6.1 สามารถสื่อสารกับแพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทย์ในการให้ค าปรึกษาได้อยา่งเหมาะสม 
8.6.2 สามารถสื่อสารกับผู้ป่วย/ผู้รับบริการในประเด็นที่เก่ียวข้องกับห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะอย่างด้านเวช
ศาสตร์การบริการโลหิต 
8.6.3 สามารถให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น seminar, journal club  
8.6.4 สามารถน าเสนอข้อมูลผูป้่วยและอภิปรายปัญหาอยา่งมปีระสิทธิภาพ 
 

(8.7) ด้านทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง (Practice-based learning and improvement) (ด้านความรู้, 
ด้านเจตคติ) 

8.7.1 สามารถประเมินและวิพากษ์บทความทางวทิยาศาสตร์ 
8.7.2 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
8.7.3 สามารถวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้แก่การระบุสิ่งที่ตนเองไม่รู้ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
8.7.4 สามารถน าปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการและปัญหาทางคลินิกมาเป็นประเด็นในการปรับปรุง
กระบวนการท างาน 

 

 (8.8) ด้านการวิจัย (ด้านความรู้) 
8.8.1 มีความรู้เกี่ยวกับข้อก าหนดของจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
8.8.2 สามารถออกแบบโครงการวิจัย ด าเนินการวิจัย และสรุปผลการวิจัย 
8.8.3 สามารถเขียนบทความวิจยัและได้รบัการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

 

 (8.9) ด้านความรู้ในระบบสุขภาพ (ด้านความรู้) 
  8.9.1 เข้าใจบทบาทของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในระบบสาธารณสุข 
  8.9.2 สามารถคิดค านวนตน้ทนุและราคาของการทดสอบ รวมถึงวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
  8.9.3 มีความรู้พื้นฐานด้านสิทธิและวิธีการเบิกจ่ายในการรักษาพยาบาล 
  8.9.4 มีความรู้ด้านกฎหมายและข้อบังคับเก่ียวกับห้องปฏิบตักิารการแพทย์ 
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9. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของหลกัสูตรและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์ราชวิทยาลัยฯ 

       ราชวิทยาลยั 
        พยาธิแพทย ์                                  
       แห่งประเทศ 
                ไทย 
 
Clinical 
Pathology  
Resident Core 
Competency 

1.การดูแล 
รักษาผู้ป่วย 
(Patient 
Care) 

2.ความรู้ ความ
เช่ียวชาญ และ

ทักษะ (Medical 
Knowledge and 

skills) 

3.การเรียนรู้จาก
การปฏิบัต ิและการ

พัฒนาตนเอง 
(Practice-based 

learning & 
improvement 

4.ทักษะปฏิสัมพันธ์ และ
การสื่อสาร 

(Interpersonal and 
Communication Skills 

5.ความเป็นมืออาชีพ 
(Professionalism) 

6.การ
ปฏิบัติงาน 
ให้เข้ากับ
ระบบ 

(System-
based 

practice) 

1.1
 

1.2
 

1.3
 

2.1
 

2.2
 

2.3
 

2.4
 

3.1
 

3.2
 

3.3
 

3.4
 

4.1
 

4.2
 

4.3
 

4.4
 

4.5
 

5.1
 

5.2
 

5.3
 

5.4
 

5.5
 

6.1
 

6.2
 

6.3
 

1.ด้านความรู้
ทาง

การแพทย์ 
(Medical 

Knowledge) 

1.1
 

      X X                                       

1.2
 

          X                                     

1.3
 

                                            X   

1.4
 

                                            X   

1.5
 

                                            X   

2.ด้านการ
ดูแลรักษา

ผู้ป่วย  
(Patient 
Care) 

2.1
 

  X                                             

2.2
 

X                             X                 

2.3
 

X X                           X                 

2.4
 

                      X       X                 

2.5
 

    X                                           

3.ด้านทักษะ
ในการตรวจ
วิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติกา

ร 
(Technical 

and 
procedural 

skill) 

3.1
 

            X                                   

3.2
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       ราชวิทยาลยั 
        พยาธิแพทย ์                                  
       แห่งประเทศ 
                ไทย 
 
Clinical 
Pathology  
Resident Core 
Competency 

1.การดูแล 
รักษาผู้ป่วย 
(Patient 
Care) 

2.ความรู้ ความ
เช่ียวชาญ และ

ทักษะ (Medical 
Knowledge and 

skills) 

3.การเรียนรู้จาก
การปฏิบัต ิและการ

พัฒนาตนเอง 
(Practice-based 

learning & 
improvement 

4.ทักษะปฏิสัมพันธ์ และ
การสื่อสาร 

(Interpersonal and 
Communication Skills 

5.ความเป็นมืออาชีพ 
(Professionalism) 

6.การ
ปฏิบัติงาน 
ให้เข้ากับ
ระบบ 

(System-
based 

practice) 

1.1
 

1.2
 

1.3
 

2.1
 

2.2
 

2.3
 

2.4
 

3.1
 

3.2
 

3.3
 

3.4
 

4.1
 

4.2
 

4.3
 

4.4
 

4.5
 

5.1
 

5.2
 

5.3
 

5.4
 

5.5
 

6.1
 

6.2
 

6.3
 

4. ด้าน
ประสบการณ์

ในการ
ควบคุมดูแล
ห้องปฏิบัติกา

ร 
(Administra
tive work 

experience) 

4.1
 

                                            X   

4.2
 

                                            X   

4.3
 

                                            X   

4.4
 

                                  X         X   

4.5
 

                                  X         X   

5.ด้าน
จริยธรรม
วิชาชีพ  

(Profession
alism) 

5.1
 

                                X       X       

5.2
 

                                                

5.3
 

                                      X         

5.4
 

                                                

5.5
 

                            X     X             

6. ด้านทักษะ
การสื่อสาร

และ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคล 

(Interperso
nal and 

Communic
ation skill) 

6.1
 

                      X   X   X                 

6.2
 

                                                

6.3
 

                      X X X   X                 

6.4
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       ราชวิทยาลยั 
        พยาธิแพทย ์                                  
       แห่งประเทศ 
                ไทย 
 
Clinical 
Pathology  
Resident Core 
Competency 

1.การดูแล 
รักษาผู้ป่วย 
(Patient 
Care) 

2.ความรู้ ความ
เช่ียวชาญ และ

ทักษะ (Medical 
Knowledge and 

skills) 

3.การเรียนรู้จาก
การปฏิบัต ิและการ

พัฒนาตนเอง 
(Practice-based 

learning & 
improvement 

4.ทักษะปฏิสัมพันธ์ และ
การสื่อสาร 

(Interpersonal and 
Communication Skills 

5.ความเป็นมืออาชีพ 
(Professionalism) 

6.การ
ปฏิบัติงาน 
ให้เข้ากับ
ระบบ 

(System-
based 

practice) 

1.1
 

1.2
 

1.3
 

2.1
 

2.2
 

2.3
 

2.4
 

3.1
 

3.2
 

3.3
 

3.4
 

4.1
 

4.2
 

4.3
 

4.4
 

4.5
 

5.1
 

5.2
 

5.3
 

5.4
 

5.5
 

6.1
 

6.2
 

6.3
 

7. ด้านทักษะ
การเรียนรู้
และพัฒนา

ตนเอง 
(Practice-

based 
learning 

and 
improveme

nt) 

7.1
 

                X                               

7.2
 

                    X                           

7.3
 

                  X                 X           

7.4
 

                  X               X             

8. ด้านการ
วิจัย 

8.1
 

                                                

8.2
 

              X                                 

8.3
 

                                                

9. ด้าน
ความรู้ใน

ระบบสุขภาพ 

9.1
 

                                          X     

9.2
 

                                              X 

9.3
 

                                          X     

9.4
 

                                          X     
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หมวดที่ 2 แผนการฝึกอบรมและโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  เนื้อหาของหลักสูตร  
       เนื้อหาของหลักสูตรการฝึกอบรมจะครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้  

1.1 ความรู้พ้ืนฐานของพยาธิวิทยาคลินิก และระบบที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดในภาคผนวกที่ 2) 
1.1.1 โลหิตวิทยา (Hematology) ประกอบด้วย โลหิตวิทยา จลุทรรศนศาสตร์คลนิิก   
1.1.2 เวชศาสตร์บริการโลหิต (Transfusion medicine) ประกอบด้วย เวชศาสตร์บริการโลหิตและ 

Histocompatibility 
1.1.3 ภูมิคุ้มกันวิทยาคลนิิก (Clinical Immunology) 
1.1.4 จุลชีววิทยาคลนิิก (Clinical microbiology) 
1.1.5 เคมีคลินิก (Clinical chemistry) ประกอบด้วย เคมีคลินิก พิษวิทยาคลนิิก  
1.1.6 พยาธิวิทยาระดบัโมเลกุล (Molecular Pathology)  
1.1.7 การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ (Laboratory Management) ประกอบด้วย การบริหารจัดการ

ห้องปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Information System)  
การตรวจ ณ จุดดูแลผูป้่วย (Point-of-Care Testing) 

1.2 โรคหรือภาวะของผู้ป่วยหรือสถานการณ์ทางห้องปฏิบัติการ (กระบวนการทางห้องปฏบิัตกิาร การควบคุมคุณภาพ 
และการบริหารจัดการ) แบ่งเปน็ 

ระดับที่  1  โรคหรือภาวะหรือสถานการณ์ทางห้องปฏิบัติการ ที่พบบ่อย  และ / หรือมีความส าคัญ  ซึ่ง
แพทย์ประจ าบ้านต้องวินิจฉัย ร่วมดูแลรักษา และให้ค าแนะน าทางห้องปฏิบัติการได้ด้วยตนเอง 
ระดับที่  2  โรคหรือภาวะหรือสถานการณ์ทางห้องปฏิบัติการ ที่พบน้อยกว่าระดับ  1  และมีความส าคัญ 
ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านควรวินิจฉัย ร่วมดูแลรักษา และให้ค าแนะน าทางห้องปฏิบัติการได้  
ระดับที่  3  โรคหรือภาวะหรือสถานการณ์ทางห้องปฏิบัติการ ที่ซับซ้อน  ซึ่งแพทย์ประจ าบ้าน  อาจ
วินิจฉัย ร่วมดูแลรักษา และให้ค าแนะน าทางห้องปฏิบัติการได้ หรือสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาด้วย
ตนเอง หรือฟังบรรยาย  
ตามที่ก าหนดใน clinical skills ด้านต่างๆ ใน   ภาคผนวกที่ 3 

1.3 หัตถการหรือทักษะทางพยาธิวิทยาคลินิก  
แพทย์ประจ าบ้านต้องรู้ข้อบ่งชี้  ข้อห้าม หลักการ  วิธีการควบคุมคุณภาพของการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ต่าง ๆ แปลผลและแก้ไขปัญหาการตรวจทางห้องปฏิบัติการ แบ่งเป็น  3  ระดับ  แบ่งเป็น 
ระดับที่ 1  หัตถการหรือทักษะทางพยาธิวิทยาคลินิกที่แพทย์ประจ าบ้านต้องเข้าใจหลักการ แปลผลและ
แก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง     
ระดับที่ 2  หัตถการหรือทักษะทางพยาธิวิทยาคลินิกที่แพทย์ประจ าบ้านเข้าใจหลักการ แปลผล   และควร
แก้ไขปัญหาภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ 
ระดับที่ 3  หัตถการหรือทักษะทางพยาธิวิทยาคลินิกที่แพทย์ประจ าบ้านเข้าใจหลักการ แปลผล   และอาจ
แก้ไขปัญหาภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ (ช่วยท าหรือได้เห็น) 
ตามที่ก าหนดใน procedural skills ด้านต่างๆ ใน   ภาคผนวกที่ 3 
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1.4 การท าวิจัย 
       แพทย์ประจ าบ้านต้องมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในด้านพยาธิวิทยาคลินิก อย่างน้อย 1 เรื่อง ในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน 3 ปี โดยเป็นผู้วิจัยหลัก งานวิจัยดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อหลักดังนี้   

(1) จุดประสงค์ของการวิจัย 
(2) วิธีการวิจัย 
(3) ผลการวิจัย 
(4) การวิจารณ์ผลการวิจัย 
(5) บทคัดย่อ 

      แพทย์ประจ าบา้นสามารถเลือกหัวข้อการวิจัยที่สนใจด้วยตนเอง  
โดยด าเนนิการภายใต้ระเบยีบขอ้ปฏิบัติในการท าวิจัยในคนของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี (ภาคผนวกที่ 

4) และผลงานวจิัยต้องเป็นไปตามเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบา้นฯ ของราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศ
ไทย (ภาคผนวกที่ 5) 

1.5 ความรู้ด้านบูรณาการ 
ก. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสือ่สาร (Interpersonal and Communication Skills) 

(1) การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์, ผู้ร่วมงาน, ผู้ป่วยและญาต ิ
(2) การบอกข่าวร้าย 
(3) ปัจจัยที่สง่เสริมความสัมพนัธ์ทีด่ีระหว่างแพทย์และผูป้่วย  
(4) การบริหารจัดการสถานการณ์ทีย่ากล าบากในห้องปฏบิัติการ 
(5) การตระหนักรู้พื้นฐานความเชื่อทางสุขภาพที่ต่างกัน 

ข. ความเป็นมืออาชีพ 
(1) การบริบาลโดยมผีู้ป่วยเปน็ศูนยก์ลาง patient-centered care 

- การยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก 

- การรักษาความน่าเชื่อถือแก่ ผู้ป่วย สังคม โดยการรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดี
ที่สุด 

- การให้เกียรติและยอมรับเพื่อนร่วมวิชาชีพ เพื่อนร่วมงาน ผู้ป่วย และญาติ 

- ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไว้ก่อน 
(2) พฤตินิสัย 

- ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ และมีวินัย 

- การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
(3) จริยธรรมการแพทย์ 

- การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์ส่วนตัวในทุกกรณีการนบัถือให้เกียรติ สิทธิ และรับฟัง
ความเห็นของผู้ป่วย  ในกรณีผูป้่วยไม่เห็นด้วยกบั การรักษาหรือปฏิเสธการรักษา  กรณี
ญาติและผู้ป่วยร้องขอตามสทิธผิู้ป่วย 
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- การขอความยินยอมจากผู้ปว่ย/ผู้บริจาคในการดูแลรักษาและหัตถการ ในกรณีที่ผู้ป่วย 
ตัดสินใจไมไ่ด้ต้องสามารถเลือกผู้ตัดสินใจแทนผูป้่วยได้ 

- การปฏิบัติในกรณีที่ผูป้่วยร้องขอการรักษาที่ไม่มีประโยชน์หรือมีอันตราย 

- การรักษาความลบัและการเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย 

- การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง 
(4) การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชวีิต  

- การก าหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง 

- การค้นคว้าความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือได้ด้วยตนเอง 

- การประยุกต์ความรู้ที่ค้นคว้ากับปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 

- การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ 

- การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างสม่ าเสมอ 

- การใช้  electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ 

- การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิสิต นักศึกษา ผู้ป่วยและญาติ 
ค. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ  

- ความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ 

- ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพ เช่น ระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม ระบบ
สวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ เป็นต้น ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และ
กระบวนการ hospital accreditation การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดูแลรักษา  

- ความรู้เกี่ยวกับ cost consciousness medicine  เช่น การใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
อย่างเหมาะสม 

- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการ 
ง. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 

- ทักษะและจริยธรรมในการวิจัย  

- การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบทีมสหวิชาชีพ 

- การใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล 

- การบันทึก portfolio 

- การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

- การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค 

- การมีสว่นร่วมในองค์กร เชน่ ภาควิชา/แผนก/กลุม่งาน โรงพยาบาล/สถาบนั ราชวิทยาลัย     
เป็นต้น 
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2. การด าเนินการฝึกอบรม  
ในการฝึกอบรมตามวัตถปุระสงค์ที่ก าหนดซึ่งใช้ระยะเวลา 3 ปี นั้น หลักสูตรมีโครงสร้างในการด าเนินการฝึกอบรมดังนี้ 
2.1 ภาคบังคับ  

ปีที่ 1 เรียนในรายวิชา ดังนี้ 
วทคร 500 ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 
SCID 500 Cell and Molecular Biology 
รมพธ 506 การบริหารห้องปฏิบัติการและความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 
RAPA 506 Laboratory Administration and Laboratory Safety 
รมพธ 601 สัมมนาพยาธิวิทยาคลินิก 
RAPA 601 Clinical Pathology Seminar 
รมพธ 602 การแพทย์แม่นย าและจีโนม 
RAPA 602 Genomic and Precision Medicine 
รมพธ 603 เครื่องมือห้องปฏิบัติการ 
RAPA 603 Laboratory Instrumentation 
รมพธ 604 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางพยาธิวิทยาคลินิก 
RAPA 604 Research Methodology in Clinical Pathology 
รมพธ 608 เคมีคลินิก พิษวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา และจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก 
RAPA 608 Clinical Chemistry, Toxicology, Immunology and Clinical Microscopy 
รมพธ 609 จุลชีววิทยาและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ 
RAPA 609 Clinical Microbiology and Emerging Infectious Diseases 
รมพธ 610 โลหิตวิทยาพร้อมมูล และเวชศาสตร์บริการโลหิต 
RAPA 610 Comprehensive Hematology and Transfusion Medicine 
รมพธ 613 ความสัมพันธ์ของผลทางห้องปฏิบัติการกับข้อมูลทางคลินิก 
RAPA 613 Laboratory and Clinical Data Correlation 
Introduction to clinical pathology 
เป็นระยะเวลา 40 สัปดาห์ 
โดย 12 สัปดาห์สุดท้ายของปีที่ 1และ ปีที่ 2-3 แพทย์ประจ าบ้านจะหมุนเวียนศึกษาและปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการ/รายวิชา เป็นระยะเวลา 87 สัปดาห์ ดังนี้ 

ห้องปฏิบัติการ/รายวิชา จ านวนสัปดาห ์
Chemistry 14 
Toxicology 4 
Hematology 12 
Microbiology 12 
Virology 2 
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Transfusion Medicine/HLA 18 
Immunology and microscopy 12 
Human genetics 8 
Pharmacogenomics 2 
POCT 2 
Management and Informatics 1 

 
ตาราง Rotation แพทย์ประจ าบ้าน ปีที่ 2 - 3 

สาขาพยาธิวิทยาคลินิก ประจ าปีการฝึกอบรม 2561 – 2563 
 

อนุสาขาวิชา ช่วงเดือน จ านวนสัปดาห ์

Chemistry  วันที่ 1 เมษายน  –  12 กรกฎาคม 2562  14 

Immunology /Microscopy  วันที่ 15 กรกฎาคม  –  4 ตุลาคม 2562 12 

Microbiology วันที่ 7 ตุลาคม  –  27 ธันวาคม 2562 12 

Hematology วันที่ 6 มกราคม  –  27 มีนาคม 2563 12 

Transfusion Medicine วันที่ 30 มีนาคม  –  10 กรกฎาคม 2563 15 

HLA วันที่ 13  -  31 กรกฎาคม 2563   3 

Human Genetics  วันที่ 3 สิงหาคม  –  25 กันยายน 2563 8 

Pharmacogenomics วันที่ 28 กันยายน  –  9 ตุลาคม 2563 2 

Toxicology  วันที่ 12 ตุลาคม  –  6 พฤศจิกายน 2563 4 

POCT  วันที่ 9  –  20 พฤศจิกายน 2563  2 

Virology วันที่ 23 พฤศจิกายน  -  4 ธันวาคม 2563 2 

Management and Informatics * วันที่ 7  –  11 ธันวาคม 2563 1 

 
  2.2 กลุ่มวิชาเลือก 

 Elective 12 สัปดาห์ 
   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารเลือกเรียนวิชาในสาขาพยาธิวิทยาคลินิก หรือสาขาทางการแพทย์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง

ในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีหรือสถาบันภายนอกได้อย่างอิสระโดยผ่านการพิจารณาความ
เหมาะสมจากอาจารย์ของหลักสูตรฯ 
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หมวดที่ 3 การประเมินผลผู้รับการฝึกอบรม 

1. นโยบายการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 หลักสูตรด าเนินนโยบายการวัดและประเมินผลแพทยป์ระจ าบา้น โดยก าหนดให้มีความสอดคล้องระหว่างผลลัพธ์การ

เรียนรู/้วัตถุประสงค ์ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการประเมินผล (constructive alignment) และการ
ประเมินครอบคลุมทั้งดา้นความรู้ ทักษะ เจตคติ 

2.      การประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ประกอบด้วยการประเมนิผล 2 ระดับ ได้แก ่
1.1 การประเมินระหว่างการฝึกอบรม 

1) หลักสูตรฯด าเนินการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรมทุก rotation โดยมีเกณฑ์ดังนี ้

- มีเวลาปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละ rotation 

- มีรายงานประสบการณ์เรียนรู้ (portfolio) ใน rotation นั้น 

- ประเมินความรู้ความสามารถที่เรียนรู้ใน rotation นั้น โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60* 

- ประเมินด้านเจตคติในแต่ละ rotation โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 ของคะแนนด้านเจตคติ
ทั้งหมด (WFME B3.1.9) 

*หมายเหตุ เกณฑ์ของหลักสูตรมีความแตกต่างกับเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาพยาธิวิทยา
คลินิก ของราชวิทยาลัยฯ (รายละเอียดดูในภาคผนวกที่ 6) 

2) หลักสูตรด าเนินการประเมินความก้าวหน้าผู้เข้ารับการฝึกอบรมเม่ือสิ้นสุดการอบรมชั้นปีที่ 1 และ 2 โดย
ก าหนดเกณฑ์การเลื่อนชั้นปี  ดังนี้ 

- ผลการสอบในรายวิชาที่เรียนร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก 
(หลักสูตรนานาชาติ) ต้องได้ไม่ต่ ากว่า เกรด B เมื่อตัดเกรดร่วมกับนักศึกษาปริญญาโท-เอก หากต่ า
กว่าเกรด B ถือว่าไม่ผ่าน ในกรณีไม่ผ่าน ให้แพทย์ประจ าบ้านสามารถ re-grade ได้ หากแพทย์
ประจ าบ้าน re-grade ไม่ผ่าน ให้คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณา และ
ความเห็นของคณะกรรมการประจ าหลักสูตรถือเป็นที่สิ้นสุด 

- ผ่านการประเมินในทุก rotation ของชั้นปีนั้น 

- มีความก้าวหน้าด้านงานวิจัย 
o เมื่อสิ้นสุดปีที่ 1 มีโครงงานของงานวิจัย (research proposal) 
o เมื่อสิ้นสุดปีที่ 2 มีรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย  

- มีรายงานผู้ป่วยเมื่อสิ้นสุดปีที่ 2 อย่างน้อย 3 ราย  
3) หลักสูตรฯด าเนินการประเมินรวบยอดผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อนการสมัครการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ 

โดยการประเมินครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย์ ในมิติต่างๆ ดังนี้ 
มิติที่ 1 ประเมินสมรรถนะ (entrustable professional activities, EPA) ตามที่อฝส.ก าหนดโดย

ผ่านระดับ 3 ในทุกสาขาวชิา (ภาคผนวกที่7) 
มิติที่ 2  การรายงานผลการสอบ (ผา่น/ไม่ผา่น) 
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มิติที่ 3 การรายงานประสบการณ์เรียนรู้ (portfolio), ให้มีการจัดท ารายงานผู้ปว่ยไม่ต่ ากว่า 6 ราย 
(อย่างน้อยมี 1 รายต่อวิชาเฉพาะ 1.1-1.6) 

มิติที่ 4  การรายงานความก้าวหน้างานวิจัย 
มิติที่ 5  การร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทางพยาธิวิทยาคลนิิก 
มิติที่ 6  การประเมินสมรรถนะด้าน professionalism และ interpersonal and  

communication skills โดยอาจารย์และผู้ร่วมงาน (รายละเอียดแบบฟอร์มในภาคผนวก
ที่ 8) 

1.2   การประเมินเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยา
คลินิก ของแพทยสภา 
ด าเนินการโดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาพยาธิวิทยาคลินิก โดยการแต่งตั้งของแพทยสภา 
เป็นผู้จัดการประเมินและตัดสินผลเพื่อรับวุฒิบัตร 

(1)  คุณสมบัตผิู้มีสิทธิ์เข้าสอบ  

- เป็นผู้ผา่นการฝึกอบรมครบตามที่ก าหนดในหลักสูตร 

- สถาบนัฝึกอบรมเห็นสมควรให้เข้ารับการประเมินได้ 
 (2) เอกสารประกอบ 

- บทความงานวิจัยพร้อมส่งตีพิมพ์ (manuscript) และใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์   

- เอกสารรับรองการปฏิบัติงานตามแฟ้มสะสมผลงาน 

-     รายงานผู้ป่วยไม่ต่ ากว่า 6 รายและได้ผ่านการประเมินจากสถาบันที่ฝึกอบรมเป็นลายลักษณ์
อักษร    

(3)  วิธีการประเมินประกอบด้วย  

- การสอบข้อเขียน ต้องผ่านเกณฑ์ทั้ง 2 ส่วน คือ  
1. สอบภาคทฤษฎี 
2. สอบภาคปฏิบัติ   

- การสอบปากเปล่า  

- การประเมินผลงานวิจัย และรายงานผู้ป่วยไม่ต่ ากว่า 6 ราย (อย่างน้อยมี 1 รายต่อวิชาเฉพาะ 
1.1-1.6) 

เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการประเมิน  

- ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  ต้องได้คะแนนรวมทั้งหมดของภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 และแต่ละวิชาต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จึงจะถือว่าผ่าน
การประเมิน 

- สอบปากเปล่า ไม่มีคะแนนแต่เป็นการประเมินโดยรวมโดยเฉพาะด้านเจตคติและจะซักถาม
เก่ียวกับการวิจัยและรายงานผู้ป่วยขอผู้สมัครผู้นั้น ต้องสอบผ่าน จึงจะถือว่าผ่านการประเมิน 
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3. วิธีการประเมินผล 
  หลักสูตรมีนโยบายการประเมินผลแพทยป์ระจ าบ้าน โดยก าหนดให้การประเมินระหว่างการฝกึอบรมครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และสอดคลอ้งกับกิจกรรมการเรียนรู้
และผลลัพธ์ที่พงึประสงค ์ (รายละเอียดในภาคผนวกที่ 9)   

ตารางแผนที่กระจายความรับผดิชอบรายละเอียดของหลักสูตร เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธท์ี่พึงประสงค์ของหลักสตูรและรายวิชาที่รับผิดชอบ 

Assessment 
methods & 
instruments 

1.Basic knowledge 2.Patient care 3.Skill 4.Administrative 5.Professionalism 6.Communication 7.Learning 8.Research 9.System 
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หมวดที่ 4 การรับและคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม 

   หลักสูตรฯเปิดรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด โดยสมัครผ่านกระบวนการรับสมัครของ
แพทยสภา ด าเนินการโดยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย และการรับสมัครผ่านคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี 
    คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้   

- ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าที่แพทยสภารับรองได้รับการข้ึนทะเบียน
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว 

     2) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง 
การคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
การคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมกระท าโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง คณะกรรมการจะท าการสัมภาษณ์
ผู้สมัครและคัดเลือกตามเกณฑท์ี่ก าหนดอย่างเปน็ธรรมและโปร่งใส เกณฑ์ในการคัดเลือกมีดังต่อไปนี ้

ประเด็นพิจารณา คะแนน 

ความสนใจในวิชา 20 
ความรับผิดชอบ 40 
วุฒิภาวะและบุคลิกภาพ 30 
ผลการศึกษา –GPA ของระดับพบ. 10 
รวม  100 

ทั้งนี้ผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยเกิน 70 คะแนน จะได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจ าบ้าน 
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
หลักสูตรฯ มีศักยภาพในการับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 4 ต าแหน่ง ตามที่ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย 
ก าหนดให้สถาบันฝึกอบรมรับผู้เข้าฝึกอบรมได้ตามจ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม และปริมาณงานบริการตามที่
ก าหนดในตารางต่อไปนี้ 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
(ปีละ ชั้นละ) 

1 2 3 4 5 6 7 

แพทย์ผู้ให้การฝึกอบรม (คน) 3 4 5 6 7 8 9 
การตรวจทางพยาธิวิทยาคลนิิก  
(x 100,000 ราย/ป)ี 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
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หมวดที่ 5 อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
 
ประธานหลักสตูรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาพยาธิวิทยาคลินิก 
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 

 รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญงิดวงตะวนั ธรรมาณชิานนท์ 
  Duangtawan Thammanichanond, MD., 

 Associate Professor, 
  Diploma of the Thai Board of Clinical Pathology, 
  Ph.D. (Transplantation Immunology) 
  Blood Bank 

คณาจารย์ประจ าหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาพยาธิวิทยาคลินิก 
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร ชลภัทร สุขเกษม 
Chonlaphat Sukasem, B. Pharm., M.P.M., Ph.D. (Pathobiology) 

 Associate Professor in Clinical Pathology, 
 Virology and Molecular Microbiology Laboratory 
 Pharmacogenomics and Bioinformatics Laboratory  
2. รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงดวงตะวัน ธรรมาณิชานนท์ 

Duangtawan Thammanichanond, MD., 
Associate Professor, 
Diploma of the Thai Board of Clinical Pathology, 
Ph.D. (Transplantation Immunology) 
Blood Bank 

3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรพงษ์ กระแจะจันทร์ 
Theerapong Krajaejun, MD., 
Diploma of the Thai Board of Clinical Pathology, 
Associate Professor in Clinical Pathology, 
Clinical Immunology and Microscopy Laboratory 

  4. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา ฤกษ์อ านวยโชค 
Budsaba Rerkarmnuaychoke, B.Sc., M.Sc. (Human Genetics), 
D.M.Sc. (Basic of Medicine) 
Associate Professor, 
Chief of Human Genetics Laboratory 
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5. รองศาสตราจารย์ ดร.พรเพ็ญ ศรีสวัสดิ ์
Pornpen Srisawasdi, B.Sc. (M.T.)., M.Sc. (Clinical Pathology), 
Ph.D. (Clinical Pathology) 
Associate Professor in Clinical Pathology, 
Clinical Chemistry Laboratory 

6. รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ ์สันตนิรนัดร ์
Pitak Santanirand, B.Sc. (M.T.), M.Sc. (Medical Microbiology),  
Ph.D. (Immunology) 
Associate Professor, 
Chief of Clinical Microbiology Laboratory 

 7. รองศาสตราจารย์ พูนพลิาส หงส์มณี 
Poonpilas Hongmanee, B.Sc. (M.T)., M.Sc. (Microbiology) 
Associate Professor in Clinical Pathology,  
Clinical Microbiology Laboratory 

8. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์มงคล คุณากร 
Mongkol Kunakorn, MD., 
Diploma of the Thai Board of Clinical Pathology, 
Associate Professor, 
Chief of Clinical Immunology and Microscopy Laboratory 

9. รองศาสตราจารย์ สมลักษณ ์วนะวนานต์ 
Somlak Vanavanan, B.Sc. (M.T.), M.Sc. (Clinical Pathology) 
Associate Professor in Clinical Pathology, 
Chief of Clinical Chemistry Laboratory 

 10. รองศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา อุปรักขิตานนท์ 
Saranya Auparakkitanon, B.Sc. (M.T.)., M.Sc. (Biochemistry), 
Ph.D. (Biochemistry) 
Associate Professor in Clinical Pathology, 
Chief of Toxicology Laboratory 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ถกล เจริญศิริสุทธิกุล 
Takol Chareonsirisuthigul, MD., 
Diploma of the Thai Board of Clinical Pathology, 
Ph.D. (Microbiology) 
Assistant Professor in Clinical Pathology, 
Human Genetics Laboratory 
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12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงศ์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา 
Teerapong Siriboonpiputtana, B.Sc. (M.T.)., 
M.Sc. (Clinical Pathology), 
Assistant Professor in Clinical Pathology, 
Human Genetics Laboratory 

   13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิมพรรณ กิจพ่อค้า 
Pimpun Kitpoka, B.Sc., MD., M.Sc. in Clinical Laboratory Science (Immunohematology), 
University of Alabama at Birmingham, 
Diploma of the Thai Board of Clinical Pathology, 
Assistant Professor, 
Deputy Head, Acting Head Department Pathology 
Chief of Blood Bank. 

14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พทุธภูมิ ล าเจียกเทศ 
Putthapoom Lumjiaktase, B.Sc. (M.T.)., M.Sc. (Clinical Pathology),  
Ph.D. (Clinical Pathology) 
Assistant Professor in Clinical Pathology, 
Clinical Immunology and Microscopy Laboratory 

15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพตัรา ลีลาภิวัฒน์ 
Supatra Leelaphiwat, B.Sc. (Chemistry), M.Sc. (Biochemistry) 
Assistant Professor in Clinical Pathology, 
Clinical Chemistry Laboratory 

  16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชญา พวงเพช็ร์ 
Apichaya  Puangpetch, B.Sc., M.Sc. (Microbiology), Ph.D. (Microbiology)  
Assistant Professor in Clinical Pathology, 
Pharmacogenomics and Bioinformatics Laboratory 

17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จิตธรรมมา 
Anchalee Chittamma, B.Sc. (M.T.)., M.Sc. (Clinical Pathology), 
Ph.D. (Clinical Pathology) 
Assistant Professor in Clinical Pathology, 
Clinical Chemistry Laboratory 

18.  อาจารย์ นายแพทย์การันต์ ไพสุขศานติวัฒนา 
Karan Paisooksantivatana, MD., 
Diploma of the Thai Board of Clinical Pathology, 
Instructor in Pathology, 
Chief of Flow Cytometry Unit and Clinical Hematology Laboratory 
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  19.  อาจารย์ แพทย์หญิงจตุพร ครองวรกุล 
Jatupon Krongvorakul, MD., 
Diploma of the Thai Board of Clinical Pathology, 
Instructor in Pathology, 
Toxicology Laboratory 

20.  อาจารย์แพทย์หญิงพสุพร โพธิ์เงินนาค 
 Pasuporn Po-ngernnak, MD., 
  Diploma of the Thai Board of Clinical Pathology 

 Instructor in Pathology, 
  Blood Bank Unit. 
21.  อาจารย์ ดร.นายแพทย์อภิรมย์ วงศ์สกุลยานนท์ 

Apirom Vongsakulyanon, MD., 
Diploma of the Thai Board of Clinical Pathology, 
Instructor in Pathology, 
Clinical Immunology and Microscopy Laboratory 

22.  อาจารย์ ดร.เอกวัฒน์ ผสมทรัพย์ 
Ekawat Pasomsub, B.Sc., M.Sc. (Microbiology), Ph.D. (Microbiology) 
Instructor in Pathology 
Virology Laboratory 

อาจารย์ที่ปรึกษาด้านการวิจัยของหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาพยาธิวิทยาคลินิก 
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรพงษ์ กระแจะจันทร์ 
Theerapong Krajaejun, MD., 
Diploma of the Thai Board of Clinical Pathology, 
Associate Professor in Clinical Pathology, 
Clinical Immunology and Microscopy Laboratory 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าดา้นการวิจัยแก่แพทย์ประจ าบา้น 
 ติดตามความกา้วหน้าดา้นการวจิัยของแพทย์ประจ าบ้านในชั้นปีที่ 1 หรือจนกระทั่งแพทย์ประจ าบา้นมี

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน 

1. สิ่งสนบัสนุนทางกายภาพ 
ภาควชิาพยาธิวทิยาและคณะฯ จดัให้มีสิ่งสนบัสนนุทางกายภาพเพือ่สนบัสนนุการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น ได้แก ่

 ห้องปฏิบัติการทางพยาธิวทิยาคลินิก ของภาควิชาฯ 
 ห้องปฏิบัติการวิจัยรวม ของคณะฯ 
 ห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์ 
 ห้องคอมพิวเตอร์ ของคณะฯ 
 ห้องพักแพทย์ประจ าบา้นและอุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
 หอพักแพทย์ประจ าบา้น 
 ระบบการรักษาความปลอดภัย 

2. ทรัพยากรการเรียนรู้ 
ภาควิชาพยาธิวทิยาและคณะฯจัดให้มีทรัพยากรการเรียนรู้ ที่จ าเป็นต่อการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น ได้แก ่

 ห้องสมุด และบริการด้านวารสารวิชาการ 
 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 

 
 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 

 หลักสูตรมีแผนการประกนัคุณภาพการฝึกอบรมให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ดังนี ้
1. มีการตรวจประเมินคุณภาพการฝึกอบรมภายใน อย่างน้อยทุก 2 ปี 
2. มีการตรวจประเมินคุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ อย่างน้อยทุก 5 ปี 

 
 

หมวดที่ 8 การทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร 

หลักสูตรมีการทบทวนและพฒันาคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม ดังนี ้
 มีการประเมินการเรียนการสอนโดยผู้รับการฝึกอบรม 
 มีการประเมินหลักสูตรของแพทย์ประจ าบ้านซึ่งจัดท าโดยหลักสตูรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 มีการประเมินความพงึพอใจของแพทย์ประจ าบา้น จดัท าโดยคณะฯ 
 ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลจากผลการประเมินข้างตน้ 
 ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพอย่างนอ้ยทุก 5 ปีหรือเมี่อมีการปรับปรุงเกณฑ์

หลักสูตรฯโดยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย 
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ภาคผนวกที่ 1 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ 

ตามเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อหนังสือวุฒิบัตรฯ สาขาพยาธิวิทยาคลินิก 
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับ พ.ศ.2560 

1.) การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) (จพ) 
1. มีทักษะในให้ค าปรึกษาทางพยาธิวิทยาคลินิกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการตรวจ

วิเคราะห์ การตรวจวิเคราะห์ และภายหลังการตรวจวิเคราะห์ (pre-analytic, analytic and post-analytic) 
2. มีทักษะในการให้ข้อมูลทางพยาธิวิทยาคลินิกอย่างถูกต้องและเหมาะสม แก่แพทย์ผู้รักษาเพื่อประกอบใน

การตัดสินใจวางแผนการรักษาได้  
3. มีทักษะในการดูแลผู้ป่วยด้านเวชศาสตร์การธนาคารเลือด 

 

2.) ความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และทักษะ (Medical Knowledge and Skills) (จพ) 
1. เข้า ใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานด้าน biomedical, clinical, epidemiological และ social   

behavioural science และสามารถประยุกต์ความรู้เหล่านี้ในการดูแลผู้ป่วย 
2. มีความรู้พยาธิก าเนิด พยาธิสรีระ เทคนิคการตรวจวินิจฉัยและบอกปัจจัยที่มีผลต่อการพยากรณ์โรค 
3. มีความรู้เกี่ยวกับในการดูแลสิ่งส่งตรวจทั้งระยะก่อนวิเคราะห์ ระยะวิเคราะห์และระยะหลังวิเคราะห์ 
4. มีความรู้ความสามารถในการท าการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ 

 

3.) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based learning & improvement) (ทป) 
1. ด าเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้  
2. วิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์ 
3. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

4.) ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) (ทป) 
1. น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. ถ่ายทอดความรู้และทักษะ ให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ 
3. สื่อสารให้ข้อมูลแก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  โดยมีเมตตา

เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางพยาธิวิทยาคลินิก 
 

5.) ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) (ทป) 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชน 
2. มีทักษะด้านที่ไม่ใช่เทคนิค (Non-technical skills) และสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องได้

เหมาะสม  
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3. มีความสนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (continuous professional 
development)   

4. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
5. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

6.) การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice) (จพ) 
1. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ   
2. มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมคุณทาง

ห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยาคลินิก 
3. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถปรับเปลี่ยนการใน

บริบาลทางการแพทย์และสาธารณสุข ตามบริบทของการบริหารห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน เพื่อพัฒนา
คุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย 



 

 หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาพยาธิวิทยาคลินิก 

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 

    

26 

 

ภาคผนวกที่ 2 
รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร 

เกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรฯ  สาขาพยาธิวิทยาคลินิก  
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับ พ.ศ.2560 

 
1. โลหิตวิทยา (Hematology) ประกอบด้วย โลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร์คลินิก จะต้องครอบคลุมเนื้อหา ดังต่อไปนี้ 
   I. BASIC SCIENCES ประกอบด้วย 
      1.1 โลหิตวิทยา (Hematology) 
 1.1.1 Hemodynamic disorders, thromboembolic disease and shock 

 1.1.2 Embryonic development, fetal maturation, and perinatal changes 
 1.1.3 Organ structure and function (bone marrow, lymph node, thymus, spleen) 
 1.1.4 Cell/tissue structure and function 

 1.1.4.1 Production and function of erythrocytes, hemoglobin 
 1.1.4.2 Production and function of leukocytes and the lymphoreticular system 
 1.1.4.3 Production and function of platelets 
 1.1.4.4 Production and function of coagulation, fibrinolytic factors and natural inhibitors 

1.2. จุลทรรศนศาสตร์คลินิก  (Urinalysis and  Body Fluid)  
 1.2.1 Organ structure and function of urinary system (kidneys, ureters, bladder, urethra) 
 1.2.2 Organ structure and function of brain, respiratory tract, gastrointestinal tract & joints 

 II. CLINICAL SCIENCE ประกอบด้วย 
  1.1 Pathophysiology, symptoms, signs, laboratory investigation of these disorders 
 1.1.1 Red Blood Cell Disorders 

- Nutritional deficiency anemias 
- Hemolytic anemias  
- Hypoplastic anemias 
- Anemia in systemic disorders 

1.1.2 White Blood Cell Disorders 
- Benign leukocytic disorders 
- Lymphoid neoplasms 
- Myeloid neoplasms 

1.1.3 Platelet & Coagulation Disorders  
- Hereditary bleeding disorders  
- Acquired bleeding disorders  
- Thrombotic disorders 
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1.2 Principles of specimen collections and processing, relevant technical limitations, quality  
     control, analysis, result interpretations of these tests  

1.2.1   Complete blood count & Peripheral blood smear  
1.2.2   Reticulocyte count  
1.2.3   Erythrocyte sedimentation rate  
1.2.4   Inclusion bodies, Heinz bodies (supravital stains) 
1.2.5   Hemoglobin typing 
1.2.6   Bone marrow study 
1.2.7   Platelet function testing 
1.2.8   Venous clotting time 
1.2.9   Screening coagulation tests  
1.2.10 D-dimer 
1.2.11 Mixing studies  
1.2.12 Factor assays and inhibitor assays 
1.2.13 Lupus anticoagulant 
1.2.14 Thrombophilia  
1.2.15 Heparin-induced thrombocytopenia testing 
1.2.16 Evaluation of von Willebrand disease 
1.2.17 Flow cytometry  
1.2.18 Urinalysis 
1.2.19 Body Fluid Analysis: CSF, Ascitic/Pleural Fluid, Joint Fluid 

1.3. Anticoagulants, antiplatelet drugs, fibrinolytic and hemostatics drugs  
 

2. เวชศาสตร์บริการโลหิต (Transfusion medicine) ประกอบด้วย เวชศาสตรบ์ริการโลหิตและ Histocompatibility 
จะต้องครอบคลุมเนื้อหา ดังต่อไปนี้ 
  I. BASIC SCIENCES ประกอบด้วย 
      2.1 Transfusion medicine 

2.1.1 Human blood group system 
2.1.2 Hemostasis and coagulation 
2.1.3 Platelet antigens and antibodies 
2.1.4 Red blood cell, platelet and neutrophil immunology 

      2.2 Transplantation 
2.2.1 Human Leukocyte Antigen (HLA) system 
2.2.2 Immune responses in organ transplantation and stem cell transplantation 
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II. CLINICAL SCIENCE ประกอบด้วย 
     2.1. Pathophysiology, symptoms, signs, laboratory investigation, risk reduction and treatment of these 
disorders 

2.1.1 Acute transfusion reactions 
2.1.2 Delayed transfusion reactions 
2.1.3 Hemovigilance 
2.1.4 Hemolytic disease of the newborn 
2.1.5 Neonatal alloimmune thrombocytopenia 
2.1.6 Platelet refractoriness 
2.1.7 Subgroup A, B, Bombay, Parabombay blood group 
2.1.8 Rejection including hyperacute rejection, acute rejection and chronic rejection of various 
organs 
1.9 Graft versus host disease 

      2.2 Principles of specimen collections and processing, relevant technical limitations, quality control, 
analysis, result interpretations of these tests 

2.2.1 Pretransfusion testing 
- ABO/Rh testing 
- Red Blood Cell (RBC) antibody screen 
- Crossmatching  
- Antibody identification  
- Identification of clinically significant RBC antibodies in multiple alloantibodies and 

mixtures of alloantibodies and autoantibodies 
2.2.2 Donor blood testing and the associated confirmatory testing 

- ABO/Rh testing 
- RBC antibody screen  
- Donor RBC phenotyping 
- Donor infectious markers screen and confirmatory testing  
- Serologic methods 
- Molecular methods 

2.3 Knowledge of blood donation/blood collection/cell processing 
2.3.1 Donor criteria for whole blood and apheresis donation 
2.3.2 Indications for therapeutic phlebotomy 
2.3.3 Principles of hemapheresis and apheresis technology 
2.3.4 Adverse effects of blood donation (whole blood and apheresis donations) and treatment  
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2.3.5 Donor vigilance  
2.3.6 Donor re-entry algorithms   
2.3.7 Steps in blood component and blood derivative preparation  
2.3.8 Factors that influence the motivation of volunteers to donate blood  
2.3.9 Donor notification and counseling associated with positive infectious disease testing  

        results and the donor look-back process 
2.3.10 Principles of hematopoietic stem cell transplantation including collection, processing  

and storage of these stem cell products and indications for use  
2.3.11 Major regulations and guidelines that are applicable to collection, processing, storage  

        and release of blood and other cellular therapeutic products 
  2.4. Knowledge of appropriate blood transfusion/blood utilization management 

2.4.1 Indications for transfusion 
2.4.2 Principles of massive blood transfusion 
2.4.3 Transfusion requirements of special patient populations e.g. hematology/oncology,  

        pediatrics, transplantation, immunocompromised and burn/trauma patients 
2.4.4 Appropriate uses of highly specialized blood products e.g. HLA-matched platelets, irradiated 

blood products, granulocytes, donor lymphocyte infusions, coagulation factor concentrates and 
intrauterine blood transfusion 

2.4.5 Requirements of all applicable regulatory and accrediting agencies 
2.4.6 Blood utilization review 
2.4.7 Management of blood inventory 
2.4.8 Methods of blood conservation 
2.4.9 Patient blood management 

  2.5. Therapeutic apheresis 
2.5.1 Principles of apheresis technology 
2.5.2 Indications for therapeutic apheresis 
2.5.3 Appropriate replacement fluids to be used in various situations 
2.5.4 Evaluation, preparation and follow up of patients for therapeutic apheresis 
2.5.5 Risk and benefits associated with apheresis procedures 
2.5.6 Evaluation and treatment of adverse reactions associated with therapeutic apheresis 

  2.6 HLA testing 
6.1 Serologic and molecular HLA typing, HLA matching and mismatching 
6.2 HLA antibody testing including HLA crossmatching and PRA 
6.3 Organ allocation criteria in Thailand and criteria of major national/international organization 
6.4 Unrelated donor search for hematopoietic stem cell transplantation 
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6.5 Association of particular HLA alleles with diseases e.g. HLA-B27 in assessment of disease 
association 
6.6 Protocols used for solid organ and hematopoietic stem cell transplantation 

  2.7 Communication skills 
7.1 With patients 
7.2 With donors 
7.3 With doctors/nurses 

  2.8 Quality assurance 
8.1 Standard: American Association of Blood Banks (AABB)/ European Union (EU)/Thai national 
guideline 
8.2 Quality system: ISO/Hospital Accreditation (HA) 
8.3 Good Laboratory Practices (GLP) 
8.4 External quality assurance services (EQAS) 

 
3. ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก (Clinical Immunology) จะต้องครอบคลุมเนื้อหา ดังต่อไปนี้ 
   I.BASIC SCIENCES ประกอบด้วย 
      3.1 Normal immune responses 
          3.1.1 Innate immunity 

3.1.2 Production and function of granulocytes, natural killer cells, macrophages 
3.1.3 Production and function of T lymphocytes, T-lymphocyte receptors 
3.1.4 Production and function of B lymphocytes and plasma cells, immunoglobulin and  

       antibodies, structure and biologic properties 
3.1.5 Antigenicity and immunogenicity, antigen presentation, cell activation and regulation,    

       tolerance and clonal deletion 
3.1.6 Immunologic mediators: chemistry, function, molecular biology, complement      

 pathways, cytokines, chemokines 
3.1.7 Immunizations, protective immunity 

     3.2 Biology of cells 
3.2.1 Structure and function of cell components (e.g., endoplasmic reticulum, Golgi complex, 
mitochondria, lysosome, peroxisome, endosome, centriole, microtubule, ribosome, polysome, 
plasma membrane, cytosol, cilia, nucleus, cytoskeleton) 
3.2.2 Cell cycle (e.g., mitosis, meiosis, structure of spindle apparatus, cell cycle regulation) 

    3.3 Immunoglobulin  
3.3.1 Basic biology of immunoglobulins 
3.3.2 Structure of immunoglobulin molecules 
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3.3.3 Classes of immunoglobulins and immunoglobulin fragments 
3.3.4 Binding sites of immunoglobulin molecules. 
3.3.5 Generation of immunoglobulin diversity 
3.3.6 Immunoglobulins class switching 
.3.7 Timing and pattern of antibody development in response to acute and chronic infection 

    3.4 Autoimmune  
3.4.1 Principles of autoimmunity and the major autoimmune diseases 
3.4.2 Immunological tolerance and anergy 

    3.5 Innate immunity and inflammation 
3.5.1 Role of the complement system or proteins in health and disease. 
3.5.2 Complement protein measurements to assess inherited and acquired deficiency states, 
including deficiency of complement components and deficiency of regulatory proteins such as 
C1-esterase inhibitor 
3.5.3 Acute-phase proteins, such as C-reactive protein, and IL-6 to assess inflammatory  
conditions 
3.5.4 Cytokines as mediators of immune and inflammatory responses, including those  
associated with helper T-cell subsets (Th1, Th2, and Th17), inflammatory conditions, etc. 
3.5.5 Inflammatory response mediated by cellular receptors (e.g., toll-like receptors) for  
substances with repeating molecular patterns, pathogen-associated molecular pattern  
molecule (PAMP) และ damage-associated molecular pattern molecule (DAMP) 
3.5.6 Role of natural killer cells in innate immune response to tumors and infection 

 II. CLINICAL SCIENCE ประกอบด้วย 
    3.1. Pathophysiology, symptoms, signs, laboratory investigation of these disorders 

3.1.1 Immunodeficiency 
3.1.1.1 Primary Immunodeficiency 

 Combined immunodeficiency disease (e.g. Severe combined immunodeficiency SCID) 
 T cell deficiency (e.g., DiGeorge syndrome)\ 
 B cell deficiency (e.g., congenital agammaglobulinemia) 
 Phagocyte deficiency (e.g., chronic granulomatous disease) 
 Complement deficiency 

3.1.1.2 Secondary Immunodeficiency (e.g., infection, radiation, splenectomy, malnutrition etc.) 
3.1.2 Immunologically mediated disorders 

3.1.2.1 Hypersensitivity types I–IV 
3.1.2.2 Autoimmune disorders 
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 Multisystem autoimmune diseases (e.g. Systemic lupus erythematosus, 
Antiphospholipid syndrome, Rheumatoid arthritis, Sjogren syndrome, 
Dermato/Polymyositis, ANCA-associated vasculitis) 

 Organ-specific autoimmune diseases (e.g. Autoimmune thyroid diseases, Immune 
mediated liver diseases, Pernicious anemia, Type I diabetes mellitus, Myasthenia 
gravis, multiple sclerosis and neuromyelytis optica) 

3.1.2.3 Transplantation and graft rejection including graft VS host reaction 
3.1.3 Immunoglobulin quantitative and qualitative disorders (e.g. monoclonal gammopathy of 
undetermined significance) 
3.1.4 Allergic disorders 

  3.2. Principles of specimen collections and processing, relevant technical limitations, quality  
        control, analysis, result interpretations of these tests 

3.2.1 Methods based on protein and particle aggregation, such as agglutination, 
nephelometry, and turbidimetry; double diffusion; and immunofixation after protein 
electrophoresis 

3.2.2 Methods based on detection of labeled antigen or antibody in competitive and  
noncompetitive sandwich immunometric assays, including RIA, enzyme linked  

         immunoassays, and chemiluminescence immunoassays 
3.2.3 Tissue-based immunoassays, including immunofluorescence microscopy and  

         immunohistochemistry 
3.2.4 Immunofluorescence tests for antibodies to nuclear antigens and interpretation of  tests   
       for antibodies to specific antigens such as DNA, Sm, RNP, SSA/Ro, SSB/La, Jo-1, and Scl-

70/topoisomerase 
3.2.5 Tests for rheumatoid factors and antibodies to cyclic citrullinated peptide (antiCCP)  
3.2.6 Tests for antibodies to cardiolipin, beta-2 glycoprotein I 
3.2.7 Tests for complement protein and functional  
3.2.8 Tests for antibodies to thyroglobulin, thyroid peroxidase/microsomes, and TSH receptor; 

parietal cells and intrinsic factor; insulin, glutamic acid decarboxylase, and islet cells (including 
ICA512/IA-2); tissue transglutaminase, gliadin, and endomysium; and mitochondria, smooth muscle, 
soluble liver antigen, and liver-kidney-mitochondria antigens; and anti-glomerular basement 
membrane; and anti-acetylcholine receptor 

3.2.9 Anti-neutrophil cytoplasmic antibody (ANCA) by immunofluorescence and antibodies  
       against myeloperoxidase (MPO) and proteinase-3 (PR-3) for diagnosis of ANCA-associated 

vasculitis 
3.2.10 CSF interpretation in multiple sclerosis 
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3.2.11 RAST tests and other tests for allergen-specific IgE 
3.2.12 Immune complex assays, including tests for cryoglobulins 
3.2.13 Flow cytometry, gene studies, and functional assessments in evaluation of immune  

        deficiency disorders 
3.2.14 Cell-mediated immunity tests, such as proliferation, ELISPOT/ QuantiFERON, and        

        cytolytic activity assays as well as skin tests. 
3.2.15 Phagocytic function tests 
3.2.16 Molecular biological techniques as applied to immunology testing. 
3.2.17 Evaluate, prevent, and correct for immunological interferences associated with  

          immunoassays, including: 
3.2.17.1 Human anti-mouse antibodies 
3.2.17.2 Rheumatoid factors 
3.2.17.3 Heterophilic antibodies reacting with immunoglobulins from multiple species 
3.2.17.4 Autoantibodies to measured substances 
3.2.17.5 Cryoglobulins and cold agglutinins 

3.2.18 Laboratory assessment of Infectious disease serology 
3.2.18.1 Viral infections: HIV, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, Epstein–Barr virus (both  

  specific antibodies and heterophile antibodies), cytomegalovirus, and herpes  
    simplex virus (HSV) 1 and 2 

3.2.18.2 Bacterial infections: syphilis (nontreponemal and treponemal antibody tests),  
    group A streptococcus, Mycoplasma spp, Helicobactor pylori, and Burkholderia  
    pseudomallei 

3.2.18.3 Fungal infections: Aspergillus spp, H. capsulatum, Pneumocystis jiroveci, and 
Pythiuminsidiosum 

3.2.18.4 Protozoal infections: toxoplasma, schistosoma, leishmaniasis, and others. 
3.2.18.5 Antibody response to immunization with hepatitis A vaccine, hepatitis B vaccine, and 

rubella vaccine 
3.2.18.6 Consultation need for immunization after measurement of antibodies 
3.2.18.7 Recommendations for passive immunization with antibody after exposure of  

    vulnerable patients 
    3.3. Immunosuppressive and major anti-inflammatory drugs, including effects of alkylating agents such 
as cyclophosphamide; antimetabolites such as methotrexate and mycophenolate; cytokine  antagonists, 
including tumor necrosis factor-antagonists; adhesion molecule inhibitors; and costimulatory molecule 
inhibitors and antagonists 
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    3.4. Drugs target cell populations, such as rituximab to deplete B cells and anti-thymocyte globulin to 
deplete T cells, and uses of flow cytometry and other techniques to monitor efficacy or toxicity of those 
drugs 
    3.5. Role of checkpoint blockade (as anti-PD-1 and anti-CTLA-4) and CAR T Cells in cancer  
treatment, along with side effects as immune hyper-responsiveness 
 
4. จุลชีววิทยาคลินิก (Clinical microbiology) จะต้องครอบคลุมเนื้อหา ดังต่อไปนี้ 
  I. BASIC SCIENCES ประกอบด้วย 
      - Microbial classification 
       4.1. Bacteria and bacterial diseases 

      4.1.1 structure and composition 
      4.1.2 metabolism, physiology, and regulation 
      4.1.3 genetics 
      4.1.4 nature and mechanisms of action of virulence factors 
      4.1.5 pathophysiology of infection 
      4.1.6 epidemiology and ecology  principles of cultivation, assay, and laboratory diagnosis 

       4.2. Viruses and viral diseases 
     4.2.1 physical and chemical properties 
     4.2.2 replication 
     4.2.3 genetics 
4.3 principles of cultivation, assay, and laboratory diagnosis 
     4.3.1 molecular basis of pathogenesis 
     4.3.2 pathophysiology of infection 
     4.3.3 latent and persistent infections 
     4.3.4 epidemiology 
     4.3.5 oncogenic viruses 

     4.4 Fungi and fungal infections 
     4.4.1 structure, physiology, cultivation, and laboratory diagnosis 
     4.4.2 pathogenesis and epidemiology 

     4.5 Parasites and parasitic diseases 
     4.5.1 structure, physiology, life cycles, and laboratory diagnosis 
     4.5.2 pathogenesis and epidemiology 

     4.6 Principles of sterilization and pure culture technique  
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II. CLINICAL SCIENCE ประกอบด้วย 
 4.1 General Microbiology 

     4.1.1 Dynamics of bacterial growth (log and stationary phase). 
     4.1.2 Infectious disease serology 
     4.1.3 QC testing and proficiency testing needed for optimum identification of infectious agents in 
clinical specimens. 
     4.1.4 Safety issues in microbiology/virology, including handling of infectious agents and  
  chemicals, recommended biosafety levels, and disposal of hazardous waste. 
     4.1.5 Infection control principles and the importance of collaboration between Infection  
  Control and 
     4.1.6 the Microbiology/Virology Laboratory for prevention of nosocomial infections. 
     4.1.7 Basic public health principles and the vital interaction between diagnostic laboratories  
   and public health agencies  
     4.1.8 Laws and regulations defining select agents and identify resources for information on  
   bioterrorism agents. 
     4.1.9 Biofilms in infectious diseases. 

4.2 Bacteriology 
4.2.1 Characteristics of infectious diseases caused by major aerobic and anaerobic bacteria and 

aerobic actinomycetes, including clinical presentation, transmission, pathophysiology, and 
epidemiology. 

    4.2.2 Proper specimen collection, appropriate methods for transportation of specimens,     
  and appropriate plating methods used for optimum detection of bacteria in clinical    
  specimens. 

     4.2.3 Reading and interpreting Gram stains of organisms from cultures, positive blood  
   culture, and patient specimens (e.g., CSF and urine). 
     4.2.4 Basic types of plating media and broths used to isolate bacteria from various clinical  
   specimens, including 5% sheep blood agar, chocolate agar, MacConkey agar, CNA agar, PEA  
   agar, specialized agar for recovery of stool and genital pathogens, BHI broth, and  
   thioglycolate broth. 
     4.2.5 Factors important for optimum recovery of pathogens from blood cultures, including  
   optimum volume, timing, and number of cultures to collect, and advantages and  
   disadvantages of available blood culture instruments and blood culture media. 
     4.2.6 Typical Gram stain appearance, colony morphology, and hemolysis patterns for   commonly 
     4.2.7 isolated gram-positive and gram-negative pathogens. 
    4.2.8 Interpret colony appearance, media reactions, and rapid test results used to classify  
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    common gram-positive and gram-negative pathogens, and determine clinical significance  
    of organisms isolated from various body sites, i.e., blood, CSF, urine, body fluids, wounds,  

         stool, and respiratory specimens. 
4.2.9 Methods for culture and identification of anaerobic bacteria, including optimum      

    specimen collection, media used for anaerobic culture, and methods used to generate    
    anaerobic conditions. 
    4.2.10 Characteristics of bacterial pathogens that could be used as agents of bioterrorism. 
    4.2.11 Rapid and other non–culture-based testing methods available for diagnosis of   
    disease due to major bacterial pathogens. 
    4.2.12 Media used for isolation of less common or fastidious bacteria 
    4.2.13 Advantages and disadvantages of methods used to identify bacteria, including   
     automated 
      4.2.14 systems and manual methods (including biochemical reactions such as oxidase,    
     catalase, PYR, lactose fermentation, and metabolism of glucose and other carbohydrates). 
      4.2.15 Advanced skills in microscopy, including the ability to read and interpret respiratory  
     and wound Gram stains and fluorescent stains. 
     4.2.16 Steps necessary for validation of new testing methods in bacteriology. 
     4.2.17 Role of QC procedures to ensure optimal performance of microbiological media,  
    reagents, and assay kits. 

    4.3 Susceptibility Testing 
     4.3.1  Mechanism of action of the major classes of antimicrobial agents used to treat   
    bacterial,fungal, viral, and parasitic infections. Basic principles of in vitro susceptibility testing,  
    including achievable serum drug concentrations, minimum inhibitory concentration (MIC),  
    minimum bactericidal concentration (MBC), and breakpoints 
     4.3.2  Susceptibility testing methods that may be used in the clinical laboratory 
     4.3.3  Disk Approximation Test used to detecta “D zone”  
     4.3.4  Describe methods used for screening and confirmation of extended-spectrum beta- 
   lactamases in gram-negative bacteria. 
     4.3.5 Mechanisms and special detection methods for the following phenotypes:   
   vancomycin-resistant enterococci, methicillin-resistant staphylococci, vancomycin resistant  
   staphylococci, penicillin-resistant S. pneumoniae, resistance to extended-spectrum beta- 
   lactams in E.coli and Klebsiella spp, and inducible clindamycin resistance inStaphylococci spp. 
      4.3.6  Interpret susceptibility testing results using CLSI guidelines. 
     4.3.7  Operational and clinical factors involved in selecting particular susceptibility methods   
   for a clinical microbiology laboratory, including staffing levels, routine workflow, and the  
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   patient population being tested. 
  4.4 Mycobacteriology 

     4.4.1 Major characteristics of diseases caused by mycobacteria, including clinical  
   presentation, transmission, pathophysiology, epidemiology, infection control issues, and    
   public health concerns. 
     4.4.2 Decontamination/concentration procedures used to process specimens sent for   
   culture of acid-fast bacilli (AFB). 
     4.4.3  Staining methods for AFB, including fluorochrome and carbolfuchsin stains. 
     4.4.4  Read and interpret fluorochrome- and carbolfuchsin stained smears. 
     4.4.5  Liquid and solid media used to culture AFB organisms. 
     4.4.6  Rapid grower, scotochromogen, photochromogen, and nonchromogen  
     4.4.7  Hybridization probes used for culture identification. 
     4.4.8 Safety issues associated with culture of AFB organisms. 
    4.4.9 Mantoux skin test and the Quantiferon test for detection of latent tuberculosis. 
    4.4.10 Primary antituberculosis agents and the most important drug used in treatment of  
   disease due to Mycobacterium avium complex. 
    4.4.11 Direct nucleic acid amplification methods available for Mycobacterium tuberculosis   and 

their role in the diagnosis of tuberculosis. 
    4.4.12 Susceptibility testing methods used to detect drug resistance in mycobacteria. 
    4.4.13 Reference laboratory methods for mycobacterial identification, including rDNA  
   sequencing and HPLC. 
    4.4.14 Culture methods for thermosensitive and fastidious Mycobacterium spp.  

  4.5 Mycology 
  4.5.1 Major characteristics of infectious diseases caused by fungal pathogens, including  clinical 
presentation, transmission, pathophysiology, and epidemiology. 
  4.5.2 Fungal pathogens that cause disease in specific patient populations, including children, 
immunocompromised patients, and transplant patients. 
  4.5.3 Methods for detection of fungal pathogens in clinical specimens, including methods for 
direct examination of specimens (e.g., KOH smears, vaginal wet preps, and Calcofluor  
White stain). 
  4.5.4 Benefits and limitations of the following nonculture tests for diagnosis of invasive fungal 
infections: cryptococcal antigen test, urine Histoplasma antigen test, Candida antigen   
tests, galactomannan enzyme immunoassay. 
  4.5.5 Appropriate specimen collection and processing methods for fungal cultures. 
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  4.5.6 Commonly used plating media for fungal cultures, including antimicrobial agents used in 
primary plates for specimens from nonsterile sites. 
  4.5.7 Testing algorithms for fungal identification, including colony morphology on standard  
media, the germ tube test, cornmeal agar, slide cultures, specialagars (e.g., CHROmagar  
Candida media) and biochemical tests. 
  4.5.8 Identify Pneumocystis jiroveci in respiratory specimens and describe available staining  
methods for this organism. 
  4.5.9 Identify Pneumocystis jiroveci in respiratory specimens and staining methods for this  
organism. 

4.5.10 Identify the following fungi based on colony morphology and microscopic appearance: 
Aspergillus spp, Penicillium spp, Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis, Fusarium spp, 
Penicillium marneffei, Pseudallescheria boydii, and Zygomycetes. 

4.5.11 Identify the following fungi based on their appearance in tissue: C. immitis, Blastomyces 
dermatitidis, H. capsulatum, and P. jiroveci.  

4.5.12 Major classes of antimicrobial agents used to treat fungal infections. 
4.5.13 Interpret culture results using morphological characteristics of major fungal pathogens and 

predict clinical significance of an isolate. 
4.5.14 Susceptibility testing methods for yeast and fungi and discuss interpretation of  

       susceptibility testing results. 
4.5.15 Candida spp that are typically resistant or have reduced susceptibility to azole antifungal 

agents. 
4.6 Parasitology 
   4.6.1 Major characteristics of diseases causedby parasites including clinical presentation,  
  transmission, pathophysiology, and epidemiology. 
   4.6.2 Life cycles of intestinal, tissue, and blood parasites. 
   4.6.3 Clinical presentation and the morphological characteristics used to identify  Plasmodium spp 
(P. falciparum, P. vivax, P. ovale, and P. malariae) and Babesia spp. 

   4.6.4 Proper specimen collection, transportation of specimens, and processing methods for  
 optimum ova and parasite examinations 
    4.6.5 Preservatives, reagents, and stains used in the ova and parasite examination. 
   4.6.6 Important morphological characteristics used to identify pathogenic and  nonpathogenic 
parasites in stool ova and parasite permanent smears and concentrates. 

   4.6.7 Immunoassays for detection of parasites  
   4.6.8 Morphological appearance of parasitic larva or adult worms that may be directly observed in 
clinical specimens. 
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   4.6.9 Important characteristics used to identify common arthropods brought to the  microbiology 
laboratory for identification. 
   4.6.10 Important antiparasitic agents and the parasites against which they are effective. 

 4.7 Virology 
   4.7.1 Major characteristics of diseases caused by viral pathogens, including clinical presentation, 
transmission, pathophysiology, and epidemiology. 
   4.7.2 Viral pathogens that cause disease in specific patient populations, including children,  
immunocompromised patients, and transplant patients. 
   4.7.3 Proper specimen collection, specimen transportation, and processing methods used for viral 
culture. 
   4.7.4 Tissue culture techniques and cell types used to grow viral pathogens. 
   4.7.5 Hemadsorption test and immunofluorescent staining techniques used for identification of 
viruses grown in tissue culture. 
   4.7.6 Serological testing methods used to detect HIV antibodies (e.g., enzyme immunoassay, 
Western blot, and immunofluorescent assay) and appropriate HIV testing strategies for adults, children, 
and neonates. 
   4.7.7 Advantages and limitations of rapid serological tests used to detect HIV and respiratory viruses. 
   4.7.8 Interpret results of antibody tests for hepatitis viruses, herpes viruses, and other important 
viral pathogens. 
   4.7.9 Typical cytopathic effects seen with growth of commonly isolated viruses in tissue culture 
(e.g., cytomegalovirus, herpes simples virus, varicella zoster virus, adenovirus, enteroviruses, influenza 
viruses, and respiratory viruses). 
   4.7.10 Demonstrate knowledge of antiviral agents, resistance mechanisms, and susceptibility  
testing methods for antiviral agents. 

 
5. เคมีคลินิก (Clinical chemistry) ประกอบด้วย เคมีคลนิิก พิษวิทยาคลินิก จะต้องครอบคลุมเนื้อหา ดังต่อไปนี้   
   I.BASIC SCIENCES ประกอบด้วย 
     5.1 เคมีคลินิก (Clinical chemistry) 
           - Energy metabolism, including metabolic sequences, regulation 

 - Generation of energy from carbohydrates, fatty acids, and essential amino acids; aerobic  
   and anaerobic glycolysis and gluconeogenesis, ketogenesis and ketone bodies oxidation 
 - Storage of energy: glycogenesis, fatty acid and triglyceride synthesis 

          5.1.1 Metabolic pathways of small molecules and associated diseases 
    5.1.1.1 Biosynthesis and degradation of lipids (e.g., dyslipidemias) 
    5.1.1.2 Biosynthesis and degradation of porphyrins (e.g., porphyria) 
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          5.1.2 Nutrients, vitamins, minerals and trace elements 
    5.1.2.1 Functions of nutrients, including essential fatty acid, trans-fatty acids, cholesterol 
    5.1.2.2 Vitamins: structures of vitamins and derivatives of medical important, absorption,  
 storage and excretion, functions, food sources and requirements 
 5.1.2.3 Mineral and trace element requirements 
 5.1.2.4 Assessment of nutritional status across the life span, including calories, protein,  
 essential nutrients, hypoalimentation  

           5.1.3 Basic biology of, and analytical methods for, determination of qualitative and   
       quantitativechanges in blood and fluid proteins and amino acids (enzymes, biomarkers,   
       hormones, and cytokines), carbohydrates, lipids and lipoproteins, and clinically relevant small  
       molecules (including metals, trace elements, and vitamins) 
    5.2 พิษวิทยาคลินิก (Toxicology) 
        5.2.1 Pathogenesis, pathophysiology, basic pathological process  

5.2.1.1 Chemical poisoning and therapy  
5.2.1.2 Mineral and trace element deficiencies and toxicities  

     5.2.2 General pharmacology  
     5.2.2.1 Pharmacokinetics 

          5.2.2.1.1 Bioavailability 
          5.2.2.1.2 Volume of distribution and distribution phases 
          5.2.2.1.3 Drug metabolism 
          5.2.2.1.4 Drug elimination 
          5.2.2.1.5 Rates of reaction  
          5.2.2.1.6 Pharmacokinetic models 

     5.2.2.2 Pharmacodynamics 
          5.2.2.2.1 Drug properties 
          5.2.2.2.2 Drug-receptor interactions 
          5.2.2.2.3 Factor affecting drug response 
          5.2.2.2.4 Dose-response relationship 

     5.2.2.3 Individual factors or special populations altering pharmacokinetics and  
               pharmacodynamics 
     5.2.2.4 Adverse drug effects  

          5.2.2.4.1 Drug interactions 

          5.2.2.4.2 Overdose and toxicity 
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II  CLINICAL SCIENCE ประกอบด้วย 
      5.1 Pathophysiology, symptoms, signs, laboratory investigation including principles of specimen  
   collections and processing, relevant technical limitations, quality control, analysis, result  
   interpretations of these tests of these disorders 

5.1.1 Assessment of pulmonary function: blood gases and oxygen saturation 
5.1.2 Acid-base chemistry, electrolytes, and relevant disorders 
5.1.3 Assessment of renal function 
5.1.4 Cardiac biomarkers for the assessment of coronary artery diseases 
5.1.5 Assessment of liver and biliary tract status 
5.1.6 Assessment of thyroid function 
5.1.7 Assessment of pituitary function 
5.1.8 Assessment of adrenal function 
5.1.9 Assessment of reproductive function, pregnancy,and prenatal testing 
5.1.10 Assessment of gastric, pancreatic, and intestinal function 
5.1.11 Assessment of glucose and evaluation of diabetes mellitus 
5.1.12 Assessment of mineral and bone metabolism 
5.1.13 Assessment of porphyrins and disorders of porphyrin metabolism 
5.1.14 Trace element assessment 
5.1.15 Vitamin assessment 
5.1.16 Cholesterol and lipid assessment 
5.1.17 Serum and fluid protein assessment 
5.1.18 Clinical enzyme kinetics 
5.1.19 Pediatric biochemistry 

     5.2 Analytical Techniques and Instrumentation 
5.2.1 Analytical chemistry techniques: photometric, electrochemical, enzymatic,  
        electrophoretic, chromatographic, mass spectrometric, and immunologic methods  
5.2.2 Random-access automated analyzers: spectrophotometric,ion-selective electrode, and  
        electrochemical methods, as well as immunologic methods, including enzyme   
        multiplied immunoassay technique, cloned enzyme donor immunoassay, fluorescence  
        polarization immunoassay, microparticle enzyme immunoassay,  
        electrochemiluminescence, ELISA, turbidimetry, and nephelometry. 

    5.3 Principles of laboratory robotics and automation strategies 
    5.4 General principles of assay calibration, quality control, and the need for calibration verification 
    5.5 Causes of both positive and negative interferences as well as how to detect and avoid them 
    5.6 Therapeutic Drug Monitoring and Toxicology 
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5.6.1 Principles and practice of specific drug classes including  antidepressants, mood   
    stabilizer, antipsychotics, anticonvulsants, cardioactive drugs, bronchodilators Antibiotics,    
    immunosuppressants  

5.6.2 Toxicologic syndromes ;  pathophysiological basis of five major toxicologic syndromes  

    including cholinergic, anticholinergic, sympathomimetic, opiate, and sedative-hypnotic. 

5.6.3 Methods of toxicology Testing and management  
5.6.3.1 Drug overdosed and poisoning  

  5.6.3.1.1 The toxicologic profiles of specific agents including acetaminophen,  
salicylates, alcohols and glycols, barbiturates, tricyclic antidepressants, carbon  
monoxide, organophosphates and carbamate, digoxin, lead, iron, and cyanide 
  5.6.3.1.2 The general and specific management for overdose and poisoning from the 
specific agents  
  5.6.3.1.3 Principles of drug-testing protocol  
  5.6.3.1.4 Interpretation of the laboratory result for monitoring and detection of  
drugs/xenobiotics 

5.6.3.2 Drugs of abuse  
  5.6.3.2.1 Clinical manifestation of the major drugs of abuse 
  5.6.3.2.2 The routine immunoassays for drugs-of-abuse testing (principles, specific  
reactivities and cross-reactivities, limit of detection and the standard cutoff for  
detection,  techniques to detect the method of adulteration of urine ) 
  5.6.3.2.3 The confirmation tests for drugs-of-abuse  
  5.6.3.2.4 The “chain of custody” and other legal requirements for forensic chemical 
pathology 
  5.6.3.2.5 The social consequences of testing for drugs of abuse 

    5.7 Principles of specimen collections and laboratory interpretations for forensic and toxicology trace 
evidence 
 
6. พยาธิวิทยาระดับโมเลกุล (Molecular Pathology)  
    จะต้องครอบคลุมเนื้อหา ดังต่อไปนี ้
   I. BASIC SCIENCES ประกอบด้วย 
   6.1 Biochemistry and molecular biology 

6.1.1 Gene expression: DNA structure, replication, and exchange 
6.1.1.1 DNA structure: single- and double-stranded DNA, stabilizing forces, supercoiling 

    and topoisomers 
       6.1.1.2 Gene structure and organization: chromosomes, centromere, telomere 
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6.1.1.3 DNA replication, degradation, repair, mutation, activation and inactivation 

6.1.1.4 Recombination, insertion sequences, transposon 

6.1.1.5 Mechanisms of genetic exchange, including transformation, transduction,  

             conjugation, crossing over, recombination, linkage 
6.1.2 Gene expression: transcription, including defects 

6.1.2.1 Transcription of DNA into RNA, RNA, RNA degradation 

6.1.2.2 Post-transcriptional modification 

6.1.2.3 Regulation: cis-regulatory elements, transcription factors, enhancers, promoters,   

   silencers, repressants 

6.1.3 Gene expression: translation, including defects 

6.1.3.1 The genetic code 

6.1.3.2 Structure and function of tRNA 

6.1.3.3 Structure and function of ribosomes 

6.1.3.4 Protein synthesis 

6.1.3.5 Regulation of translation 

6.1.3.6 Post-translational modifications 

6.1.4 Principles of molecular technology 

6.1.4.1 Analysis of DNA: sequencing, restriction analysis, PCR, amplification, hybridization 

6.1.4.2 Plasmids and bacteriophages 

6.1.4.3 Gene cloning 

6.1.4.4 Recombinant DNA technology and application 

      6.2 Biology of cells 
6.2.1 Cell cycle (e.g., mitosis, meiosis, structure of spindle apparatus, cell cycle regulation) 
6.2.2 Structure and function of basic tissue components (including epithelial cells,  
connective tissue cells, muscle cells, nerve cells, and extracellular matrix) 
6.2.3 Adaptive cell response to injury (e.g., hypertrophy and metaplasia) 
6.2.4 Mechanisms of cell injury and necrosis, including free radical mediated cell injury 
6.2.5 Apoptosis 

      6.3 Human development and genetics 
6.3.1 Embryogenesis: basic programmed gene expression, and developmental regulation of  

          gene expression for medical student 
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6.3.2 Principles of pedigree analysis, including inheritance patterns, occurrence and recurrencerisk 
determination 
6.3.3 Population genetics: Hardy-Weinberg law, founder effects, mutation-selection equilibrium 

 6.4 Neoplasia 

6.4.1 Cell biology, biochemistry, and molecular biology of neoplastic cells: transformation, 

oncogenes, oncogenesis, altered cell differentiation, and proliferation 

6.4.2 Molecular basis of multistep carcinogenesis 

    II. Clinical science ประกอบด้วย 
      6.1 Pathophysiology, symptoms, signs, laboratory investigation of these disorders 

  6.1.1 Genetic disorders 

6.1.1.1 Gene and human diseases (e.g., mutations) 

6.1.1.2 Congenital abnormalities: principles, patterns of anomalies, dysmorphogenesis 

6.1.1.3 Genetic mechanisms: chromosomal abnormalities, Mendelian inheritance, complex 

multigenic disorders, single gene disorders with nonclassic inheritance 

6.1.1.4 Clinical genetics, including genetic testing, prenatal diagnosis, newborn screening, 

genetic counseling/ethics, gene therapy 

            6.1.2 Principles of specimen collections and processing, relevant technical limitations,  
         quality control, analysis, result interpretations of these tests 

      6.1.2.1 Cytogenetics  

      6.1.2.2 Fluorescence in situ hybridization (FISH) analysis    

6.1.2.3 Basic cell and tissue culture techniques 

        6.1.2.4 Molecular Pathology 

7. การบริหารจัดการห้องปฏิบตัิการ (Laboratory Management) ประกอบด้วย การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ ระบบ
สารสนเทศทางห้องปฏบิัติการ (Laboratory Information System) การตรวจ ณ จุดดูแลผูป้่วย (Point-of-Care Testing) 
   I.BASIC SCIENCE ประกอบด้วย 

     7.1 Biostatistics 
     7.2 Descriptive methods 
     7.3 Inference regarding population means  
     7.4 Confidence intervals 

7.5 Parametric and nonparametric statistics 
7.6 Measures of variance and error 
7.7 Sources of analytical error 
7.8 methodology bias 
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7.9 ROC curves  
7.10 Bayes theorem 
7.11 Reportable range 
7.12 Analytical range 
7.13 Linearity 

  II. CLINICAL SCIENCE ประกอบด้วย 
        7.1 Principles of specimen collections and processing, relevant technical limitations, quality  
      control, analysis, result interpretations of point of care testing 

          7.1.1 Laboratory management skill  
          7.1.2 Organizational and Leadership Skills 
          7.1.3 Financial Skills 

     7.1.4 Regulatory Skills 
     7.1.5 Quality Assurance, Quality Control, Pre- and Postanalytic Management 
     7.1.6 Basic Computer Skills 

     7.1.7 Laboratory Information System Concepts 
     7.1.8 Security and Privacy 
     7.1.9 Communication  
     7.1.10 Emerging Technologies 
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ภาคผนวกที่ 3 
Clinical Skills และ Procedural Skills 

เกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาพยาธิวิทยาคลินิก  
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย  

ฉบับ พ.ศ.2560 
 

Clinical skills in Clinical Pathology 
Hematology 

เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษาและการตรวจทางห้องปฏิบตัิการต่อไปนี้  
I. โรคหรือภาวะหรือสถานการณ์ทางห้องปฏิบตัิการด้านพยาธิวิทยาคลินิก 
ระดับที่  1  โรคหรือภาวะหรือสถานการณ์ทางห้องปฏบิัติการ ที่พบบ่อย  และ / หรือมีความส าคัญ  ซึ่งแพทยป์ระจ าบ้าน
ต้องวินิจฉัย ร่วมดูแลรักษา และให้ค าแนะน าทางห้องปฏิบัติการได้ด้วยตนเอง 
ระดับที่  2  โรคหรือภาวะหรือสถานการณ์ทางห้องปฏบิัติการ ที่พบน้อยกว่าระดับ  1  และมีความส าคัญ ซึง่แพทยป์ระจ า
บ้านควรวินิจฉัย ร่วมดูแลรักษา และให้ค าแนะน าทางห้องปฏิบตัิการได้  
ระดับที่  3  โรคหรือภาวะหรือสถานการณ์ทางห้องปฏบิัติการ ที่ซับซ้อน  ซึ่งแพทยป์ระจ าบา้น  อาจวินิจฉัย ร่วมดูแลรักษา 
และให้ค าแนะน าทางห้องปฏิบตัิการได้ หรือสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเอง หรือฟังบรรยาย 

โรคหรือภาวะ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
Red Blood Cell Disorders (RBC disorders)    

Common nutritional deficiency anemias e.g. iron deficiency anemia    
Uncommon nutritional deficiency anemias e.g.trace element 
deficiency anemia 

 
 

 

Common hemolytic anemias e.g. Thalassemia    
Uncommon hemolytic anemias  e.g. porphyria    
Hypoplastic anemias e.g. aplastic anemia     
Anemia in systemic disorders e.g. anemia of inflammation    
White Blood Cell Disorders (WBC disorders)    
Benign leukocytic disorders e.g. lymphoid hyperplasia, storage 
diseases 

 
 

 

Lymphoid neoplasms e.g. lymphoma    
Myeloid neoplasms e.g. acute myeloid leukemia, myeloproliferative 
neoplasms 

 
 

 

Platelet & Coagulation Disorders     
Common hereditary bleeding disorders  e.g. hemophilia, von 
Willebrand disease 
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Uncommon hereditary bleeding disorders  e.g. hereditary platelet 
dysfunction 

 
 

 

Common acquired bleeding disorders e.g. disseminated intravascular 
coagulation, vitamin K deficiency, coagulopathy of liver disease 

 
 

 

Thrombotic disorders e.g.antiphopholipid syndrome, hereditary 
thrombophilia 

 
 

 

II. หัตถการหรือทักษะทางพยาธิวิทยาคลินิก  
แพทย์ประจ าบ้านต้องรู้ข้อบ่งชี้  ข้อห้าม หลักการ  วิธีการควบคุมคุณภาพของการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่าง ๆ แปลผลและ
แก้ไขปัญหา การตรวจทางห้องปฏิบัติการแบ่งเป็น  3  ระดับ  ตามที่สถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้  แบ่งเป็น 
ระดับที่ 1  หัตถการหรือทักษะทางพยาธิวิทยาคลินิกที่แพทย์ประจ าบ้านต้องเข้าใจหลักการ แปลผลและแก้ไขปัญหาได้ด้วย
ตนเอง     
ระดับที่ 2  หัตถการหรือทักษะทางพยาธิวิทยาคลินิกที่แพทย์ประจ าบ้านเข้าใจหลักการ แปลผล   และควรแก้ไขปัญหาภายใต้
การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ 
ระดับที่ 3  หัตถการหรือทักษะทางพยาธิวิทยาคลนิิกที่แพทย์ประจ าบา้นเข้าใจหลักการ แปลผล   และอาจแก้ไขปัญหาภายใต้
การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ (ช่วยท าหรือได้เห็น) 
 

หัตถการหรือทักษะทางพยาธิวทิยาคลินิก ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
Complete blood count    
Automated cell counting    
QC procedures specific to cell counters    
Peripheral blood smear    
Blood smear preparation    
Blood cell identification (both normal & abnormal cells)    
Correlate peripheral blood smear findings with bonemarrow 
morphology 

   

Other Hematology Testing    
Reticulocyte     
Erythrocyte sedimentation rate     
Supravital staining and examination (reticulocyte, H inclusion bodies, 
Heinz bodies) 

   

Hemoglobin typing     
Bone marrow study (bone marrow aspiration and biopsy)    
Platelet & Coagulation Testing    
Platelet function testing    



 

 หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาพยาธิวิทยาคลินิก 

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 

    

48 

 

Screening coagulation tests (prothrombin time, activated partial 
thromboplastin time, fibrinogen, thrombin time) 

   

D-dimer    
Factor assay    

หัตถการหรือทักษะทางพยาธิวทิยาคลินิก ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
Factor inhibitor assay (Bethesda assay)    
Antiphospholipid antibody workup    
Thromboembolism workup (Protein C, Protein S, antithrombin)    
von Willebrand workup    
Heparin-induced thrombocytopeniatesting     
Common laboratory monitor of anticoagulants e.g. INR    
Laboratory monitor of antiplatelet drugs and  fibrinolytic drugs     
Monitor ofhemostatics drugse.g. recombinant activated protein C and 
recombinant F VIIa 

   

Molecular Testing    
Common molecular assay for hematology disease e.g. Thalassemia, 
myeloid neoplasms,  

   

Uncommon molecular assay for hematology disease e.g. PTG20210, 
Factor V Leiden 

   

Flow Cytometry    
Diagnosis and monitoring of hematologic malignancies and related 
disorders 

   

Diagnosis of non-malignant disorders of white blood cell, red blood 
cell, and platelet 
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Clinical skills in Clinical Pathology 
Urinalysis and  Body Fluid 

เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการตรวจทางห้องปฏบิัตกิารต่อไปนี้  
 
III. หัตถการหรือทักษะทางพยาธิวิทยาคลินิก  
แพทย์ประจ าบ้านต้องรู้ข้อบ่งชี้  ข้อห้าม หลักการ  วิธีการควบคุมคุณภาพของการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่าง ๆ แปลผลและ
แก้ไขปัญหา การตรวจทางห้องปฏิบัติการแบ่งเป็น  3  ระดับ  ตามที่สถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้  แบ่งเป็น 
ระดับที่ 1  หัตถการหรือทักษะทางพยาธิวิทยาคลินิกที่แพทย์ประจ าบ้านต้องเข้าใจหลักการ แปลผลและแก้ไขปัญหาได้ด้วย
ตนเอง     
ระดับที่ 2  หัตถการหรือทักษะทางพยาธิวิทยาคลินิกที่แพทย์ประจ าบ้านเข้าใจหลักการ แปลผล   และควรแก้ไขปัญหาภายใต้
การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ 
ระดับที่ 3  หัตถการหรือทักษะทางพยาธิวิทยาคลินิกที่แพทย์ประจ าบ้านเข้าใจหลักการ แปลผล   และอาจแก้ไขปัญหาภายใต้
การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ (ช่วยท าหรือได้เห็น) 
 

หัตถการหรือทักษะทางพยาธิวทิยาคลินิก ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
Urinalysis     
Automated     
Manual     
Body Fluid Analysis: CSF, Ascitic/Pleural Fluid, Joint Fluid    
Perform manual hemocytometer cell counting    
Cytocentrifuge sample preparation     
Body fluid analyses    
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Clinical skills in Clinical Pathology 
Transfusion Medicine 

เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และการตรวจทางห้องปฏิบัตกิารต่อไปนี ้ 
IV. โรคหรือภาวะหรือสถานการณ์ทางห้องปฏิบตัิการด้านพยาธิวิทยาคลินิก 
ระดับที่  1  โรคหรอืภาวะหรือสถานการณ์ทางห้องปฏบิัติการ ที่พบบ่อย  และ / หรือมีความส าคัญ  ซึ่งแพทยป์ระจ าบ้าน
ต้องวินิจฉัย ร่วมดูแลรักษา และให้ค าแนะน าทางห้องปฏิบัติการได้ด้วยตนเอง 
ระดับที่  2  โรคหรือภาวะหรือสถานการณ์ทางห้องปฏบิัติการ ที่พบน้อยกว่าระดับ  1  และมีความส าคัญ ซึง่แพทยป์ระจ า
บ้านควรวินิจฉัย ร่วมดูแลรักษา และให้ค าแนะน าทางห้องปฏิบตัิการได้  
ระดับที่  3  โรคหรือภาวะหรือสถานการณ์ทางห้องปฏบิัติการ ที่ซับซ้อน  ซึ่งแพทยป์ระจ าบา้น  อาจวินิจฉัย ร่วมดูแลรักษา 
และให้ค าแนะน าทางห้องปฏิบตัิการได้ หรือสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเอง หรือฟังบรรยาย 
 

โรคหรือภาวะ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
Diseases/adverse reactions    
Adverse effects of blood donation (both whole blood and 
apheresis) 

 
 

 

Adverse reactions associated with therapeutic apheresis    
Acute transfusion reactions    
Delayed transfusion reactions    
Hemolytic disease of the newborn    
Neonatal alloimmune thrombocytopenia    
Subgroup A, B, Bombay, Parabombay blood group    
Immune-mediated and nonimmune-mediated hemolytic anemia    
Platelet refractoriness    
Choose appropriate blood components and derivatives for 
transfusion 

 
 

 

Acute blood loss    
Chronic anemia    
Chemotherapy    
Patients with hematologic disease and/or cancer    
Patients with bleeding disorders    
Thrombocytopenic patients (both adults and pediatrics)    
Pediatric patients and geriatric patients    
Organ transplanted patients and stem cell transplanted patients    
Massive transfusion    
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โรคหรือภาวะ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
Emergency management    
Major operations e.g. cardiovascular surgery    
Patients with antibodies to high incidence antigens    
Patients with autoantibodies    

 
V. หัตถการหรือทักษะทางพยาธิวิทยาคลินิก  
แพทย์ประจ าบ้านต้องรู้ข้อบ่งชี้  ข้อห้าม หลักการ  วิธีการควบคุมคุณภาพของการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่าง ๆ แปลผลและ
แก้ไขปัญหา การตรวจทางห้องปฏิบัติการแบ่งเป็น  3  ระดับ  ตามที่สถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้  แบ่งเป็น 
ระดับที่ 1  หัตถการหรือทักษะทางพยาธิวิทยาคลินิกที่แพทย์ประจ าบ้านต้องเข้าใจหลักการ แปลผลและแก้ไขปัญหาได้ด้วย
ตนเอง     
ระดับที่ 2  หัตถการหรือทักษะทางพยาธิวิทยาคลินิกที่แพทย์ประจ าบ้านเข้าใจหลักการ แปลผล   และควรแก้ไขปัญหาภายใต้
การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ 
ระดับที่ 3  หัตถการหรือทักษะทางพยาธิวิทยาคลินิกที่แพทย์ประจ าบ้านเข้าใจหลักการ แปลผล   และอาจแก้ไขปัญหาภายใต้
การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ (ช่วยท าหรือได้เห็น) 
 

หัตถการหรือทักษะทางพยาธิวทิยาคลินิก ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
Blood donation/blood collection/cell processing    
Collecting blood components including donor apheresis    
Performing donor interview and exam    
Pre-donation counseling    
Blood component preparation    
Donor counseling associated with positive infectious disease testing 
results 

   

Selecting appropriate patients for autologous donation and 
management of autologous blood collection 

   

Blood inventory management    
Stem cell collection/processing/storage    
Being a competent doctor at a blood mobile collection unit    
Management of blood collection during emergency situation    
Pretransfusion testing    
Blood grouping    
Donor RBC antigen typing    
Antibody screening and identification    
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หัตถการหรือทักษะทางพยาธิวทิยาคลินิก ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
Blood testing for infectious disease markers     
Crossmatching process    
Blood grouping     
Antibody screening and identification     
Crossmatching    
Antiglobulin test    
Patient/unit identification    
Therapeutic apheresis    
Patient evaluation    
Patient preparation    
Selecting and using specific apheresis technologies to ensure 
appropriate care, clinical management and safety of patients 

   

Discussion with the patient of the risks and benefits    
Effective communication with clinicians and staff regarding emergent 
therapeutic apheresis 

   

Immunogenetic Testing    
HLA typing by serologic and molecular methods     
Panel reactive antibodies    
HLA crossmatching    
HLA antibody testing    

Donor and recipient matching    
Interpretation of HLA haplotype for verification of blood relationship 
of donors and recipients of organ transplantation 

   

Discussion with the patient about organ allocation criteria    
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Clinical skills in Clinical Pathology 
    Clinical Immunology 

เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และการตรวจทางห้องปฏิบัตกิารต่อไปนี ้ 
VI. โรคหรือภาวะหรือสถานการณ์ทางห้องปฏิบตัิการด้านพยาธิวิทยาคลินิก 
ระดับที่  1  โรคหรือภาวะหรือสถานการณ์ทางห้องปฏบิัติการ ที่พบบ่อย  และ / หรือมีความส าคัญ  ซึ่งแพทยป์ระจ าบ้าน
ต้องวินิจฉัย ร่วมดูแลรักษา และให้ค าแนะน าทางห้องปฏิบัติการได้ด้วยตนเอง 
ระดับที่  2  โรคหรือภาวะหรือสถานการณ์ทางห้องปฏบิัติการ ที่พบน้อยกว่าระดับ  1  และมีความส าคัญ ซึง่แพทยป์ระจ า
บ้านควรวินิจฉัย ร่วมดูแลรักษา และให้ค าแนะน าทางห้องปฏิบตัิการได้  
ระดับที่  3  โรคหรือภาวะหรือสถานการณ์ทางห้องปฏบิัติการ ที่ซับซ้อน  ซึ่งแพทยป์ระจ าบา้น  อาจวินิจฉัย ร่วมดูแลรักษา 
และให้ค าแนะน าทางห้องปฏิบตัิการได้ หรือสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเอง หรือฟังบรรยาย 

โรคหรือภาวะ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
Multisystem autoimmune diseases e.g. rheumatoid arthritis, Systemic 
lupus erythematosus, Sjögren etc.    

Organ-specific autoimmune diseases e.g. autoimmune thyroid 
diseases, type I DM, immune-mediated liver disease etc.    

ANCA-associated vasculitis    
Infectious disease serology e.g. HIV, HBV, HCV, syphilis, aspergillosis 
etc.    

IgE and mast cell related allergic diseases    
Acute phase proteins, complements and cytokine responses in 
inflammation and infection    

Primary and secondary immune deficiency    
 

VII. หัตถการหรือทักษะทางพยาธิวิทยาคลินิก  
แพทย์ประจ าบ้านต้องรู้ข้อบ่งชี้  ข้อห้าม หลักการ  วิธีการควบคุมคุณภาพของการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่าง ๆ แปลผลและ
แก้ไขปัญหา การตรวจทางห้องปฏิบัติการแบ่งเป็น  3  ระดับ  ตามที่สถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้  แบ่งเป็น 
ระดับที่ 1  หัตถการหรือทักษะทางพยาธิวิทยาคลินิกที่แพทย์ประจ าบ้านต้องเข้าใจหลักการ แปลผลและแก้ไขปัญหาได้ด้วย
ตนเอง     
ระดับที่ 2  หัตถการหรือทักษะทางพยาธิวิทยาคลินิกที่แพทย์ประจ าบ้านเข้าใจหลักการ แปลผล   และควรแก้ไขปัญหาภายใต้
การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ 
ระดับที่ 3  หัตถการหรือทักษะทางพยาธิวิทยาคลินิกที่แพทย์ประจ าบ้านเข้าใจหลักการ แปลผล   และอาจแก้ไขปัญหาภายใต้
การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ (ช่วยท าหรือได้เห็น) 
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หัตถการหรือทักษะทางพยาธิวทิยาคลินิก ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

Methods of Clinical Immunology Laboratory Testing    

Immunoprecipitation & Immunodiffusion    

Agglutination    

Turbidimetry & Nephelometry    

Immunochromatography    

Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)    

Chemiluminescence immunoassay    
Immunofluorescence (direct, indirect) & Immunohistochemistry     

Western blot & Immunoblot    
Protein electrophoresis & Immunofixation    

ELISPOT & QuantiFERON    
Cryoglobulin    

Laboratory Testing for Autoimmune Disease    

Antinuclear antibodies and specific antibodies ( e.g. anti-dsDNA, Sm, 
RNP, SSA/Ro, SSB/La, Jo-1, Scl-70)    

Anti-neutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA)    

Tests for rheumatoid factors (rheumatoid factor, anti-CCP)    

Tests for common organ-specific autoimmune diseases (e.g. 
autoimmune thyroid disease)    

Tests for common organ-specific autoimmune diseases (e.g. Immune 
mediated liver diseases, Pernicious anemia, Type I diabetes mellitus) 

   

Flow cytometry (CD4 count, lymphocyte subset, DHR)    
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Clinical skills in Clinical Pathology 
Clinical Microbiology 

เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษาและท าหัตถการต่อไปนี้  

I. Clinical skills              

ระดับที่ 1  โรคหรือภาวะหรือสถานการณ์ทางห้องปฏิบัติการทีพ่บบ่อย และ/หรือมีความส าคญั ซึ่งแพทย์ประจ าบา้นต้อง
วินิจฉัย ดูแลรักษาและให้ค าแนะน าทางห้องปฏบิัติการไดด้้วยตนเอง 
ระดับที่ 2โรคหรือภาวะหรือสถานการณ์ทางห้องปฏิบตัิการที่พบน้อยกว่าระดบั 1และมีความส าคัญ ซึ่งแพทยป์ระจ าบ้าน
ควรวินิจฉัย ดูแลรักษาและให้ค าแนะน าทางห้องปฏบิัติการได้  
ระดับที่ 3โรคหรือภาวะหรือสถานการณ์ทางห้องปฏิบตัิการที่ซบัซ้อน ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านอาจวินิจฉัย ดูแลรักษาและให้
ค าแนะน าทางห้องปฏิบตัิการไดห้รือสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเองหรือฟังบรรยาย  

Task ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
Performs clinically useful consultations in a timely manner (e.g., 
guiding appropriate test ordering, optimal specimen collection, 
results interpretation) 

   

Identifies microorganisms of all groups that are commonly 
encountered in the clinical microbiology laboratory    

Using the medical record, summarizes a case history and explains the 
clinical rationales for diagnostic tests and therapies as they pertain to 
infectious diseases 

   

Performs a critical review of the literature addressing evidence-based 
utilization of laboratory tests and results, and designs utilization 
guidelines 

   

Assists in the identification of microorganisms of all groups that are 
less commonly encountered in the clinical microbiology laboratory 

   

Assembles aggregate data to produce meaningful reports (e.g., 
antimicrobial susceptibility data to produce an antibiogram; blood 
culture contamination rate) 

   

Implements professional organizations’ standards or elements of 
checklists in the laboratory 

   

Participates in development of a novel test, methodology, or 
diagnostic algorithm 

   

Synthesizes aggregate data to identify trends or aberrant patterns 
important for infection prevention, laboratory error detection, 
recognition of novel pathogens, or new resistance patterns 
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II. หัตถการด้านพยาธิวิทยาคลินิก 
แพทย์ประจ าบ้านต้องรู้ข้อบ่งชี้  ข้อจ ากัด และข้อควรระวัง ของการท าหัตถการต่าง ๆ รวมถึงวิธีการควบคุม
คุณภาพ ของการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  3  ระดับ  ตามที่สถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้  ดังนี้ 
ระดับที่ 1  หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง 
ระดับที่ 2  หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ) 
ระดับที่ 3  หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านอาจท าได้  (ช่วยท าหรือได้เห็น) 

หัตถการพยาธิวิทยาคลินิก หัตถการระดบั 1 หัตถการระดบั 2 หัตถการระดบั 3 
Direct smear 
   - Gram stain    
   - Acid fast stain    
   - Modify acid fast stain    
   - KOH preparation    
   - India ink preparation    
   - Gomeri methenamine silver stain    
Proper specimen handling 
- Blood    
- Respiratory tract specimen    
- Stool    
- Urine    
  - Genital tract specimen    
 - Eye and ear specimen    
 - Wound specimen    
  - Sterile body fluid and tissue    
Culture technique 
  - Aerobic culture    
  - Hemoculture    
  - Fungal culture    
  - Mycobacterial culture    
  - Anaerobic culture    
Bacterial identification 
- Colony inspection and pick up    
  - Manual biochemical testing for… 
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หัตถการพยาธิวิทยาคลินิก หัตถการระดบั 1 หัตถการระดบั 2 หัตถการระดบั 3 
- Staphylococci    
 - Streptococci    
- Gram-positive bacilli    
- Gram-negative cocci    
      - Gram-negative bacilli    
- Enterobacteriaceae    
 - Vibrionaceae    
       - Non-fermenters    
- Haemophilus    
         - Fastidious gram-neg. bacilli    
- Anaerobes    
   - Bacterial identification by 
molecular techniques 

   

   - Bacterial Identification by matrix-
assisted laser desorption/ionization-
time of flight mass spectrometry 
(MALDI-TOF) 

   

Fungal identification    
- Yeasts    
- Moulds    
Antimicrobial susceptibility testing    
   - Disk diffusion    
   - Broth microdilution    
   - SIT,SBT testing    
   - Resistance mechanism testing and interpretation 
   - Beta-lactamasesdetection    
- ESBLs screening and confirmation    
   - Metallo-beta-lactamasesdetection    
   - D-testfor 
inducibleclindamycinresistance 
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Clinical skills in Clinical Pathology 
Toxicology 

เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อไปนี้  
VIII. โรคหรือภาวะหรือสถานการณ์ทางห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยาคลินิก 
ระดับที่  1  โรคหรือภาวะหรือสถานการณ์ทางห้องปฏิบัติการ ที่พบบ่อย  และ / หรือมีความส าคัญ  ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านตอ้ง
วินิจฉัย ร่วมดูแลรักษา และให้ค าแนะน าทางห้องปฏิบัติการได้ด้วยตนเอง 
ระดับที่  2  โรคหรือภาวะหรือสถานการณ์ทางห้องปฏิบัติการ ที่พบน้อยกว่าระดับ  1  และมีความส าคัญ ซึ่งแพทย์ประจ า
บ้านควรวินิจฉัย ร่วมดูแลรักษา และให้ค าแนะน าทางห้องปฏิบัติการได้  
ระดับที่  3  โรคหรือภาวะหรือสถานการณ์ทางห้องปฏิบัติการ ที่ซับซ้อน  ซึ่งแพทย์ประจ าบ้าน  อาจวินิจฉัย ร่วมดูแลรักษา 
และให้ค าแนะน าทางห้องปฏิบัติการได้ หรือสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเอง หรือฟังบรรยาย 

โรคหรือภาวะ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

Drugs of abuse e.g. opiate, amphetamine and cocaine.    

Toxicologic syndromes including cholinergic, anticholinergic, 
sympathomimetic, opiate, sedative-hypnotic. 

   

Drug overdosed or poisoning e.g. acetaminophen, salicylates, 
alcohols and glycols, barbiturates, tricyclic antidepressants, carbon 
monoxide, organophosphates and carbamate, digoxin, lead, iron, and 
cyanide. 

   

IX. หัตถการหรือทักษะทางพยาธิวิทยาคลินิก  
แพทย์ประจ าบ้านต้องรู้ข้อบ่งชี้  ข้อห้าม หลักการ  วิธีการควบคุมคุณภาพของการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่าง ๆ แปลผลและ
แก้ไขปัญหา การตรวจทางห้องปฏิบัติการแบ่งเป็น  3  ระดับ  ตามที่สถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้  แบ่งเป็น 
ระดับที่ 1  หัตถการหรือทักษะทางพยาธิวิทยาคลินิกที่แพทย์ประจ าบ้านต้องเข้าใจหลักการ แปลผลและแก้ไขปัญหาได้ด้วย
ตนเอง     
ระดับที่ 2  หัตถการหรือทักษะทางพยาธิวิทยาคลินิกที่แพทย์ประจ าบ้านเข้าใจหลักการ แปลผล   และควรแก้ไขปัญหาภายใต้
การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ 
ระดับที่ 3  หัตถการหรือทักษะทางพยาธิวิทยาคลินิกที่แพทย์ประจ าบ้านเข้าใจหลักการ แปลผล   และอาจแก้ไขปัญหาภายใต้
การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ (ช่วยท าหรือได้เห็น) 
 

หัตถการหรือทักษะทางพยาธิวทิยาคลินิก ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
Immunoassay for therapeutic drug monitoring and drugs of abuse     
Confirmatory tests including Chromatography and mass spectrometry     
Chain of custody     
Methods for detection of adulteration     
Design of drug-testing protocols    
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Clinical skills in Clinical Pathology 
Molecular Pathology 

เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และการตรวจทางห้องปฏิบัตกิารต่อไปนี ้ 
X. โรคหรือภาวะหรือสถานการณ์ทางห้องปฏิบตัิการด้านพยาธิวิทยาคลินิก 
ระดับที่  1  โรคหรือภาวะหรือสถานการณ์ทางห้องปฏบิัติการ ที่พบบ่อย  และ / หรือมีความส าคัญ  ซึ่งแพทยป์ระจ าบ้าน
ต้องวินิจฉัย ร่วมดูแลรักษา และให้ค าแนะน าทางห้องปฏิบัติการได้ด้วยตนเอง 
ระดับที่  2  โรคหรือภาวะหรือสถานการณ์ทางห้องปฏบิัติการ ที่พบน้อยกว่าระดับ  1  และมีความส าคัญ ซึง่แพทยป์ระจ า
บ้านควรวินิจฉัย ร่วมดูแลรักษา และให้ค าแนะน าทางห้องปฏิบตัิการได้  
ระดับที่  3  โรคหรือภาวะหรือสถานการณ์ทางห้องปฏบิัติการ ที่ซับซ้อน  ซึ่งแพทยป์ระจ าบา้น  อาจวินิจฉัย ร่วมดูแลรักษา 
และให้ค าแนะน าทางห้องปฏิบตัิการได้ หรือสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเอง หรือฟังบรรยาย 
 

โรคหรือภาวะ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
Abnormal karyotyping in prenatal specimens    
Postnatal abnormal karyotyping such as Robertsonian 
rearrangements    

Chromosomal abnormalities with specific hematologic disorders 
such as myelodysplastic syndromes, hematologic malignancies, and 
myeloproliferative disorders 

   

Aneuploidies, microdeletions, or chromosomal translocations, 
including hematologic disorders such as acute 
promyelocytic leukemia and chronic myelogenous leukemia. 

   

Imprinting disorders such as Prader–Willi and Angelman syndromes 
and mitochondrial diseases. 

   

Preimplantation genetic diagnosis    
Cytochrome p450 mutations and other mutations that affect 
sensitivity to chemotherapeutic agents, such as thiopurine 
methyltransferase (TPMT), or other drugs 

   

Rare genetic disorders    
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XI.  หัตถการหรือทักษะทางพยาธิวิทยาคลินิก  
แพทย์ประจ าบ้านต้องรู้ข้อบ่งชี้  ข้อห้าม หลักการ  วิธีการควบคุมคุณภาพของการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่าง ๆ แปลผลและ
แก้ไขปัญหา การตรวจทางห้องปฏิบัติการแบ่งเป็น  3  ระดับ  ตามที่สถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้  แบ่งเป็น 
ระดับที่ 1  หัตถการหรือทักษะทางพยาธิวิทยาคลินิกที่แพทย์ประจ าบ้านต้องเข้าใจหลักการ แปลผลและแก้ไขปัญหาได้ด้วย
ตนเอง     
ระดับที่ 2  หัตถการหรือทักษะทางพยาธิวิทยาคลินิกที่แพทย์ประจ าบ้านเข้าใจหลักการ แปลผล   และควรแก้ไขปัญหาภายใต้
การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ 
ระดับที่ 3  หัตถการหรอืทักษะทางพยาธิวิทยาคลินิกที่แพทย์ประจ าบ้านเข้าใจหลักการ แปลผล   และอาจแก้ไขปัญหาภายใต้
การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ (ช่วยท าหรือได้เห็น) 

หัตถการหรือทักษะทางพยาธิวทิยาคลินิก ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

Cytogenetics    

Karyotyping    

Fluorescence in situ hybridization (FISH)    

Molecular testing    

Cell and tissue culture    

DNA and RNA extraction    

Quantitation and QC of purified DNA/RNA    

PCR: RT-PCR, real-time PCR    

Electrophoresis    

Sequencing    

Microarray    
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Clinical skills in Clinical Pathology 
Laboratory Management 

เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการให้ค าแนะน าทางห้องปฏิบัติการต่อไปนี้  
XII. โรคหรือภาวะหรือสถานการณ์ทางห้องปฏิบตัิการด้านพยาธิวิทยาคลินิก 
ระดับที่  1  โรคหรือภาวะหรือสถานการณ์ทางห้องปฏบิัติการ ที่พบบ่อย  และ / หรือมีความส าคัญ  ซึ่งแพทยป์ระจ าบ้าน
ต้องวินิจฉัย ร่วมดูแลรักษา และให้ค าแนะน าทางห้องปฏิบัติการได้ด้วยตนเอง 
ระดับที่  2  โรคหรือภาวะหรือสถานการณ์ทางห้องปฏบิัติการ ที่พบน้อยกว่าระดับ  1  และมีความส าคัญ ซึง่แพทยป์ระจ า
บ้านควรวินิจฉัย ร่วมดูแลรักษา และให้ค าแนะน าทางห้องปฏิบตัิการได้  
ระดับที่  3  โรคหรือภาวะหรือสถานการณ์ทางห้องปฏบิัติการ ที่ซับซ้อน  ซึ่งแพทยป์ระจ าบา้น  อาจวินิจฉัย ร่วมดูแลรักษา 
และให้ค าแนะน าทางห้องปฏิบตัิการได้ หรือสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเอง หรือฟังบรรยาย 

สถานการณ์ทางห้องปฏิบตัิการ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
Organizational and Leadership Skills     
Principles of management and organizational structures    
Work flow analysis     
Human resource systems    
Interpersonal skills : manage, lead, and motivate others    
Decision-making, and effective negotiation    
Patient oriented and ethical service    
Financial Skills    
Financial data collection and financial statement presentation and 
analysis 

    

Budget for the clinical laboratory    
Cost analysis          
Unit cost calculation    
Comptroller General’s Department code for laboratory testing        
Applicable forms and requirements of reimbursement    
Monitor utilization of budget    
Regulatory Skills    
Accrediting agencies relevant to laboratory certification and licensure    
Training, certification, licensing, and competency assessment standards for 
laboratory professionals  

   

Laboratory safety    
Standard Operating Procedures (SOPs)    
Risk management    
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สถานการณ์ทางห้องปฏิบตัิการ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
Planning and strategic management    
Quality Assurance, Quality Control, Pre- and Postanalytic 
Management 

   

Quality assurance, quality management, and process improvement 
principles 

   

Fundamental statistical concepts for laboratory diagnostics    
Principles of specimen collection    
Sources of preanalytical variation    
Delta checks in detecting errors    
Principles of postanalytical result processing and data delivery    
Planning and implementation of new test    
Determination and the limitations of reference ranges     
Reference laboratories (choose, use, and monitor)     
Internal audit / Accreditation     
Interview for a new employee    
Laboratory Information System Concepts    
Laboratory Information System    
Hospital Information System    
Security and Privacy    
Security and privacy of protected health information    
Communication    
Laboratory instrument interfaces    
Data standards and encoding schemes     
Emerging Technologies    
Telepathology systems     
Bioinformatics     
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ภาคผนวกที่ 4 
ระเบียบข้อปฏิบัติในการท าวิจัยในคนของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
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ภาคผนวกที่ 5 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท างานวิจัย 

เกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาพยาธิวิทยาคลินิก 
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย 

หัวข้อหลักในงานวิจัย ต้องประกอบด้วย 
 จุดประสงค์ของการวิจัย 
 วิธีการวิจัย 
 ผลการวิจัย 
 การวิจารณ์ผลการวิจัย 
 บทคัดย่อ 

คุณลักษณะของงานวิจัย 
1. เป็นผลงานที่ริเริ่มใหม่ หรือเป็นงานวิจัยที่ใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนทั้งในและต่างประเทศ แต่น ามาดัดแปลง

หรือท าซ้ าในบริบทของสถาบัน 
2. แพทย์ประจ าบ้านและอาจารย์ผู้ด าเนินงานวิจัยทุกคน ควรผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน หรือ good 

clinical practice (GCP) 
3. งานวิจัยทุกเรื่องต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ ของสถาบัน 
4. งานวิจัยทุกเรื่อง ควรด าเนินภายใต้ระเบียบวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสมกับค าถามวิจัย 
5. ควรใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทคัดย่อ 

สิ่งที่ต้องปฏิบัติส าหรับการด าเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 
1. เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล้ว ต้องด าเนินการท าวิจัยตามข้อตกลงโดยเคร่งครัด 
2. เมื่อมีการลงนามในเอกสารชี้แจงผู้ป่วยหรือผู้แทนเพื่อให้ยินยอมเข้าร่วมวิจัย ต้องให้ส าเนาแก่ผู้ป่วยหรือผู้แทนเก็บไว้ 

1 ชุด 
3. การตรวจหรือรักษาเพิ่มเติมจากโครงการวิจัยที่ผ่านการอนุมัติแล้ว โดยการกระท าดังกล่าวไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการ

ดูแลรักษาผู้ป่วยตามปกติ ไม่สามารถท าได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นได้มีการระบุและอนุมัติในโครงการวิจัยแล้ว 
และผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย 

4. กรณีที่โครงการวิจัยก าหนดให้ท าการตรวจหรือรักษาที่เพิ่มเติมจากการดูแลรักษาผู้ป่วยตามปกติ หากมีผลลัพธ์ที่อาจ
ส่งผลต่อประโยชน์ให้การดูรักษาผู้ป่วย ให้ด าเนินการแจ้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเพื่อวางแผนแจ้งผู้ที่
เก่ียวข้องรับทราบต่อไป 

5. หากเกิดกรณีอ่ืนนอกเหนือการคาดการณ์ ให้รีบปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย หรือคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัย กรณีที่ไม่สามารถปรึกษาได้ ให้ย้อนกลับไปใช้หลักพื้นฐาน 3 ข้อ ของจริยธรรมทางการแพทย์ในการตัดสินใจ 
คือ 

i. การถือประโยชนส์ุขของผู้ป่วยเป็นหลัก และการไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานกบัผู้ปว่ย  
ii. การเคารพสิทธิของผู้ป่วย 
iii. การยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคมที่จะได้รับบริการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน  
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ภาคผนวกที่ 6 
การวัดและประเมินผล  

เกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาพยาธิวิทยาคลินิก 
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย 

มีการแจ้งกระบวนการการวัดและประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบ โดยสามารถตรวจสอบและอุทธรณ์
ได้เมื่อต้องการ การวัดและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย 

1. การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมและการเลื่อนชั้นปี 
การประเมินระหว่างการฝึกอบรม  
1) สถาบนัฝึกอบรมจะต้องจัดให้มกีารประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรมทุก rotation โดย

มีเกณฑ์ดังนี้ 

- มีเวลาปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละ rotation 

- มีรายงานประสบการณ์เรียนรู้ (portfolio) ใน rotation นั้น 

- ประเมินความรู้ความสามารถที่เรียนรู้ใน rotation นั้น โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
2) สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีการประเมินความก้าวหน้าผู้เข้ารับการฝึกอบรมเมื่อสิ้นสุดการอบรมชั้นปี

ที่ 1 และ 2 โดยก าหนดเกณฑ์การเลื่อนชั้นปี  ดังนี ้

- ผ่านการประเมินในทุก rotation ของชั้นปีนั้น 

- มีความก้าวหน้าด้านงานวิจัย 
o เมื่อสิ้นสุดปีที่ 1 มีโครงงานของงานวิจัย (research proposal) 
o เมื่อสิ้นสุดปีที่ 2 มีรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย  

- มีรายงานผู้ป่วยเมื่อสิ้นสุดปีที่ 2 อย่างน้อย 3 ราย  
3) สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีการประเมินรวบยอดผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อนการสมัครการสอบเพื่อ

วุฒิบัตรฯ 
โดยการประเมินครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย์ ในมิติต่างๆ ดังนี้ 

มิติที่ 1 ประเมินสมรรถนะ (entrustable professional activities, EPA) ตามที่อฝส.ก าหนดโดย
ผ่านระดับ 3 ในทุกสาขาวชิา  

มิติที่ 2  การรายงานผลการสอบจัดโดยสถาบนั  (ผ่าน/ไมผ่่าน) 
มิติที่ 3 การรายงานประสบการณ์เรียนรู้ (portfolio), ให้มีการจัดท ารายงานผู้ปว่ยไม่ต่ ากว่า 6 ราย 

(อย่างน้อยมี 1 รายต่อวิชาเฉพาะ 1.1-1.6) 
มิติที่ 4  การรายงานความก้าวหน้างานวิจัย 
มิติที่ 5  การร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทางพยาธิวิทยาคลนิิก 
มิติที่ 6  การประเมินสมรรถนะด้าน professionalism และ interpersonal and  
communication skills โดยอาจารย์และผู้ร่วมงาน 
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การบันทึกข้อมูลการประเมินผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมท าโดย 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สถาบันฝึกอบรม ท าการบันทึกข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องลงใน  portfolio ใน
แต่ละปีการศึกษา  

- สถาบนัฝึกอบรมสาขาพยาธิวิทยาคลินิก ท าการบนัทึกข้อมูลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ในมิติที่ 1-6  ทั้งรายบุคคลและรายสถาบัน เพื่อรายงานผลมายังคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบ
ฯ ตามที่ก าหนด  

ผลการประเมินน าไปใช้ในการพจิารณาคุณสมบัติผู้เข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ 
การประเมินระหว่างการฝึกอบรมโดยสม่ าเสมอและแจ้งผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรับทราบจะชว่ย
ให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านตา่งๆ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้สมบูรณ์ข้ึน 

 
2. การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ 

             (1)  คุณสมบัตผิู้มีสิทธิ์เข้าสอบ  

- เป็นผู้ผา่นการฝึกอบรมครบตามหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมที่ราชวิทยาลัยฯ รบัรอง 

- สถาบนัฝึกอบรมเห็นสมควรให้เข้ารับการประเมินได้ 
 (2) เอกสารประกอบ 

- บทความงานวิจัยพร้อมส่งตีพิมพ์ (manuscript) และใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์   

- เอกสารรับรองการปฏิบัติงานตามแฟ้มสะสมผลงาน 

- รายงานผู้ปว่ยไม่ต่ ากว่า 6 รายและไดผ้่านการประเมินจากสถาบันทีฝ่ึกอบรมเป็นลายลักษณ์
อักษร    

(3)  วิธีการประเมินประกอบด้วย  

- การสอบข้อเขียน ต้องผ่านเกณฑ์ทั้ง 2 ส่วน คือ  
1. สอบภาคทฤษฎี 
2. สอบภาคปฏิบัติ   

- การสอบปากเปล่า  

- การประเมินผลงานวิจัย และรายงานผู้ป่วยไม่ต่ ากว่า 6 ราย (อย่างน้อยมี 1 รายต่อวิชาเฉพาะ 
1.1-1.6)  

เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการประเมิน  

- ภาคทฤษฎีและปฏบิัติ  ต้องได้คะแนนรวมทัง้หมดของภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิไมน่้อยกว่าร้อยละ 
60 และแต่ละวิชาต้องไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ จึงจะถือว่าผา่นการ
ประเมนิ 

- สอบปากเปล่า ไม่มีคะแนนแต่เป็นการประเมินโดยรวมโดยเฉพาะด้านเจตคติและจะซักถาม
เก่ียวกับการวิจัยและรายงานผู้ปว่ยขอผู้สมัครผู้นั้น ต้องสอบผา่น จึงจะถือว่าผา่นการประเมิน 
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 3. การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ 
(1)  คุณสมบัตผิู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 

-  ผู้สมัครสอบจะต้องเปน็ผูไ้ด้รบัใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวชิาชีพ
เวชกรรม พ.ศ.2525 และมีคุณสมบัติอย่างใดอยา่งหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

- เป็นผู้ทีป่ฏิบัติงานด้านพยาธวิทิยาคลนิิกมาไมน่้อยกว่า 5 ปี ในสถานบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุขซึ่งมคีุณสมบัติ  ตามที่ก าหนดข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒบิัตรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
- เป็นผู้ทีไ่ด้รับหนังสืออนุมัติและวุฒิบตัรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสาขาพยาธิวทิยาคลินิกจากสถาบันในตา่งประเทศที่แพทยสภารับรอง  

(2)  วิธีการประเมิน 
การสอบจะใช้ข้อสอบและเกณฑ์การตัดสินเช่นเดียวกับการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ 
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ภาคผนวกที่ 7 
แบบประเมิน Entrustable professional activity (EPA) 

เกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาพยาธิวิทยคลินิก  
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับ พ.ศ.2560 

EPA … สาขา……………………………............เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง 
ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน....................................................... วันที่........................................ ผู้ประเมิน………………… 

ประเมิน Entrustable professional activity (EPA)  

1. Interpretation, reporting, and diagnosis 
□   ระดับที ่1 □   ระดับที2่ □   ระดับที ่3  □   ระดับที ่ 4  
-เข้าใจข้อบ่งช้ีในการสั่งการ
ทดสอบ  
-สามารถแปลผลของการ
ทดสอบทางพยาธิวิทยาคลินิก  
-เข้าใจ sensitivity, 
specificity, 
positive/negative predictive 
values ว่ามีผลต่อการ
วินิจฉัยโรคอยา่งไร 

-เข้าใจหลักการพื้นฐาน
ของการตรวจวิเคราะห์ 
รวมทั้งสามารถท าการ
ตรวจวิเคราะห์และรู้
ข้อจ ากัดการทดสอบทาง
พยาธิวิทยาคลินิก 
 

-เข้าใจหลักการที่ซับซ้อน
ของการทดสอบทางพยาธิ
วิทยาคลินิก 
-สามารถท าการตรวจ
วิเคราะห์แปลผล และเข้าใจ
ข้อจ ากัดของการทดสอบ
ทางพยาธิวิทยาคลินิก  
-มีส่วนในการสื่อสารกับ
บุคลากรอื่นในหน่วยงานใน
การอภิปรายรายงานผลและ
สามารถให้ข้อเสนอแนะได ้
-สามารถให้ค าแนะน าการ
ทดสอบเพิ่มเติมได้  

-สามารถสอนข้อมูลต่าง ๆ ของ
การทดสอบทางพยาธิวิทยาคลินิก
ให้แก่ผู้อื่นๆได้  
-สามารถสื่อสารกับบุคลากรอื่นใน
หน่วยงานในการอภิปรายรายงาน
ผล และสามารถให้ข้อเสนอแนะได้
ด้วยตนเอง  
 
 
 
 

2.Diagnostic Knowledge: Demonstrates attitudes, knowledge, and practices that incorporate evidence-
based medicine and promote life-long learning 
□   ระดับที ่1 □   ระดับที2่ □   ระดับที ่3  □   ระดับที ่ 4  
-สามารถหาแหล่งการเรยีนรู้ของ
ความรู้ทางพยาธิวิทยาคลินิก 
- เข้าใจความส าคญัของ 
evidence-based utilization 
ในการใช้การทดสอบทาง
ห้องปฏิบัติการ 

-สามารถน าความรูจ้าก
แหล่งความรู้ทางพยาธิ
วิทยาคลินิกต่าง ๆ มา
ประมวลเป็นความรูไ้ด ้
-สามารถ reviews 
literature ที่เป็นลักษณะ 
evidence-based 
utilization ในการใช้การ
ทดสอบทาง
ห้องปฏิบัติการ ภายใต้
ความควบคุมของอาจารย ์
 

-สามารถน า scientific 
literature review และผล
ทางห้องปฏิบัติการของ
ผู้ป่วยมาช่วยในการให้
ค าปรึกษาทางพยาธิวิทยา
คลินิกและพัฒนาเป็นความรู้
ใหม่ได ้
-สามารถ reviews 
literature ที่เป็นลักษณะ 
evidence-based 
utilization ในการใช้การ
ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ 
ภายใต้ค าแนะน าของ
อาจารย ์

- ประยุกต์และสังเคราะห์ความรู้
ทางพยาธิวิทยาคลินิกจาก
scientific literature review 
และผลทางห้องปฏิบัติการของ
ผู้ป่วยมาช่วยในการให้ค าปรึกษา
ทางพยาธิวิทยาคลินิก  
-สามารถน าเสนอและอภิปรายโรค
ของผู้ป่วยได ้
-สามารถถ่ายทอดความรู้ทางพยาธิ
วิทยาคลินิกไปยังผู้อื่นได ้
-สามารถเรียนรู้ความรู้ทางพยาธิ
วิทยาคลินิกได้ด้วยตนเอง 
-สามารถ reviews literature ที่
เป็นลักษณะ evidence-based 
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utilization ในการใช้การทดสอบ
ทางห้องปฏิบัติการได้ด้วยตนเอง  
-สามารถออกแบบ  utilization 
guidelines ในการใช้การทดสอบ
ทางห้องปฏิบัติการ 

3. Teaching: Demonstrates ability to interpret, synthesize, and summarize knowledge; teaches others 
□   ระดับที ่1 □   ระดับที2่ □   ระดับที ่3  □   ระดับที ่ 4  
-สามารถเรียนแบบ active 
learning ได ้

- เข้าใจและเรียนรู้ทักษะ
ในการสอนความรู้ทาง
พยาธิวิทยาคลินิกอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
- สามารถสอนความรู้ทาง
พยาธิวิทยาคลินิกแก่
นักศึกษาแพทย์ได ้

-สามารถสอนความรู้ทาง
พยาธิวิทยาคลินิกให้แก่
แพทย์ประจ าบ้านด้วยกันได้  

-สามารถสอนความรู้ทางพยาธิ
วิทยาคลินิกแก่บุคคลที่มาจาก
หน่วยงานอ่ืนได้ เช่น แพทย์ 
ผู้รับบริการ 
 

4. Provide consultation 

□   ระดับที ่1 □   ระดับที2่ □   ระดับที ่3  □   ระดับที ่ 4  
-เข้าใจบทบาทหน้าท่ีในการเป็น
ที่ปรึกษา  
-ช่วยให้ค าปรึกษาทางพยาธิ
วิทยาคลินิกได ้
-สามารถใช้เวชระเบียนและหา
ข้อมูลของผู้ป่วยได้  

-สามารถให้ค าปรึกษาและ
บันทึกผลที่ให้ค าปรึกษา 
 

-สามารถสื่อสาร ให้
ค าปรึกษาทางพยาธิวิทยา
คลินิก ที่มีประสิทธิภาพ 
-ให้ข้อเสนอแนะและ
แนวทางปฏิบัติได้  
 

-สามารถสอนทักษะวิธีการให้
ค าปรึกษาทางพยาธิวิทยาคลินิก
แก่ผู้อื่น 
-ให้ค าปรึกษาทั้งในและนอกเวลา
ราชการ  
-มีความสามารถในการให้
ค าปรึกษาทางพยาธิวิทยาคลินิกใน
สถานการณ์ที่ซับซ้อน ไม่ว่าจะเปน็
ผู้ป่วยหรือในห้องปฏิบตัิการ 

5. Demonstrate compliance with standards and regulations 
□   ระดับที ่1 □   ระดับที ่2 □   ระดับที ่3  □   ระดับที ่ 4  

-เข้าใจว่าห้องปฏิบัติการต้อง
ได้รับรองคุณภาพ ตาม
ข้อก าหนด 
-เข้าใจการท าการควบคมุ
คุณภาพของการทดสอบทาง
พยาธิวิทยาคลินิก 
 

-สามารถปฏิบัตติาม
ข้อก าหนดขององค์กรที่
รับรองคุณภาพ ภายใต้
การให้ค าแนะน าของ
อาจารย์อย่างใกล้ชิด 
-สามารถแปลผลการ
ควบคุมคุณภาพภายใน
และผลการประเมิน
คุณภาพการทดสอบทาง
พยาธิวิทยาคลินิกจาก
หน่วยงานภายนอก 

-สามารถปฏิบัตติาม
ข้อก าหนดขององค์กรที่
รับรองคุณภาพ ภายใต้การ
ให้ค าแนะน าของอาจารย์
เมื่อต้องการ 
-สามารถแก้ไขผลการ
ควบคุมคุณภาพภายในและ
ผลการประเมินคณุภาพการ
ทดสอบทางพยาธิวิทยา
คลินิกจากหน่วยงาน
ภายนอก 

- มีส่วนร่วมหรือไดส้ังเกตการณ์ใน
การท า internal audit หรือการ
ตรวจประเมินจากองค์กรภายนอก
ของห้องปฏิบัติการ 
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6. Communicate with Health Care Providers, Families, and Patients (as applicable) 
□   ระดับที ่1 □   ระดับที ่2 □   ระดับที ่3  □   ระดับที ่ 4  
-เข้าใจความส าคญัของพยาธิ
วิทยาคลินิกแพทย์ว่ามีบทบาท
ส าคัญใน health care team  
-เข้าใจความส าคญัของการ
สื่อสารที่ทันเวลาและมี
ประสิทธิภาพทั้งกับผู้ป่วยและ
บุคลากรทางการแพทย ์
-เข้าใจความส าคญัของการเขียน
รายงานวา่ต้องชัดเจนและให้
ผู้อื่นอ่านแล้วเช้าใจในสิ่งท่ี
ต้องการน าเสนอ 

-สามารถแสดงบทบาท
หน้าท่ีใน 
health care team 
ภายใต้ความควบคุมของ
อาจารย์ เช่น การน าเสนอ 
case presentation, ให้
ค าปรึกษาต่าง ๆ   
-สามารถสื่อสารกับผู้ป่วย
และบุคลากรทางการ
แพทย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพภายใตค้วาม
ควบคุมของอาจารย ์
-สามารถเขียนรายงาน 
บันทึกและใช้เวชระเบียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- สามารถแสดงบทบาท
หน้าท่ีใน health care 
team ภายใต้ค าแนะน าของ
อาจารย์ เช่น การน าเสนอ 
case presentation, ให้
ค าปรึกษาต่าง ๆ   
-สามารถสื่อสารกับผู้ป่วย
และบุคลากรทางการแพทย์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้ค าแนะน าของ
อาจารย์  
 

-สามารถแสดงบทบาทหน้าท่ีใน 
health care team ได้ด้วยตนเอง 
เช่น การน าเสนอ case 
presentation, ให้ค าปรึกษาต่าง 
ๆ   
-สามารถสื่อสารกับผู้ป่วยและ
บุคลากรทางการแพทยไ์ด้อยา่งมี
ประสิทธิภาพไดด้้วยตนเองใน
สถานการณ์ที่มีซับซ้อน เช่น 
ข้อผิดพลาดในการรายงานผล 

7. Manage Laboratory: Resource Utilization (finance and personnel management and conflict 
resolution) 
□   ระดับที ่1 □   ระดับที ่2 □   ระดับที ่3  □   ระดับที ่ 4  

-เข้าใจบทบาทของพยาธิวิทยา
คลินิกแพทย์ในการบรหิาร
จัดการบุคลากร 
-สามารถอ่านโครงสร้างองค์กร 
-สามารถแยกประเภทของ
งบประมาณ 
-เข้าใจความส าคญัของการ
แก้ปัญหาข้อขัดแย้งและข้อ
ร้องเรียน 

-เข้าใจระบบสายงานการ
บังคับบัญชาของบุคลากร
ภายในหน่วยงาน 
-สามารถอธิบาย
รายละเอียดของ
งบประมาณ 
-สามารถบริหารจัดการข้อ
ขัดแย้งและข้อร้องเรียน
ภายใต้ความควบคุมของ
อาจารย ์

-สามารถอธิบาย
กระบวนการในการบริหาร
จัดการบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 
-เข้าใจความรู้พื้นฐานของ
ระบบการเงิน 
-สามารถบริหารจัดการข้อ
ขัดแย้งและข้อร้องเรียน
ภายใต้ค าแนะน าของ
อาจารย ์
 

-เข้าร่วมการสอบสมัภาษณ/์การ
ประเมินบุคลากรภายในหน่วยงาน 
(เหตุการณ์จริงหรือจ าลอง) 
-เข้าร่วมในการท างบประมาณ
ประจ าป ี
-สามารถบริหารจัดการข้อขัดแย้ง
และข้อร้องเรยีนได้ด้วยตนเอง 
 

8. Demonstrate laboratory process improvement and patient safety 
□   ระดับที ่1 □   ระดับที ่2 □   ระดับที ่3  □   ระดับที ่ 4  
-สามารถตระหนักถึง
ข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยใน
กระบวนในห้องปฏิบัติการและ
การดูแลผู้ป่วย 

-สามารถสื่อสารกับแพทย์
ผู้รับบริการในกรณีที่มผีล
ไม่ถูกต้อง  
  

-สามารถให้ข้อเสนอแนะ
หรือแนวทางปฏิบัติในการ
แก้ไขข้อผิดพลาดทั้ง
กระบวนการก่อนการ
วิเคราะห์ กระบวนการ

-มีส่วนร่วมในการโครงการพัฒนา
คุณภาพของห้องปฏิบัติการ 
-สามารถออกแบบนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทั้งของ
ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย ์
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-เข้าใจความส าคญัของการ
ตรวจสอบความถูกต้องของสิ่ง
ส่งตรวจและใบขอตรวจ  

วิเคราะห์และหลังการ
วิเคราะห ์
 

 

9. Demonstrate accountability, honesty, and integrity 
□   ระดับที ่1 □   ระดับที ่2 □   ระดับที ่3  □   ระดับที ่ 4  

-ส่งงานตรงเวลา ซื่อสัตย์และมี
คุณธรรม จรยิธรรม 
  

-ส่งงานท่ีมีคุณภาพ ตรง
เวลา 
-ช่วยเหลือเพื่อนเมื่อมีการ
ร้องขอ 
-ปฏิบัติงานตาม
ตารางเวลาที่ก าหนด 
-เข้าใจข้อจ ากัดของคน 
-เห็นผลประโยชน์ของ
ผู้ป่วยเป็นส าคัญ 

-เข้าร่วมและท างานกับ
บุคลากรไดเ้ป็นอย่างด ี
-รับผิดชอบในข้อผิดพลาดที่
เกิดขึ้น 
  

-เข้าร่วมท างานและสามารถเป็น
ผู้น าให้กับทีมได ้
-สามารถบริหารจัดการงานท่ี
หลากหลายได ้
-สามารถให้ข้อเสนอแนะแก่ทีมได ้
 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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ภาคผนวกที่ 8 
แบบฟอร์มการประเมิน 

 
P.1 แบบประเมินพฤติกรรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาพยาธิวิทยาคลินิก 

 

ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน ............................................. แพทย์ประจ าบ้าน ชั้นปีที่ 
…………………… 

  

วันที่ประเมิน............................................. ผู้ประเมิน........................................................................ 

หัวข้อ ..................................ระยะเวลาที่สอน (ชั่วโมง/วัน)...................................  
ค าชี้แจง  กรุณากรอกแบบประเมนิพฤติกรรมแพทย์ประจ าบา้น สาขาพยาธิวิทยาคลินิก โดยเลือกหัวข้อการประเมินที่ตรงกับระดับ
ความคิดเห็นของท่าน และท่านสามารถให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้ 
      

ส่วนของการประเมิน 
0 1 2 3 

ได้คะแนน 
unsatisfied poor fair good 

1. ตรงต่อเวลา มาสายเกินกว่า 20 
นาที หรือ ขาดเรียน
โดยไม่แจ้งล่วงหน้า/
ไม่มเีหตุอันควร 

มาสายกว่า  
10-20 นาที 

มาสายไมเ่กิน 10 
นาที  

มาก่อน หรือ 
ตรงเวลาเรียน 

  

2. ตั้งใจเรียนรู ้ แสดงความไมส่นใจ
เรียน 

แสดงความสนใจแต่
ไม่ต่อเนื่อง 

แสดงความสนใจ
แต่ไมม่ีค าถามหรือ
ความคิดเห็น 

แสดงถึงความ
สนใจฟัง และตั้ง
ค าถาม หรือแสดง
ความคิดเห็น 

  

3. มีมนุษยสัมพันธ์,  
มารยาทในการสื่อสาร 

พูดจาไมสุ่ภาพ หรือ 
แสดงความดูหมิ่น/
ไม่ให้เกียรตผิู้สอน 

ไม่มีปฏิสมัพันธ์กับ
ผู้สอน 

มีมนุษยสมัพันธ์
พอใช้ 

มีมนุษยสมัพันธ์ดี
พูดจาสภุาพ และ
ให้เกียรตผิู้สอน 

  

4. บุคลิกภาพและการ
แต่งกาย 

ไม่ใส่ชุดยูนิฟอร์ม 
หรือ ใส่รองเท้าไม่
สุภาพ 

ใส่เสื้อผ้ายับหรือไม่
สะอาดจนเสยี
บุคลิก 

แต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย 

บุคลิกภาพด ีและ
แต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย 

  

รวมคะแนน           
 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

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

 
 

 

รูปแพทย์
ประจ าบ้าน 



 

 หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาพยาธิวิทยาคลินิก 

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 

    

75 

 

P. 2.1 แบบประเมินการน าเสนอผู้ป่วย 
 

ตัวอย่างผู้ป่วยเกี่ยวกับ:__________________  วันที่ประเมิน: _____________________________ 
 

ผู้ประเมิน:______________________ _____  ผู้ถูกประเมนิ:_____________________________ 
 

__% ของคะแนนรวม ไม่ผ่าน: 1 พอใช้: 2 ดี: 3 ดีมาก: 4 

การน าเสนอ: 10% 

สื่อสารถกูต้อง/ตรง
ประเด็น <30% 

ค าศัพท/์ไวยกรณ์ถกูต้อง 
<30% 

สื่อสารถกูต้อง/ตรง
ประเด็น >50% 

ค าศัพท/์ไวยกรณ์ถกูต้อง 
>50% 

สื่อสารถกูต้อง/ตรง
ประเด็น >80% 
ค าศัพท/์ไวยกรณ์
ถูกตอ้ง >80% 

สื่อสารถกูต้อง/ตรง
ประเด็น >80% 

ค าศัพท/์ไวยกรณ์ถกูต้อง 
>80% 

การน าเสนอดึงดูด/
ประทับใจ 

ข้อมูลผู้ป่วย: 10% 

ข้อมูลที่ส าคญัไม่
ครบถ้วน 

ไม่ได้ใจความ 
การน าเสนอไม่เป็น

ล าดับขั้น 

ข้อมูลที่ส าคญัไม่
ครบถ้วน 

แต่ยังได้ใจความ 
การน าเสนอเป็นล าดับ

ขั้นอยู่บ้าง 

น าเสนอขอ้มูลทีส่ าคัญ
ครบถ้วน 

ได้ใจความ/เป็นล าดับ
ขั้น 

น าเสนอขอ้มูลครบถ้วน 
ได้ใจความ/เป็นล าดับ

ขั้น 
กระชับและเขา้ใจง่าย 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ทางคลินิก: 20% 

การวินิจฉัยแยกโรคไม่
ถูกตอ้ง 

ความเชื่อมโยงไม่ถกูตอ้ง 
ไม่มีเอกสารอ้างอิง 

การวินิจฉัยแยกโรค
ถูกตอ้ง 

ความเชื่อมโยงถกูต้อง
อยู่บ้าง 

มีเอกสารอ้างอิงแตไ่ม่
เหมาะสม 

การวินิจฉัยแยกโรค
ถูกตอ้ง 

ความเชื่อมโยงถกูต้อง
แต่ไม่สมเหตผุล 

เอกสารอ้างอิงเหมาะสม 

การวินิจฉัยแยกโรค
ถูกตอ้ง 

ความเชื่อมโยงถกูต้อง
และสมเหตุผล 
เอกสารอ้างอิง

เหมาะสม/น่าเชื่อถือ 

ความเชื่อมโยงกับ 
ผลทางห้องปฏิบัติการ: 

20% 

ความเชื่อมโยงกับขอ้มูล
ทางคลินิก 
ไม่ถกูต้อง 

ไม่มีเอกสารอ้างอิง 

ความเชื่อมโยงกับขอ้มูล
ทางคลินิก 

ถูกตอ้งอยู่บ้าง 
มีเอกสารอ้างอิงแตไ่ม่

เหมาะสม 

ความเชื่อมโยงกับขอ้มูล
ทางคลินิก 

ถูกตอ้งแตไ่ม่สมเหตุผล 
เอกสารอ้างอิงเหมาะสม 

ความเชื่อมโยงกับขอ้มูล
ทางคลินิก 

ถูกตอ้งและสมเหตุผล 
เอกสารอ้างอิง

เหมาะสม/น่าเชื่อถือ 

การตอบค าถาม: 20% 
ตอบไม่ตรงประเด็น/

วกวน 
ไม่ถกูต้อง/ไม่สมเหตุผล 

ตอบตรงประเด็น 
ถูกตอ้งแต่คลุมเคลือ 

ตอบตรงประเด็น 
ถูกตอ้งและสมเหตุผล 

ตอบตรงประเด็น 
ถูกตอ้ง/ได้ใจ
ความส าคัญ  

สมเหตุผล/กระชับ/
ชัดเจน 

รูปเล่มรายงาน: 20% 
เน้ือหาส าคัญไม่ครบ 
หัวข้อ/ล าดับไม่ครบ 

ไม่เป็นระเบียบ 

เน้ือหาส าคัญครบ 
หัวข้อ/ล าดับไม่ครบ 
เป็นระเบียบอยู่บ้าง 

เน้ือหาส าคัญครบ 
หัวข้อ/ล าดับครบ 

เป็นระเบียบ/อ่านง่าย 

เน้ือหาครบถ้วน 
หัวข้อ/ล าดับครบถ้วน

เป็นสากล  
เป็นระเบียบ/อ่านง่าย/

เข้าใจง่าย 
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P. 2.2 ประเมินรายงานผู้ป่วย 
 
ตัวอย่างผู้ปว่ยเกี่ยวกับ:______________________  วันที่ประเมิน:_________________________ 
 

ผู้ประเมิน:_______________________________  ผู้ถูกประเมิน:_________________________ 

     

___% ของคะแนน
รวม 

ไม่ผ่าน: 1 พอใช้: 2 ดี: 3 ดีมาก: 4 

การน าเสนอ: 20% 

สื่อสารถูกต้อง/ตรง
ประเด็น <30% 
ค าศัพท์/ไวยกรณ์
ถูกต้อง <30% 

สื่อสารถูกต้อง/ตรง
ประเด็น >50% 
ค าศัพท์/ไวยกรณ์
ถูกต้อง >50% 

สื่อสารถูกต้อง/ตรง
ประเด็น >80% 
ค าศัพท์/ไวยกรณ์
ถูกต้อง >80% 

สื่อสารถูกต้อง/ตรง
ประเด็น >80% 
ค าศัพท์/ไวยกรณ์
ถูกต้อง >80% 

การน าเสนอดึงดูด/
ประทับใจ 

ข้อมูลผู้ป่วย: 20% 

ข้อมูลที่ส าคญัไม่
ครบถ้วน 

ไม่ได้ใจความ 
การน าเสนอไมเ่ป็น

ล าดับขั้น 

ข้อมูลที่ส าคญัไม่
ครบถ้วน 

แต่ยังได้ใจความ 
การน าเสนอเป็นล าดับ

ขั้นอยู่บ้าง 

น าเสนอข้อมูลทีส่ าคญั
ครบถ้วน 

ได้ใจความ/เป็นล าดับ
ขั้น 

น าเสนอข้อมูลครบถ้วน 
ได้ใจความ/เป็นล าดับ

ขั้น 
กระชับและเข้าใจง่าย 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ทางคลินิก: 20% 

การวินิจฉัยแยกโรคไม่
ถูกต้อง 

ความเชื่อมโยงไม่
ถูกต้อง 

ไม่มเีอกสารอ้างอิง 

การวินิจฉัยแยกโรค
ถูกต้อง 

ความเชื่อมโยงถูกต้อง
อยู่บ้าง 

มีเอกสารอ้างอิงแต่ไม่
เหมาะสม 

การวินิจฉัยแยกโรค
ถูกต้อง 

ความเชื่อมโยงถูกต้อง
แต่ไมส่มเหตผุล 
เอกสารอ้างอิง

เหมาะสม 

การวินิจฉัยแยกโรค
ถูกต้อง 

ความเชื่อมโยงถูกต้อง
และสมเหตุผล 
เอกสารอ้างอิง

เหมาะสม/น่าเชื่อถือ 

ความเชื่อมโยงกับ 
ผลทางห้องปฏิบัติการ: 

20% 

ความเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลทางคลินิก 

ไม่ถูกต้อง 
ไม่มเีอกสารอ้างอิง 

ความเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลทางคลินิก 
ถูกต้องอยู่บ้าง 

มีเอกสารอ้างอิงแต่ไม่
เหมาะสม 

ความเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลทางคลินิก 

ถูกต้องแต่ไมส่มเหตุผล 
เอกสารอ้างอิง

เหมาะสม 

ความเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลทางคลินิก 

ถูกต้องและสมเหตผุล 
เอกสารอ้างอิง

เหมาะสม/น่าเชื่อถือ 

การตอบค าถาม: 20% 
ตอบไมต่รงประเด็น/

วกวน 
ไม่ถูกต้อง/ไมส่มเหตุผล 

ตอบตรงประเด็น 
ถูกต้องแต่คลุมเคลือ 

ตอบตรงประเด็น 
ถูกต้องและสมเหตผุล 

ตอบตรงประเด็น 
ถูกต้อง/ได้ใจ
ความส าคญั  

สมเหตุผล/กระชับ/
ชัดเจน 
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P.3 แบบประเมินกิจกรรม Seminar ของแพทย์ประจ าบ้าน สาขาพยาธิวิทยาคลินิก 
วันท่ี  …………............สถานท่ีจัดกจิกรรม............................................ ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน  (นพ./พญ.) ……......................  
หัวข้อเรื่องที่น าเสนอ ............................................................................................................................................................  
ค าช้ีแจง  (กรุณากรอกแบบประเมนิกิจกรรม Seminar ส าหรับแพทย์ประจ าบา้น สาขาพยาธิวิทยาคลนิิก โดยเลือกหัวข้อการ
ประเมินท่ีตรงกับระดับความคิดเหน็ของท่าน และท่านสามารถให้ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิได้) 

ส่วนของการ
ประเมิน 

0 1 2 3 4 ได้
คะแนน unsatisfied poor fair good outstanding 

1. แสดงให้เห็นถึง
คุณค่าของประเดน็ที่
ศึกษา 

ไม่สามารถแสดงให้เห็น
ความส าคัญของ
ประเดน็ที่ศกึษา  

  สามารถแสดงให้เห็น
ความส าคัญของ
ประเดน็ที่ศกึษา 

สามารถแสดงให้เห็น
ความส าคัญของ
ประเดน็ที่ศกึษา และ
สามารถเช่ือมโยง
ไปสู่การน าไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ดูแลผู้ป่วยได้ 

    

2. แสดงให้เห็นถึงการ
ค้นคว้าและทบทวน
วรรณกรรม (หากท่าน
ไม่สามารถประเมินข้อ
นี้ได้ให้เว้นไว้) 

ไม่มีการทบทวน
การศกึษาอืน่ ๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง 

  มีการทบทวน
การศกึษาอืน่ที่
เกี่ยวขอ้ง 

มีการทบทวน
การศกึษาอืน่ที่
เกี่ยวขอ้งและ
ครอบคลุมประเดน็ที่
ส าคัญ 

มีการทบทวนการศึกษาที่
เกี่ยวข้อง ครอบคลุม
ประเด็นที่ส าคัญ รวมถึง
ทบทวนผลการศึกษาที่
เป็น milestone ใน
หัวข้อนั้น ๆ 

  

3. สามารถถ่ายทอด
เนื้อหาอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

            

        3.1 การใช้ภาษา สื่อสารได้ไม่เข้าใจเลย สื่อสารได้ไม่เข้าใจเป็น
ส่วนใหญ ่แต่ยังได้
ประเดน็ส าคัญ 

สื่อสารได้เข้าใจเป็น
ส่วนใหญ ่แต่ยังมีส่วน
ที่สื่อได้ไม่เข้าใจบ้าง 

สื่อสารได้เข้าใจเกือบ
ทั้งหมด 

สื่อสารได้เข้าใจ ล่ืน
ไหล น่าติดตาม 

  

        3.2 การใช้ส่ือใน
การน าเสนอ 

ใช้ข้อความต่อสไลด์
มากเกินไปเป็นส่วน
ใหญ่ และรูปประกอบ
ไม่สัมพันธก์ับเนือ้หา 

ใช้ข้อความต่อสไลด์
มากเกินไปเป็นส่วน
ใหญ่ และรูปประกอบ
ไม่ชัดเจน 

ใช้ข้อความต่อสไลด์
มากเกินไปเป็น
บางส่วน และรูป
ประกอบไม่ชัดเจน 

ใช้ข้อความต่อสไลด์
กระชับ เข้าใจงา่ย 
เกอืบทั้งหมด ก ากับ
ล าดับภาพและ
ข้อความได้ดีพอใช ้

ใช้ข้อความต่อสไลด์
กระชับ เข้าใจงา่ย 
ก ากับล าดับภาพและ
ข้อความได้ดมีากและ
เลือกใช้รูปแบบ และ
พื้นหลังได้น่าสนใจ 

  

       3.3 การสรุป
เนื้อหา 

ไม่มีการสรุปเนื้อหา สรุปเนือ้หาไม่ตรง
วัตถุประสงค ์

สรุปเนือ้หาได้ตรง
วัตถุประสงค ์แต่ไม่
กระชับ 

สรุปเนือ้หาได้กระชับ 
และตรงวัตถุประสงค ์

สรุปเนื้อหาได้กระชับ 
และตรงวัตถุประสงค์ 
โดยมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 

  

4. สามารถรกัษาเวลา
การน าเสนอ 

น าเสนอเกนิเวลาที่
ก าหนด > 10 นาท ี

น าเสนอเกนิเวลาที่
ก าหนด 5-10 นาท ี

น าเสนอเกนิเวลา ที่
ก าหนดไมเ่กนิ 5 นาท ี

น าเสนอไม่เกินเวลาที่
ก าหนด 

    

5. การตอบค าถาม ไม่สามารถตอบค าถาม
ได้เลย 

พยายามตอบค าถาม 
แต่ไม่ถกูต้อง 

ตอบค าถามได ้แต่ไม่
ชัดเจนเท่าที่ควร 

ตอบค าถามได้ตรง
ประเดน็ มีเหตุผล 

ตอบค าถามได้ตรง
ประเดน็ มีเหตุผล และ
ท าให้ผู้ฟังเข้าใจได ้

  

รวมคะแนน     

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม...................................................................................................... ...................................................................................... 
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P.6 แบบประเมินกิจกรรม Journal Club ส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน สาขาพยาธิวิทยาคลินิก 
วันท่ี  …………….  สถานท่ีจัดกิจกรรม .............................. ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน .............................................................  

หัวข้อเรื่องที่น าเสนอ  ................................................................................. ....................................................................  

ค าช้ีแจง  (กรุณากรอกแบบประเมนิกิจกรรม Journal Club ส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน สาขาพยาธิวิทยาคลินิก โดยเลือก
หัวข้อการประเมินท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน และท่านสามารถให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้)  

ส่วนของการประเมิน 
0 1 2 3 4 ได้

คะแนน unsatisfied poor fair good outstanding 

1. แสดงให้เห็นถึง
คุณค่าของบทความ 

ไม่สามารถแสดงให้
เห็นความรู้ใหม่ที่ได้
จากบทความ และไม่
สามารถเช่ือมโยง
ไปสู่การน าไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ดูแลผู้ป่วยได ้

  ไม่สามารถแสดงให้
เห็นความรู้ใหม่ที่ได้
จากบทความ 
หรือไม่สามารถ
เช่ือมโยงไปสู่การ
น าไปประยุกต์ใช้ใน
การดูแลผู้ป่วยได้ 

สามารถแสดงให้เห็น
ความรู้ใหม่ที่ได้จาก
บทความ และ
สามารถเชื่อมโยง
ไปสู่การน าไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ดูแลผู้ป่วยได ้

สามารถแสดง
ให้เห็นความรู้
ใหม่ที่ได้จาก
บทความ และ
สามารถ
เช่ือมโยงไปสู่
การน าไป
ประยุกต์ใช้และ
เปลี่ยนแปลง
แนวทางในการ
ดูแลผู้ป่วยได ้

  

2. สามารถประเมินให้
เห็นความน่าเช่ือถือ
ของบทความ (เช่น 
จ านวนประชากร 
ระเบียบวธิีวิจยั 
เครื่องมือทางสถิติ 
bias) 

ไม่สามารถระบุจุด
แข็งและข้อจ ากัด
ของบทความ 

  สามารถระบุ
ข้อจ ากัดของ
บทความ หรือจุด
แข็งของบทความได้ 

สามารถระบุจุดแข็ง
และข้อจ ากัดของ
บทความได้บางส่วน 

สามารถระบุจุด
แข็งและ
ข้อจ ากัดของ
บทความได้
อย่างครบถ้วน 

  

3. แสดงให้เห็นความ
เข้าใจต่อบทความที่
น าเสนอได ้

แสดงให้เห็นถึงความ
เข้าใจผิด หรือไม่
เข้าใจในประเด็น
หลักของบทความ 

  แสดงให้เห็นถึงความ
เข้าใจในประเด็น
หลักของบทความ 

แสดงให้เห็นถึงความ
เข้าใจในประเด็น
หลักและ
รายละเอียดของ
บทความเป็นส่วน
ใหญ่ 

แสดงให้เห็นถึง
ความเข้าใจใน
ประเด็นหลัก
และ
รายละเอียด
ของบทความ
อย่างครบถ้วน 

  

4. สามารถถ่ายทอด
เนื้อหาอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

            

   4.1 การใช้ภาษา สื่อสารได้ไม่เข้าใจ
เลย 

สื่อสารได้ไม่เข้าใจ
เป็นส่วนใหญ่ แต่ยัง
ได้ประเด็นส าคัญ 

สื่อสารได้เข้าใจเป็น
ส่วนใหญ ่แต่ยังมี
ส่วนที่สื่อได้ไม่เข้าใจ
บ้าง 

สื่อสารได้เข้าใจเกือบ
ทั้งหมด 

สื่อสารได้เข้าใจ 
ลื่นไหล น่า
ติดตาม 
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P.6 แบบประเมินกิจกรรม Journal Club ส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน สาขาพยาธิวิทยาคลินิก (ต่อ) 

ส่วนของการประเมิน 0 1 2 3 4 ได้
คะแนน unsatisfied poor fair good outstanding 

   4.2 การใช้สื่อ
ในการน าเสนอ 

ใช้ข้อความต่อสไลด์
มากเกินไปเป็นส่วน
ใหญ่ และรูป
ประกอบไม่สัมพันธ์
กับเนื้อหา 

ใช้ข้อความต่อสไลด์
มากเกินไปเป็นส่วน
ใหญ่ และแผนภูมิ/
ตาราง/รูปประกอบ
ไม่ชัดเจน 

ใช้ข้อความต่อสไลด์
มากเกินไปเป็น
บางส่วน และ
แผนภูมิ/ตาราง/รูป
ประกอบไม่ชัดเจน 

ใช้ข้อความต่อ
สไลด์กระชับ 
เข้าใจง่าย เกอืบ
ทั้งหมด ก ากบั
ล าดับภาพและ
ข้อความได้ดีพอใช ้

ใช้ข้อความต่อ
สไลด์กระชับ 
เข้าใจง่าย ก ากบั
ล าดับภาพและ
ข้อความได้ดี
มากและเน่า
สนใจ 

  

   4.3 การสรุป
เนื้อหา 

ไม่มีการสรุปเนื้อหา สรุปเนื้อหาไม่ตรง
วัตถุประสงค์ 

สรุปเนื้อหาตรง
วัตถุประสงค์ แต่ไม่
กระชับ 

สรุปเนื้อหาได้
กระชับ และตรง
วัตถุประสงค์ 

สรุปเนื้อหาได้
กระชับ และตรง
วัตถุประสงค์ 
โดยมี
ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 

  

5. สามารถรักษาเวลา
การน าเสนอ 

น าเสนอเกินเวลาที่
ก าหนด > 10 นาที 

น าเสนอเกินเวลาที่
ก าหนด 5-10 นาที 

น าเสนอเกินเวลาที่
ก าหนดไม่เกิน 5 นาท ี

น าเสนอไม่เกิน
เวลาที่ก าหนด  

    

(น าเสนอ 30 นาที 
ตอบค าถาม 20 นาที) 
6. การตอบค าถาม 
(ภาพรวม) 

ไม่สามารถตอบ
ค าถามได้เลย 

พยายามตอบค าถาม 
แต่ไม่ถูกต้อง 

ตอบค าถามได้ แต่ไม่
ชัดเจนเท่าที่ควร 

ตอบค าถามได้ตรง
ประเด็น มีเหตุผล 

ตอบค าถามได้
ตรงประเด็น มี
เหตุผล 
แสดงออกถึง
ความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งหรือ
มีการค้นคว้า
เพิ่มเติม 

  

       

หมายเหตุ บางส่วน หมายถึง น้อยกว่า 30%, ส่วนใหญ่ 
หมายถึง มากกว่า 75%, เกือบท้ังหมด หมายถึงมากกว่า90% 

    

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
...............................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................... 

 

 
ลงช่ือ

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

    ผู้ประเมิน 
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ภาคผนวกที่ 9 
ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของหลกัสูตร 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และวิธีประเมินผล 

Clinical Pathology Resident Competency สาขาวิชา Clinical Chemistry 
หัวข้อ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1.ด้านความรู้พื้นฐาน (Basic Knowledge) 
1.1 มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน และวทิยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก ที่เก่ียวข้องกับ Clinical Chemistry 
Laboratory ได้แก ่

  

- Laboratory techniques in clinical chemistry 
tests 

- Lecture - Checklist 
- Short answer 

- Specimen collection for clinical chemistry 
laboratory 

- Lecture - Short answer 

- Specimen processing for clinical chemistry 
laboratory 

- Lecture 
- Practice 

- Short answer 
- Direct observation in 
simulated setting 

- Automated analyzer / Qualitative & 
Quantitative measurement 

- Lecture 
- Demonstration 
- Practice 

- Checklist 
- Direct observation in 
simulated setting 

- Advance clinical chemistry methods - Lecture 
- Demonstration 

-Checklist  
- Short essay 
 

-Application of robotic & Automation in 
laboratory testing 

- Lecture 
- Demonstration 

-Checklist  
- Short essay 
 

-Quality control: internal & external QC - Lecture 
- Demonstration 

-Checklist  
- Short essay 
 

-Clinical correlation in clinical chemistry 
laboratory 

- Lecture -Checklist  
- Short essay 
 

-Pre-analytical / analytical / post-analytical 
errors 

- Lecture 
- Demonstration 

- Checklist  
- Short essay 
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หัวข้อ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
1.2 มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสิง่ส่งตรวจทั้งระยะก่อน
วิเคราะห์ ระยะวิเคราะห์ และระยะหลังวิเคราะห์ 

- Lecture 
- Demonstration 

- Checklist  
- Short essay 
 

1.3 สามารถใช้เคร่ืองมือทางสถิติและการค านวณที่
ส าคัญในการควบคุมคุณภาพการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 

- Lecture - Short essay 
- Check list 

1.4 เข้าใจเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
ต่างๆ เชน่ ISO15189, ISO15190, ISO17025 

- Lecture - Short assay 
- Check list 

1.5 เข้าใจ proficiency testing program - Lecture - Short essay 
2. ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
2.1 สามารถแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
clinical chemistry ร่วมกับข้อมูลทางคลินิก  

- Case study 
- Real case practice 

- Short answer 
- CRQ 

2.2 สามารถให้ค าปรึกษาแก่แพทย์ในการส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ clinical chemistry  (indication, 
limitation, further investigation) 

- Case study 
- Real case practice 

- Consultation note 
- Short essay 
- Oral examination 
(scenario) 

2.3 สามารถให้ค าปรึกษาแก่แพทย์ในการแปลผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบตัิการ  clinical chemistry  ที่พบไม่
บ่อยหรือไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย  

- Case study 
- Real case practice  
(ถ้ามี) 

- Short essay 
- Oral examination 
(scenario) 

2.4 สามารถให้ความเห็นเก่ียวกับการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการและน ำเสนอข้อมูลใน  Clinical 
Chemistry  Conference 

- Real situation practice - Direct observation 
(longitudinal) 

2.5 มีทักษะในการดูแลผู้ป่วยด้านเวชศาสตร์การ
ธนาคารเลือด 

- - 

3. ด้านทักษะในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Technical and procedural skill) 
3.1 สามารถปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้วยตนเองตาม
รายการที่ก าหนด 

- Demonstration 
- Observation 
- Whole process 
practice 

- Spot test 
- Whole precess exam 
(result evaluation) 

3.2 สามารถแปลผลการตรวจวิเคราะห์ที่ต้องใช้การ
สังเกตโดยตรงไดต้ามรายการทีก่ าหนด 

- Demonstration 
- Practice  

-  Oral exam (scenario) 

4. ด้านประสบการณ์ในการควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการ (Administrative work experience) 
มีประสบการณ์ตามงานของแตล่ะห้องปฏิบัติการในหัวข้อดังตอ่ไปนี้ 
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หัวข้อ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
4.1 Workflow ของห้องปฏิบัตกิาร - Lecture 

- Demonstration 
- Group assignment: 
create graphic chart of 
workflow 

4.2 การ validate ผลการทดสอบ 
 

- Lecture 
- Case study 

- Short essay (scenario) 
or 
- Oral exam (scenario) 

4.3 การควบคุมคุณภาพ - Demonstration 
- Observation 

- Group report: List QC 
in Chemistry 
laboratory and further 
recommendation 

4.4 การแก้ไขปัญหาในงานประจ าวัน - Real situation observe 
and practice in daily lab 
round 

- Routine lab problem 
note 
- Direct observation 
(longitudinal) 
- Oral exam (scenario) 
- Reflection 

4.5 การบริหารจัดการห้องปฏิบตัิการ - Real situation observe 
in weekly, monthly lab 
meeting 

- Short essay (scenario) 
or 
- Oral exam (scenario) 
- Reflection 
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Clinical Pathology Resident Competency สาขาวิชา Hematology  

หัวข้อ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
(1) ด้านความรู้ทางการแพทย์ (Medical Knowledge) (ด้านความรู้) 
 
1.1 มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พืน้ฐานและ
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลนิิกที่เก่ียวข้องกับ 
laboratory hematology  

Lecture  
- Cellular analysis 
- Flow cytometry in hematology 
- Blood and bone marrow examination 
- Cytogenetic and molecular tests in 

hematology 
- Basic coagulation and platelet 

function test  
- Special coagulation test  
- Red cell physiology and diseases 
- White cell physiology and diseases 
- Hematologic malignancies 
- Platelet physiology and diseases 
- Coagulation and thrombotic disorders 

Paper exam 

1.2 มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสิง่ส่งตรวจทั้ง
ระยะก่อนวิเคราะห์ ระยะวิเคราะห์ และ
ระยะหลังวิเคราะห์ 
 

Lecture 
- Introduction to laboratory hematology 
- Specimen requirements and pre-
analytic 
Practice 
- Lab rotation 

Paper exam 
 

1.3 สามารถใช้เคร่ืองมือทางสถิติและการ
ค านวณทีส่ าคัญในการควบคุมคณุภาพการ
ตรวจทางห้องปฏิบตัิการ 
 

Lecture 
- Quality control in laboratory 
hematology 
- Autoverification in laboratory 
hematology 
- Method selection, validation, and 
verification 
Practice with provided material 
- Review IQC&EQA   

Paper exam 



 

 หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาพยาธิวิทยาคลินิก 

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 

    

84 

 

หัวข้อ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
1.4 เข้าใจเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ตา่ง ๆ เชน่ ISO15189, 
ISO15190, CLSI 

Lecture 
-  Quality system 

Paper exam 

1.5 เข้าใจ proficiency testing program Lecture 
-  Quality system 

Paper exam 

(2) ด้านการดูแลรักษาผูป้่วย (Patient Care) (ด้านความรู,้ ด้านเจตคติ) 
2.1 สามารถแปลผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการร่วมกับข้อมูลทางคลินิก 

Lecture and real case practice 
- Laboratory for red cell diseases 
- Laboratory for hematologic 
malignancies 
- Laboratory for coagulation and 
thrombosis  
Case study 

Paper exam 

2.2 สามารถให้ค าปรึกษาแก่แพทย์ในการ
ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

On the job practice Paper exam 
Direct observation 

2.3 สามารถให้ค าปรึกษาแก่แพทย์ในการ
แปลผลการตรวจทางห้องปฏิบตัิการที่พบไม่
บ่อยหรือไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย 

On the job practice 
Case scenario 

Paper exam 

2.4 สามารถให้ความเห็นเก่ียวกับการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการในที่ประชุมสหสาขา
วิชาชีพ 

Hematopathology conference Direct observation 

2.5 มีทักษะในการดูแลผู้ป่วยด้านเวช
ศาสตร์การธนาคารเลือด 

SDL and discussion Paper examination 

(3) ด้านทักษะในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Technical and procedural skill) (ด้านทักษะ) 
3.1 สามารถปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้วย
ตนเองตามรายการที่ก าหนด 

Real case practice Check list 
OSCE 

3.2 สามารถแปลผลการตรวจวิเคราะห์ที่
ต้องใช้การสังเกตโดยตรงได้ตามรายการที่
ก าหนด 

Real case practice Check list 
OSCE 

(4) ด้านประสบการณ์ในการควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการ (Administrative work experience) (ด้านความรู้) 
มีประสบการณ์ตามงานของแตล่ะห้องปฏิบัติการ 
4.1 Workflow ของห้องปฏิบัตกิาร Lab rotation 

Weekly review and discussion 
Direct observation 
Paper examination 4.2 การ validate ผลการทดสอบ 
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หัวข้อ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
4.3 การควบคุมคุณภาพ  
4.4 การแก้ไขปัญหาในงานประจ าวัน 
4.5 การบริหารจัดการห้องปฏิบตัิการ 
(5) ด้านจริยธรรมวิชาชีพ (Professionalism) (ด้านเจตคติ) 
5.1 แสดงออกถึงการค านึงถึงผลประโยชน์
ของผู้ป่วยเป็นส าคัญ รวมถึงการรักษา
ความลับของผูป้่วย  

Lab rotation Direct observation 
Peer evaluation 

5.2 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สจุริต 
5.3 แสดงออกถึงความรับผิดชอบและความ
ตรงต่อเวลา 
5.4 แสดงออกถึงบุคลิกภาพและการแต่ง
กายที่เหมาะสมกับวชิาชีพ 
5.5 แสดงออกถึงทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคล ต่อเพื่อนร่วมงานทุกระดับ 
(6) ด้านทักษะการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal and Communication skill) (ด้าน
ความรู,้ ด้านเจตคต,ิ ด้านทักษะความสัมพันธ์) 
6.1 สามารถสื่อสารกับแพทย์และบุคลากร
ทางการแพทย์ในการให้ค าปรึกษาได้อยา่ง
เหมาะสม 

Lab rotation Direct observation 
Peer evaluation 

6.2 สามารถสื่อสารกับผูป้่วย/ผูร้ับบริการใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับห้องปฏิบตัิการ 
โดยเฉพาะอย่างด้านเวชศาสตรก์ารบริการ
โลหิต 

Lab rotation Direct observation 
Peer evaluation 

6.3 สามารถให้ความรู้แก่บุคลากรทาง
การแพทย์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น seminar, 
journal club 

Journal club Direct observation 

6.4 สามารถน าเสนอข้อมูลผู้ป่วยและ
อภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธภิาพ 

Case presentation 
Case report 

Direct observation 

(7) ด้านทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง (Practice-based learning and improvement) (ด้านความรู้, ด้านเจต
คติ) 
7.1 สามารถประเมินและวิพากษ์บทความ
ทางวิทยาศาสตร ์

Journal club Direct observation 
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หัวข้อ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
7.2 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Case presentation (general computer 
skill) 
Lab rotation (lab information system) 
 

Direct observation 

7.3 สามารถวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ได้แก่การระบุสิ่งที่ตนเองไม่รู้ และแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

Log book 
Weekly review and discussion 

Direct observation 

7.4 สามารถน าปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ห้องปฏิบัติการและปัญหาทางคลินิกมาเปน็
ประเด็นในการปรับปรุงกระบวนการท างาน 

Log book 
Weekly review and discussion 

Direct observation 

(8) ด้านการวิจัย (ด้านความรู้)   
8.1 มีความรู้เกี่ยวกับข้อก าหนดของ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์

Lecture and proposal writing (research 
methodology) 

Proposal writing 

8.2 สามารถออกแบบโครงการวิจัย 
ด าเนินการวิจยั และสรุปผลการวิจัย 

 

8.3 สามารถเขียนบทความวจิัยและได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

Manuscript  Publication 

(9) ด้านความรู้ในระบบสุขภาพ (ด้านความรู้) 
9.1 เข้าใจบทบาทของห้องปฏิบตัิการทาง
การแพทย์ในระบบสาธารณสุข 

Panel discussion Paper exam 

9.2 สามารถคิดค านวนต้นทนุและราคาของ
การทดสอบ รวมถึงวางแผนการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

Lecture and case scenario Paper exam 

9.3 มีความรู้พื้นฐานดา้นสิทธิและวิธีการ
เบิกจ่ายในการรักษาพยาบาล 

Panel discussion Paper exam 

9.4 มีความรู้ด้านกฎหมายและข้อบังคับ
เก่ียวกับห้องปฏิบัติการการแพทย์ 

Panel discussion Paper exam 
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Clinical Pathology Resident Competency สาขาวิชา Clinical Microbiology  

หัวข้อ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

(1) ด้านความรู้ทางการแพทย์ (Medical Knowledge) (ด้านความรู้) 
 
1.1 มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พืน้ฐานและ
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลนิิกที่เก่ียวข้องกับ 
Clinical Microbiology  

Lecture  
- Overview of medical important 

bacteria 
- Overview of medical important fungi 

(yeast and mould) 
- Overview of medical important 

mycobacteria and related organisms 
- Laboratory identification methods: 

direct examination and staining 
- Laboratory identification methods: 

conventional biochemical test  
- Laboratory identification methods: 

molecular and other techniques  
- Antimicrobial agents 
- Antifungal agents 
- Antimycobacterial agents 
- Antimicrobial susceptibility testing 
 

Oral / Paper exam 

1.2 มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสิง่ส่งตรวจทั้ง
ระยะก่อนวิเคราะห์ ระยะวิเคราะห์ และ
ระยะหลังวิเคราะห์ 
 

Lecture 
- Specimen collection transportation and 
processing 
Practice 
- Lab rotation 

Oral / Paper exam 

1.3 สามารถใช้เคร่ืองมือทางสถิติและการ
ค านวณทีส่ าคัญในการควบคุมคณุภาพการ
ตรวจทางห้องปฏิบตัิการ 
 

Lecture 
- Quality control in Clinical Microbiology 
Practice with provided material 
- Review IQC&EQA   

Oral / Paper exam 

1.4 เข้าใจเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ตา่ง ๆ เชน่ ISO15189, 
ISO15190, CLSI 

Lecture 
-  Quality system 

Oral / Paper exam 
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หัวข้อ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1.5 เข้าใจ proficiency testing program Lecture 
-  Quality system 

Oral / Paper exam 

(2) ด้านการดูแลรักษาผูป้่วย (Patient Care) (ด้านความรู,้ ด้านเจตคติ) 
2.1 สามารถแปลผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการร่วมกับข้อมูลทางคลินิก 

case study 
- Various cases with different types of 
infection 
 

Oral / Paper exam 

2.2 สามารถให้ค าปรึกษาแก่แพทย์ในการ
ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

On the job practice Oral exam 

2.3 สามารถให้ค าปรึกษาแก่แพทย์ในการ
แปลผลการตรวจทางห้องปฏิบตัิการที่พบไม่
บ่อยหรือไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย 

On the job practice 
Case scenario 

Oral exam 

2.4 สามารถให้ความเห็นเก่ียวกับการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการในที่ประชุมสหสาขา
วิชาชีพ 

Conference Direct observation 

2.5 มีทักษะในการให้ต าแนะน า
ประกอบการดูแลผูป้่วยดา้นโรคติดเชื้อ 

Case discussion Direct observation 

(3) ด้านทักษะในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Technical and procedural skill) (ด้านทักษะ) 
3.1 สามารถปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้วย
ตนเองตามรายการที่ก าหนด 

Real case practice Check list 
Oral exam 

3.2 สามารถแปลผลการตรวจวิเคราะห์ที่
ต้องใช้การสังเกตโดยตรงได้ตามรายการที่
ก าหนด 

Real case practice Check list 
Oral exam 

(4) ด้านประสบการณ์ในการควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการ (Administrative work experience) (ด้านความรู้) 
มีประสบการณ์ตามงานของแตล่ะห้องปฏิบัติการ 
4.1 Workflow ของห้องปฏิบัตกิาร Lab rotation 

Weekly review and discussion 
Direct observation 
Oral exam  4.2 การ validate ผลการทดสอบ 

4.3 การควบคุมคุณภาพ 
4.4 การแก้ไขปัญหาในงานประจ าวัน 
4.5 การบริหารจัดการห้องปฏิบตัิการ 
(5) ด้านจริยธรรมวิชาชีพ (Professionalism) (ด้านเจตคติ) 
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หัวข้อ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

5.1 แสดงออกถึงการค านึงถึงผลประโยชน์
ของผู้ป่วยเป็นส าคัญ รวมถึงการรักษา
ความลับของผูป้่วย  

Lab rotation Direct observation 
Peer evaluation 

5.2 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สจุริต 
5.3 แสดงออกถึงความรับผิดชอบและความ
ตรงต่อเวลา 
5.4 แสดงออกถึงบุคลิกภาพและการแต่ง
กายที่เหมาะสมกับวชิาชีพ 
5.5 แสดงออกถึงทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคล ต่อเพื่อนร่วมงานทุกระดับ 
(6) ด้านทักษะการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal and Communication skill) (ด้าน
ความรู,้ ด้านเจตคต,ิ ด้านทักษะความสัมพันธ์) 
6.1 สามารถสื่อสารกับแพทย์และบุคลากร
ทางการแพทย์ในการให้ค าปรึกษาได้อยา่ง
เหมาะสม 

Lab rotation Direct observation 
Peer evaluation 

6.2 สามารถสื่อสารกับผูป้่วย/ผูร้ับบริการใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับห้องปฏิบตัิการ 
โดยเฉพาะดา้นจลุชีววทิยาคลินกิ 

Lab rotation Direct observation 
Peer evaluation 

6.3 สามารถให้ความรู้แก่บุคลากรทาง
การแพทย์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น seminar, 
journal club 

Journal club Direct observation 

6.4 สามารถน าเสนอข้อมูลผู้ป่วยและ
อภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธภิาพ 

Case presentation 
Case report 

Direct observation 

(7) ด้านทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง (Practice-based learning and improvement) (ด้านความรู้, ด้านเจต
คติ) 
7.1 สามารถประเมินและวิพากษ์บทความ
ทางวิทยาศาสตร ์

Journal club Direct observation 

7.2 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Case presentation (general computer 
skill) 
Lab rotation (lab information system) 
 

Direct observation 
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หัวข้อ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

7.3 สามารถวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ได้แก่การระบุสิ่งที่ตนเองไม่รู้ และแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

Log book 
Weekly review and discussion 

Direct observation 

7.4 สามารถน าปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ห้องปฏิบัติการและปัญหาทางคลินิกมาเปน็
ประเด็นในการปรับปรุงกระบวนการท างาน 

Log book 
Weekly review and discussion 

Direct observation 

(8) ด้านการวิจัย (ด้านความรู้)   
8.1 มีความรู้เกี่ยวกับข้อก าหนดของ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์

Lecture and proposal writing (research 
methodology) 

Proposal writing 

8.2 สามารถออกแบบโครงการวิจัย 
ด าเนินการวิจยั และสรุปผลการวิจัย 

 

8.3 สามารถเขียนบทความวจิัยและได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

Manuscript  Publication 

(9) ด้านความรู้ในระบบสุขภาพ (ด้านความรู้) 
9.1 เข้าใจบทบาทของห้องปฏิบตัิการทาง
การแพทย์ในระบบสาธารณสุข 

Panel discussion Paper exam 

9.2 สามารถคิดค านวนต้นทนุและราคาของ
การทดสอบ รวมถึงวางแผนการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

Lecture and case scenario Paper exam 

9.3 มีความรู้พื้นฐานดา้นสิทธิและวิธีการ
เบิกจ่ายในการรักษาพยาบาล 

Panel discussion Paper exam 

9.4 มีความรู้ด้านกฎหมายและข้อบังคับ
เก่ียวกับห้องปฏิบัติการการแพทย์ 

Panel discussion Paper exam 
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Clinical Pathology Resident Competency สาขาวิชา Clinical Immunology 

หัวข้อ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
1.ด้านความรู้พ้ืนฐาน (Basic Knowledge)   
1.1 มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน และวทิยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ที่
เก่ียวข้องกับ laboratory medicine 
1.1.1 Principle of clinical immunology lab testing: 

● Agglutination, Precipitation, Turbidimetry/Nephelometry, 
ELISA, CLIA, ECLIA, TRACE, FPIA 

● Immunochromatography, Immunofixation, Immunoblot 

● Direct & Indirect immunofluorescence 

● Flowcytometry 

● Functional assay 

    ○ ELISpot, QuantiFERON, MTT, DHR 

● Else 

    ○ Cold agglutinin, Cryoglobulin, Molecular immunology 

● Immuno-interference 

    ○ Hook effect, Prozone, RF/Heterophil Ab/HAMA, Anti-
analyte 

- Lecture 
- Demonstration 
- Practice 
- PBL 
- Group 
discussion 
- Presentation 
 
 

- Checklist 
- Direct 

observation 
- Presentation 
evaluation 
- Essay and oral 
examination 
- Portfolio 

1.1.2 Clinical immunology lab tests: 

● Lab for infectious diseases [ELO 1.1.2, 3.2] 

    ○ Anti-HIV, HAV (IgG/IgM), HBV profile, Anti-HCV, Anti-HTLV1, 
Heterophile Ab, Noro-Rota-Ag, Adenovirus (IgG/IgM), Dengue 
(IgG/IgM), Zika virus (IgG/IgM), JE virus (IgG), 
Mump/Measle/Rubella (IgG/IgM), Parvovirus B 19 (IgG/IgM), RSV 
(IgG/IgM), HSV (DIF, IgG/IgM), VZV (IgG/IgM), EBV (IgA/IgG/IgM), 
CMV (IgG/IgM) 

    ○ Syphilis (Ab/RPR/TPPA/FTA-ABS IgM), TB (ADA/T-
spot/QuantiFERON-TB Gold Plus/PCR), ASO, Brucella Ab, 
Mycoplasma Ab, Bac. meningitis Ag, C. tetani Ab, C. difficile 
toxin, H.pyroli (Ab/Ag), Widal test, Melioid titer, Leptospira 
Ab/Weil Felix, Tsutsugamushi Ab  

    ○ Cryptococcus Ag, Galactomannan, Beta-D-Glucan, PCP, 
Histoplasma Ab, Pythium insidiosum Ab/Ag 

- Lecture 
- Demonstration 
- Practice 
- PBL 
- Group 
discussion 
- Presentation 

- Checklist 
- Direct 

observation 
- Presentation 
evaluation 
- Essay and oral 
examination 
- Portfolio 
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หัวข้อ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

    ○ Cysticercosis Ab, E.histolytica Ab, Toxoplasma (IgG/IgM)  

● Lab for autoimmune diseases [ELO 1.1.2, 3.2] 

    ○ ANA & Anti-nRNP/Sm, SS-A/B,Scl70, Jo-1, CENP B, dsDNA, 
Nucleosomes, Histones, Ribosomal-P, AMA/ASMA/LKM, ANCA 
(MPO/PR3), RF, Anti-CCP, Anti-Dsg1/2 

    ○ Anti-TPO, Anti-TSH, Anti-Tg, AchrAb, Anti-GAD/IA2, Anti-
GBM, Anti-PLA2R 

    ○ NMO-IgG (Aquaporin-4), Autoimmune Encephalitis Mosaic 
1 (IFA: NMDAR, AMPAR, GABAR, LGI1, CASPR2), Paraneoplastic 
Neurological Syndromes 12 Ag (Hu, Yo, Ri, CV2, Ma, 
Amphiphysin, PCA-2, Tr, SOX1, Titin, Recoverin), Anti-
Ganglioside profiles(Immunoblot: GM, GM1, GM2, GM3, GD1b, 
GQ1b)  

● Lab for allergic diseases 

    ○ Specific Ig-E, Serum tryptase, Basophil activation test 
(BAT) 

● Tumor markers 

    ○ CEA, AFP, PSA, CA-125/HE4, CA19-9, CgA, NSE, SCC, CYFRA 
21-1, Tg 

● Pregnancy related tests 

    ○ Pregnancy test, SFLT/PlGF, AMH, PAPPA, AFP, Free-b-HCG, 
uE3, inhibin-A 

● Monoclonal gammopathy 

    ○ Immunoelectrophoresis, Immunofixation, Free-light chain, 
Ig total/subclass, Beta2M 

● Flow cytometry 

    ○ CD4 count, Residual leucocount, Lypmphoctye subset, 
Treg, BAT, Cytokine profile 

● Else:   

    ○ HbA1c, Prealbumin, Alpha-1-anti-trypsin, 
ESR/CRP/Procalcitonin, CH50/C3/C4, CIC-C1q (circulating 
immune complexes) 
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หัวข้อ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

    ○ Ferritin/Transferrin/Haptoglobin/EPO, Folate/Vit-
B12/Homocysteine 

    ○ Tacrolimus/Sirolimus, Amphetamine, Morphine 
1.1.3 Basic immunology: 

● Innate & adaptive immunity  

    ○ ESR/CRP, Complement, PRRs, MHC/HLA, T-cell, B-cell, NK, 
APC, Myeloid lineage 

● Immunoglobulin biology 

    ○ IgD/IgM/IgG/IgE/IgA, Affinity, Specificity, 
Polyclonal/Monoclonal, Cross reactivity 

● Immune response to infectious diseases  

    ○ Innate & adaptive immune response, Type 1/2 immunity, 
Acute/Chronic immune response 

● Immunotorelance & autoimmunity 

    ○ Self & Non-self, Immuneregulation, Breaking the 
tolerance, Autoantibodies 

● Immune deficiency 

    ○ Congenital & Acquired immune deficiency 

● Immunosuppressive & immunotherapeutic drugs 

    ○ Chemo toxic, Biologic, Molecular targeted, Genetic 
engineering & ACT 

● Cancer immunology 

    ○ Immune suppression/promotion cancer growth, Tumor 
microenvironment, Therapeutic modality 

- Lecture 
- PBL 
- Group 
discussion 
- Presentation 

- Checklist 
- Presentation 
evaluation 
- Essay and oral 
examination 
- Portfolio 

1.1.5 Research topic discussion: - Lecture 
- PBL 
- Group 
discussion 

- Research oral 
presentation & 
publication 
- Portfolio 

1.2 มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสิง่ส่งตรวจทั้งระยะก่อนวิเคราะห์ ระยะ
วิเคราะห์ และระยะหลังวิเคราะห์   

- Lecture 
- Demonstration 
- PBL 
- Group 
discussion 

- Essay and oral 
examination 
- Portfolio 
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หัวข้อ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 

1.3 สามารถใช้เคร่ืองมือทางสถิติและการค านวนทีส่ าคัญในการควบคุม
คุณภาพการตรวจทางห้องปฏิบตัิการ 

- Lecture 
- Demonstration 
- PBL 
- Group 
discussion 
- Presentation 

- Presentation 
evaluation 
- Essay and oral 
examination 
- Portfolio  

1.4 เข้าใจเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตา่ง ๆ เช่น 
ISO15189, ISO15190, CLSI 

- Lecture 
- Demonstration 
- PBL 
- Group 
discussion 

- Essay and oral 
examination 
- Portfolio  

1.5 เข้าใจ proficiency testing program 
 

- Lecture 
- Demonstration 
- PBL 
- Group 
discussion 

- Essay and oral 
examination 
- Portfolio  

2. ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)   
2.1 สามารถแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการร่วมกับข้อมูลทางคลนิิก 
    เช่น Lab for autoimmune diseases, Lab for allergic diseases, 
Lab for infectious diseases, Lab for primary immune deficiency, 
Lab for immunoglobulin quantitative and qualitative disorders, 
Tumor markers, Prenatal screening by maternal serum markers 

- Lecture 
- PBL 
- Group 
discussion 
- Presentation  
- 
Interdepartmental 
conference 
 

- Checklist 
- Direct 

observation 
- Presentation 
evaluation 
- Essay and oral 
examination 
- Portfolio  
- Case report 

2.2 สามารถให้ค าปรึกษาแก่แพทย์ในการส่งตรวจทางห้องปฏบิตัิการ 
(indication, limitation, further investigation) เช่น ข้อควรระวังในการ
ส่ง  
IGRA for TB tests, CD4 count, Lymphocyte subpopulation 

- PBL 
- Group 
discussion 

- Direct 
observation 

- Essay and oral 
examination 
- Portfolio 
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หัวข้อ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
2.3 สามารถให้ค าปรึกษาแก่แพทย์ในการแปลผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการที่พบไม่บ่อยหรือไม่เป็นไป เช่น Inconclusive Anti-HIV, 
HBsAg and Anti-HCV results 

- PBL 
- Group 
discussion 

- Direct 
observation 

- Essay and oral 
examination 
- Portfolio 

2.4 สามารถให้ความเห็นเก่ียวกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการในที่ประชุม
สหสาขาวชิาชีพ 

- PBL 
- Group 
discussion 
- 
Interdepartmental 
conference 

- Direct 
observation 

- Portfolio  

2.5 มีทักษะในการดูแลผู้ป่วยด้านเวชศาสตร์การธนาคารเลือด NA NA 
3. ด้านทักษะในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัตกิาร  
(Technical and procedural skill) 

  

3.1 สามารถปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้วยตนเองตามรายการทีก่ าหนด 
เช่น Agglutination, Immunochromatography, ELISA, ELISpot, 
QuantiFERON 

- Demonstration 
- Practice 
 

- Checklist 
- Direct 

observation 
 

3.2 สามารถแปลผลการตรวจวิเคราะห์ที่ต้องใช้การสังเกตโดยตรงได้ตาม
รายการที่ก าหนด 
เช่น Agglutination, Immunochromatography, ELISA, ELISpot, 
QuantiFERON 

- Demonstration 
- Practice 
 

- Checklist 
- Direct 

observation 

4. ด้านประสบการณ์ในการควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการ  
(Administrative work experience) 
มีประสบการณ์ตามงานของแตล่ะห้องปฏิบตัิการในหัวข้อดังตอ่ไปนี้ 

  

4.1 Workflow ของห้องปฏิบัตกิาร - Demonstration 
- PBL 
- Group 
discussion 

- Portfolio 

4.2 การ validate ผลการทดสอบ - Demonstration 
- PBL 
- Group 
discussion 

- Direct 
observation 

- Portfolio 
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หัวข้อ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
4.3 การควบคุมคุณภาพ - Demonstration 

- PBL 
- Group 
discussion 

- Direct 
observation 

- Essay and oral 
examination 
- Portfolio 

4.4 การแก้ไขปัญหาในงานประจ าวัน - Demonstration 
- PBL 
- Group 
discussion 

- Direct 
observation 

- Essay and oral 
examination 
- Portfolio 

4.5 การบริหารจัดการห้องปฏิบตัิการ - Demonstration 
- PBL 
- Group 
discussion 

- Portfolio 
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Clinical Pathology Resident Competency สาขาวิชา Clinical Microscopy 
หัวข้อ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1.ด้านความรู้พ้ืนฐาน (Basic Knowledge)   
1.1 มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน และวทิยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
ที่เก่ียวข้องกับ laboratory medicine 
1.1.1 Urinalysis" 
·  เข้าใจข้อบ่งชี้และการน าไปใชข้องการตรวจปัสสาวะ 
·  เข้าใจหลักการในการตรวจทางกายภาพ ทางเคมี การดูตะกอนและ 
formed element ในปสัสาวะ 
·  เข้าใจหลักการและข้อจ ากัดของการตรวจปัสสาวะด้วยเครื่องอัตโนมัติ
วิธีต่างๆ และวิธี manual 
            สามารถแปลผลการตรวจปัสสาวะร่วมกับข้อมูลทางคลินิก 

- Lecture 
- Demonstration 
- Practice 
- PBL 
- Group discussion 
- Presentation 
 
 

- Checklist 
- Direct 

observation 
- Presentation 
evaluation 
- Essay and oral 
examination 
- Portfolio 

1.1.2 Body fluid analysis": CSF, Ascites, Pleural fluid, Joint 
fluid 
·  เข้าใจข้อบ่งชี้ในการตรวจ body fluid ต่างๆ 
·  เข้าใจวิธีการนับเซลล์โดยใช้ hemocytometer 
·  เข้าใจวิธีการเตรียมสิ่งส่งตรวจโดยวิธี cytocentrifuge และการย้อม
สไลด ์
· สามารถจ าแนกเซลล์ที่พบใน body fluid ต่างๆ ได ้
· เข้าใจหลักการและข้อจ ากัดของการตรวจปัสสาวะด้วยเครื่องอัตโนมัติ 

- Lecture 
- Demonstration 
- Practice 
- PBL 
- Group discussion 
- Presentation 
 
 

- Checklist 
- Direct 

observation 
- Presentation 
evaluation 
- Essay and oral 
examination 
- Portfolio 

1.1.3 Parasitology 
·  เข้าใจลักษณะส าคัญของโรคติดเชื้อปรสิตที่ส าคัญ ซึ่งรวมถึง clinical 
presentation, transmission, pathophysiology และ 
epidemiology 
·  อธิบายวงชวีิตของปรสิตในระบบทางเดินอาหาร ปรสิตในเนื้อเยื่อ และ 
ปรสิตในเลือดได ้
·  เข้าใจวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ การขนส่ง และวิธีการตรวจที่เหมาะสมใน
การตรวจหาเชื้อปรสิตแต่ละชนดิ 
·  เข้าใจข้อดีและข้อจ ากัดของการใช้สารรักษาสภาพ และสีย้อมแต่ละ
ชนิดในการตรวจหาเชื้อปรสิต 
·  สามารถจดจ าลักษณะทางจลุทรรศน์วิทยาทีส่ าคัญที่ใช้ในการจ าแนก
ปรสิตก่อโรคและไม่ก่อโรคจาก fresh smear และ concentrate 
method ได้ 

- Lecture 
- Demonstration 
- Practice 
- PBL 
- Group discussion 
- Presentation 
 
 

- Checklist 
- Direct 

observation 
- Presentation 
evaluation 
- Essay and oral 
examination 
- Portfolio 
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หัวข้อ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
·  มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะรูปรา่งของตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของปรสิตที่
สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากสิ่งสง่ตรวจ เช่น Ascaris 
lumbricoides, Taenia spp., Gnathostoma spinigerum 
·  มีความรู้เกี่ยวกับ immunoassay ที่ในการวินจิฉัยการติดเชือ้ปรสิต 
·  บอกข้อดีและข้อจ ากัดของการทดสอบแต่ละประเภท 
(microscope/staining, immunoassay, molecular detection)และ
สามารถเลือกการทดสอบที่เหมาะสมกับการวินิจฉัยารติดเชื้อปรสิตแต่ละ
ชนิดได ้
1.2 มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสิง่ส่งตรวจทั้งระยะก่อนวิเคราะห์ ระยะ
วิเคราะห์ และระยะหลังวิเคราะห์   

- Lecture 
- Demonstration 
- PBL 
- Group discussion 

- Essay and oral 
examination 
- Portfolio 

1.3 สามารถใช้เคร่ืองมือทางสถิติและการค านวนทีส่ าคัญในการควบคุม
คุณภาพการตรวจทางห้องปฏิบตัิการ 

- Lecture 
- Demonstration 
- PBL 
- Group discussion 
- Presentation 

- Presentation 
evaluation 
- Essay and oral 
examination 
- Portfolio  

1.4 เข้าใจเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตา่ง ๆ เช่น 
ISO15189, ISO15190, CLSI 

- Lecture 
- Demonstration 
- PBL 
- Group discussion 
- Presentation 

- Presentation 
evaluation 
- Essay and oral 
examination 
- Portfolio  

1.5 เข้าใจ proficiency testing program 
 

- Lecture 
- Demonstration 
- PBL 
- Group discussion 

- Essay and oral 
examination 
- Portfolio  

2. ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)   
2.1 สามารถแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการร่วมกับข้อมูลทางคลนิิก 
2.1.1 Lab Urine: Urinalysis, Microalbuminuria & Creatinine, 
Automated & Manual 
2.1.2 Lab Feces: Fecal examination & Occult blood, 
Concentration & Direct smear 
2.1.3 Lab Body fluids: Cell count & cell differentiation, 
Cytospin, Crystal, Automated & Manual 

- Lecture 
- PBL 
- Group discussion 
- Presentation  

- Checklist 
- Direct 

observation 
- Presentation 
evaluation 
- Essay and oral 
examination 
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หัวข้อ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
2.1.4 Lab Special tests; Cryptosporidia, Microsporidia, 
Urine/CSF Eosinophil 

- Portfolio  
- Case report 

2.2 สามารถให้ค าปรึกษาแก่แพทย์ในการส่งตรวจทางห้องปฏบิตัิการ 
(indication, limitation, further investigation) เช่น การตรวจ
วิเคราะห์ด้วยเคร่ือง Automated และ Manual, Sample 
preparation & staining methods. 

- PBL 
- Group discussion 

- Direct 
observation 

- Essay and oral 
examination 
- Portfolio 

2.3 สามารถให้ค าปรึกษาแก่แพทย์ในการแปลผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการที่พบไม่บ่อยหรือไม่เป็นไป เช่น Abnormal cells in 
body fluid (suspected malignancy) 

- PBL 
- Group discussion 

- Direct 
observation 

- Essay and oral 
examination 
- Portfolio 

2.4 สามารถให้ความเห็นเก่ียวกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการในที่
ประชุมสหสาขาวชิาชีพ 

- PBL 
- Group discussion 
- 
Interdepartmental 
conference 

- Direct 
observation 

- Portfolio  

2.5 มีทักษะในการดูแลผู้ป่วยด้านเวชศาสตร์การธนาคารเลือด NA NA 
3. ด้านทักษะในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัตกิาร  
(Technical and procedural skill) 

  

3.1 สามารถปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้วยตนเองตามรายการทีก่ าหนด 
เช่น Manual urinalysis, Cell count and cell differentiation, 
Modified AFB (for cryptosporidium), Gram chromotrope (for 
microsporidia),  
Polarized light microscope 

- Demonstration 
- Practice 
 

- Checklist 
- Direct 

observation 
 

3.2 สามารถแปลผลการตรวจวิเคราะห์ที่ต้องใช้การสังเกตโดยตรงได้ตาม
รายการที่ก าหนด 
เช่น Microscopic urine & feces examination, 
Microscopic CSF & body fluid examination, 
Fecal occult blood test (immunochromatography) 
 

- Demonstration 
- Practice 
 

- Checklist 
- Direct 

observation 
 

4. ด้านประสบการณ์ในการควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการ  
(Administrative work experience) 
มีประสบการณ์ตามงานของแตล่ะห้องปฏิบตัิการในหัวข้อดังตอ่ไปนี้ 
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หัวข้อ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
4.1 Workflow ของห้องปฏิบัตกิาร - Demonstration 

- PBL 
- Group discussion 

- Portfolio 

4.2 การ validate ผลการทดสอบ - Demonstration 
- PBL 
- Group discussion 

- Direct 
observation 

- Portfolio 
4.3 การควบคุมคุณภาพ - Demonstration 

- PBL 
- Group discussion 

- Direct 
observation 

- Essay and oral 
examination 
- Portfolio 

4.4 การแก้ไขปัญหาในงานประจ าวัน - Demonstration 
- PBL 
- Group discussion 

- Direct 
observation 

- Essay and oral 
examination 
- Portfolio 

4.5 การบริหารจัดการห้องปฏิบตัิการ - Demonstration 
- PBL 
- Group discussion 

- Portfolio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาพยาธิวิทยาคลินิก 

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 

    

101 

 

Clinical Pathology Resident Competency สาขาวิชา Transfusion medicine 

หัวข้อ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
1.ด้านความรู้พื้นฐาน (Basic Knowledge) 
1.1 มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน และวทิยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก ที่เก่ียวข้องกับ Transfusion medicine ได้แก ่
Transfusion service 
- patient/unit identification  

 
 
 
 
- practice 

 
 
 
 
- direct observation 
(เจ้าหน้าทีส่ังเกต) 

- pretransfusion testing - practice -written exam 
- hemolytic and non-hemolytic transfusion reaction 
 

- lecture/ case 
discussion 
- practice 

- oral examination 
- written exam  

- infectious complications of blood transfusion - lecture/ case 
discussion 
- practice 

- oral examination 
- written exam 

- noninfectious complications of blood transfusion - lecture/ case 
discussion 
- practice 

- oral examination 
- written exam 

- hemolytic disease of the fetus and newborn - lecture/ case 
discussion 
- practice 

- oral examination 
- written exam 

- principle of considerations for component preparation 
and therapy in special requirement patients such as 
hemato/oncologic disease patients, pedriatric patients, 
elderly patients, bone marrow/solid organ 
transplantation patients, and burn/traumatic patients 

- lecture 
- observation 
- real case practice 

- written exam 

- reviewing in landmark publications in transfusion 
medicine  

- group discussion - direct observation  

- demonstrating ability to discuss the research in 
transfusion medicine 

- group discussion - direct observation  

Blood collection/Blood center/ Cell processing 
responsibility 
- donor health history assessment 

 
- practice, self-study 

 
- checklist,  written 
exam 
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หัวข้อ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
Therapeutic apheresis  
- principle of apheresis (centrifugation, filtration and 
immunoadsorption methods) 

 
- lecture 
- observation 

 
- oral examination 
 

- therapeutic photopheresis and immunoadsorption 
column 

- lecture - oral examination 

1.2 มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสิง่ส่งตรวจทั้งระยะก่อนวิเคราะห์ 
ระยะวิเคราะห์ และระยะหลังวิเคราะห์ 

- lecture 
- discussion 

- checklist 
- direct observation 

1.3 สามารถใช้เคร่ืองมือทางสถิติและการค านวณที่ส าคัญในการ
ควบคุมคุณภาพการตรวจทางหอ้งปฏิบัติการ 

- discussion - checklist 
- direct observation 

1.4 เข้าใจเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตา่งๆเช่น 
ISO15189, ISO15190, CLSI 

- observation - direct observation 

1.5 เข้าใจ proficiency testing program - observation  
- case discussion 

- oral examination 

2. ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
2.1 สามารถแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการร่วมกับข้อมูลทาง
คลินิก 
- transfusion reactions 
 

 
- observation 
- case study 
- real case practice 

 
- worksheet 
- case report  
- learning check list 

- crossmatching test such as electronic, immediate spin, 
and anti-globulin crossmatching 

- observation 
- case study 
- real case practice 

- worksheet 
- case report  
- learning check list 

- problematic serological testing - observation 
- case study 
- real case practice 

- written exam, work 
sheet (unknown 
case) 
- case report  
- learning check list 

2.2 สามารถให้ค าปรึกษาแก่แพทย์ในการส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ (indication, limitation, further investigation) 
เช่น กรณี transfusion reaction, rare blood group, clinical 
significant RBC antibody, massive transfusion 

 
- case study 
- real case practice 

 
- written exam 
(scenario)  
- oral examination 

2.3 สามารถให้ค าปรึกษาแก่แพทย์ในการแปลผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการที่พบไม่บ่อยหรือไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย เช่น การ
เลือก blood component ที่เหมาะสมในกรณีพบ multiple 

 
- case study 
- real case practice 

 
- case report 
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หัวข้อ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
alloantibodies, rare blood group, ABO discrepancy, 
autoantibody, HLA matched platelet, donor lymphocyte 
infusion, coagulation factor concentrate 

- written exam 
(scenario)  
- oral exam 

2.4 สามารถให้ความเห็นเก่ียวกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการในที่
ประชุมสหสาขาวชิาชีพ  

- real situation 
practice 

- learning checklist 

2.5 มีทักษะในการดูแลผู้ป่วยด้านเวชศาสตร์การธนาคารเลือด 
- allogeneic and autologous donation by whole blood 
collection and apheresis 

 
- practice 

 
- checklist, written 
exam 

- donor adverse reaction by whole blood collection and 
apheresis 

- practice - checklist, written 
exam 

- Transfusion reaction - case study 
- real case practice 

- case report  
- learning check list 

- therapeutic apheresis and complications - lecture 
- observation 

- oral examination 
- direct observation 
(form checklist TPE) 

- therapeutic apheresis in emergency case - lecture 
- observation 

- oral examination 
- direct observation 

- evaluation of appropriate use of blood - practice (analyze 
data) 

- checklist  
 

3. ด้านทักษะในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Technical and procedural skill) 
3.1 สามารถปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้วยตนเองตามรายการที่
ก าหนด 
- blood group test 

 
- practice 

 
- work sheet/direct 
observation 
- learning check list 

- antibody screening test - practice work sheet/direct 
observation 
- learning check list 

- antibody identification test - practice work sheet/direct 
observation 
- learning check list 

- saliva testing for A, B, H antigens - practice work sheet/direct 
observation 
- learning check list 
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หัวข้อ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
- antibody adsorption and elution procedure 
(alloantibody and autoantibody) 

- practice work sheet/direct 
observation 
- learning check list 

- direct antihuman globulin test - practice work sheet/direct 
observation 
- learning check list 

3.1 สามารถแปลผลการตรวจวิเคราะห์ที่ต้องใช้การสังเกตโดยตรง
ตามรายการที่ก าหนด  
- plasma fibrin, blood clot, hemolyzed serum 

 
 
- practice 

 
 
- direct observation 

4. ด้านประสบการณ์ในการควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการ (Administrative work experience) 
มีประสบการณ์ตามงานของแตล่ะห้องปฏิบัติการในหัวข้อดังตอ่ไปนี้ 
4.2 การ validate ผลการทดสอบ (result validation) 
- microcolumn agglutination test 
 

 
- practice (การอ่านผ ) 

 
- learning checklist 

- infectious donor screening test (HIV, HBV, HCV, Syphilis) - observation - learning checklist 
4.4 การแก้ไขปัญหาในงานประจ าวัน  - observation 

(rotation) 
 
- portfolio 

4.5 การบริหารจัดการห้องปฏิบตัิการ - observation - reflection 
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Clinical Pathology Resident Competency สาขาวิชา Transfusion medicine (หัวข้อการทดสอบทาง  
immunogenetic และ alloimmune testing) 

หัวข้อ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
1.ด้านความรู้พื้นฐาน (Basic Knowledge) 
1.1 มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน และวทิยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก ที่เก่ียวข้องกับ laboratory medicine 
ได้แก ่

  

1.1.1. HLA nomenclature, structure, 
function, expression 

-Lecture -Check list 
-MCQ 

1.1.2. การทดสอบ HLA typing ทั้งวิธ ีserology 
และ DNA 

-Lecture 
-Demonstration 

-Check list 
-Direct observation 

1.1.3. Donor and recipient matching -Lecture 
-Demonstration 

-Check list 
-Short answer 

1.1.4. การทดสอบ lymphocyte crossmatch -Lecture 
-Demonstration 

-Check list 
- Direct observation 

1.1.5. การทดสอบ HLA antibody screening, 
PRA, DSA 

-Lecture 
-Demonstration 

-Check list 
- Direct observation 

1.1.6. การทดสอบ HLA allele ที่มีความสัมพันธ์กับ
โรค เช่น HLA-B27 

-Lecture 
-Demonstration 

-Check list 
- Direct observation 

1.2 มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสิง่ส่งตรวจทั้งระยะก่อน
วิเคราะห์ ระยะวิเคราะห์ และระยะหลังวิเคราะห์ 

-Demonstration - Direct observation 

1.3 สามารถใช้เคร่ืองมือทางสถิติและการค านวนทีส่ าคัญใน
การควบคุมคุณภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

N/A N/A 

1.3 เข้าใจเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตา่งๆ 
ได้แกI่SO15189  และ ISO15190 

-Demonstration - Direct observation  

1.4 เข้าใจ proficiency testing program -Demonstration -Oral examination 
2. ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
         2.1 สามารถแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบตัิการ
ร่วมกับข้อมูลทางคลนิิก  

  

-       สามารถแปลผลการตรวจ HLA เพื่อพิสูจน์
ความสัมพันธ์ทางสายเลือด  

- Case study 
- Real case practice 

- Short essay 
 

- สามารถให้ค าแนะน าแก่ผูป้่วยรอปลูกถ่ายไต
จากผู้บริจาคที่เสียชีวติ ในแง่เกณฑ์การจัดสรร
ไต และความส าคัญของการทดสอบ PRA  

-Demonstration 
 

-Direct observation 
-OSCE 
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หัวข้อ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
         2.2 สามารถให้ค าปรึกษาแก่แพทย์ในการส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 

- Case study 
- Real case practice 

- Short essay 
 

        2.3 สามารถให้ค าแนะน าแก่แพทย์ในการแปลผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบตัิการที่พบไม่บ่อยหรือไม่เป็นไปตามที่
คาดหมาย 

- Case study 
- Real case practice 

-oral examination 

       2.4 สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการในที่ประชุมสหสาขาวิชาชีพ  

N/A N/A 

      2.5 มีทักษะในการดูแลผู้ปว่ยด้านเวชศาสตร์การธนาคาร
เลือด 

N/A N/A 

3. ด้านทักษะในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Technical and procedural skill) 
      3.1 สามารถปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้วยตนเองตาม
รายการที่ก าหนด 

  

3.1.1 DNA extraction -Demonstration 
-Practice 

-Direct observation 

3.1.2 HLA DNA typing -Demonstration 
-Practice 

-Direct observation 

      3.2 สามารถแปลผลการตรวจวิเคราะห์ที่ต้องใช้การ
สังเกตโดยตรงไดต้ามรายการทีก่ าหนด 

  

3.2.1 อ่านผล lymphocyte crossmatch -Demonstration 
-Practice 

- Result evaluation 
 

3.2.2 แปลผล HLA typing โดยเทคนคิ PCR-SSP -Demonstration 
-Practice 

- Result evaluation 
 

4. ด้านประสบการณ์ในการควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการ (Administrative work experience) 
มีประสบการณ์ตามงานของแตล่ะห้องปฏิบัติการในหัวข้อดังตอ่ไปนี้ 
        4.1 Workflow ของห้องปฏิบัติการ -Demonstration - Checklist 
        4.2 การ validate การทดสอบ  -Demonstration - Checklist 
        4.3 การควบคุมคุณภาพ -Demonstration  

-Observation 
- Checklist 

       4.4 การแก้ไขปัญหาในงานประจ าวัน -Observation routine 
work 

- Reflection 
-Oral exam 

       4.5 การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ -Observation routine 
work 

- Reflection 
-Oral exam 

\ 
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Clinical Pathology Resident Competency สาขาวิชา Human Genetics 

หัวข้อ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1.ด้านความรู้พื้นฐาน (Basic Knowledge) 
1.1 มีความรู้ด้านวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน และวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก ที่เก่ียวข้องกับ laboratory medicine 

 หลักการพื้นฐานด้าน cytogenetics 

 หลักการพื้นฐานและเทคนิคของ cell และ tissue 
culture 

 ทราบขั้นตอนต่างๆของเทคนิค FISH 

 การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของตัวอ่อนก่อนการฝัง
ตัว (Pre-implantation genetics diagnosis) การ
ตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์มารดา (Prenatal 
diagnosis) และการตรวจวนิิจฉยัโรคพันธุกรรมหลัง
คลอด 

 หลักการพื้นฐานด้าน molecular biology 

 หลักการพื้นฐานด้านเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ระดับ 
molecular 

 การตรวจทาง molecular testing ในกลุ่มโรค 
hematologic malignancy  

 การตรวจทาง molecular testing ในกลุ่มโรคหรือ
ความผิดปกติแบบ trinucleotide repeats diseases 
  

 
 
- Lecture  
- Demonstration 
- Case study 
- Journal club 

 
 
- MCQ/Short answer/Short 
assay 
- Oral examination 
- Check list 
- Log book 
- Seminar 

1.2 มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสิ่งสง่ตรวจทั้งระยะก่อน
วิเคราะห์ ระยะวิเคราะห์ และระยะหลังวิเคราะห์ 

- Lecture  
- Demonstration 

- MCQ/Short answer/Short 
assay 
- Direct observation 

1.3 สามารถใช้เคร่ืองมือทางสถิติและการค านวนทีส่ าคัญใน
การควบคุมคุณภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

- Lecture - MCQ/Short assay 
- Check list 

1.4 เข้าใจเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
ต่างๆ เชน่ ISO15189, ISO15190, ISO17025 

- Lecture - MCQ/Short assay 
- Check list 

1.5 เข้าใจ proficiency testing program - Lecture 
- Demonstration 
 

- MCQ/Short assay 
- Check list 
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หัวข้อ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2. ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
2.1 สามารถแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการร่วมกับ
ข้อมูลทางคลินิก เพื่อการวินิจฉยัโรคหรือความผิดปกติของ
ทารกในครรภ์มารดา โรคทางพนัธุกรรม และโรคมะเร็งเม็ด
เลือด 

- Lecture 
- Case study 

- MCQ/Short assay 
- Oral examination 
- Check list 
- Case report 

2.2 สามารถให้ค าปรึกษาแก่แพทย์ในการส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ (indication, limitation, further 
investigation) 

- Lecture 
- Case study 

- Short assay 
- Oral examination 
- Check list 
- Log book 

2.3 สามารถให้ค าปรึกษาแก่แพทย์ในการแปลผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการที่พบไม่บ่อยหรือไม่เป็นไปตามที่
คาดหมาย 

- Lecture 
- Case study 

- Short assay 
- Oral examination 
- Check list 
- Log book 

2.4 สามารถให้ความเห็นเก่ียวกับการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการในที่ประชุมสหสาขาวิชาชีพ 

- Case study 
- Inter department 
meeting 

- Direct observation 
- Log book 

2.5 มีทักษะในการดูแลผู้ป่วยด้านเวชศาสตร์การธนาคาร
เลือด 

- - 

3. ด้านทักษะในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Technical and procedural skill) 
3.1 สามารถปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้วยตนเองตาม
รายการที่ก าหนด 
RNA/DNA extraction 
RT-PCR/Real-time PCR 
Gel electrophoresis 
Chromosome analysis 
FISH 

 
- Demonstration 
- Observation 
- Practice 
 

 
- Whole process exam 
(result evaluation) 
- Check list 
 
 
 

3.2 สามารถแปลผลการตรวจวิเคราะห์ที่ต้องใช้การสังเกต
โดยตรงได้ตามรายการที่ก าหนด 
RT-PCR/Real-time PCR 
Gel electrophoresis 
DNA fingerprint 
Chromosome analysis 
FISH 

 
 
- Demonstration 
- Practice  
- Interesting case 

 
 
- Result interpretation 
- Check list 
- Case report 
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หัวข้อ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

QF-PCR 
BACs-on-beads 
Microarray 
DNA sequencing 
4. ด้านประสบการณ์ในการควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการ (Administrative work experience) 
มีประสบการณ์ตามงานของแตล่ะห้องปฏิบัติการในหัวข้อดังตอ่ไปนี้ 
4.1 Workflow ของห้องปฏิบัตกิาร - Lecture 

- Demonstration 
- Short essay 
- Oral examination 
- Check list  

4.2 การ validate ผลการทดสอบ - Lecture 
- Demonstration 
- Case study 

- Short essay 
- Oral examination 
- Check list  

4.3 การควบคุมคุณภาพ - Lecture 
- Demonstration 

- Short essay 
- Oral examination 
- Check list  

4.4 การแก้ไขปัญหาในงานประจ าวัน - Lecture 
- Demonstration 
- Lab meeting 

- Oral examination 
- Check list  
- Log book 

4.5 การบริหารจัดการห้องปฏิบตัิการ - Lecture 
- Demonstration 
- Lab meeting 

- Oral examination 
- Check list  
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Clinical Pathology Resident Competency สาขาวิชา Pharmacogenomics 

หัวข้อ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
1.ด้านความรู้พื้นฐาน (Basic Knowledge) 
1.1 มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน และวทิยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก ที่เก่ียวข้องกับ Laboratory medicine 

  

- To understand the basic genetic/genomics 
concepts and nomenclature in 
Pharmacogenomics aspects 

Lecture 
Short answer 

 

- To understand the genetic variation in drug 
transporters and drug metabolizing 
enzymes on pharmacological effect and 
drug response 

Lecture 
Short answer 

 

- To identify the genetic variation effect on 
pharmacokinetics and pharmacodynamics 
in disease predisposition 

Lecture Short answer 

- To understand the influence of ethnicity in 
genetic polymorphisms with drug response 

Lecture Short answer 

1.2 มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสิง่ส่งตรวจทั้งระยะก่อน
วิเคราะห์ ระยะวิเคราะห์ และระยะหลังวิเคราะห์ 

Lecture Short answer 

1.3 สามารถใช้เคร่ืองมือทางสถิติและการค านวนทีส่ าคัญใน
การควบคุมคุณภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

N/A N/A 

1.4 เข้าใจเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
ต่างๆ เชน่ ISO15189, ISO15190, CLSI 

Lecture Short essay 

1.4 เข้าใจ proficiency testing program 
Lecture, 

demonstration 
Oral examination 

2. ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
2.1 สามารถแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการร่วมกับ
ข้อมูลทางคลินิก 

  

- To apply the role of social, behavior, 
ethnicity, environmental factors and family 
history for explaining the influence on 
genetics in the manifestation of disease 

Case study MCQ 
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หัวข้อ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
2.2 สามารถให้ค าปรึกษาแก่แพทย์ในการส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ (indication, limitation, further 
investigation) 

  

- To assess the impact of limitation of 
sample transportation, ethnicity, and 
methodologies in clinical implementation  

Case study 
Oral examination 

Short essay 

2.3 สามารถให้ค าปรึกษาแก่แพทย์ในการแปลผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการที่พบไม่บ่อยหรือไม่เป็นไปตามที่
คาดหมาย 

Case study 
Oral examination 

Direct observation in 
stimulated setting 

2.4 สามารถให้ความเห็นเก่ียวกับการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการในที่ประชุมสหสาขาวิชาชีพ 

Small class 
discussion on 

Pharmacogenetics 
topics 

Direct observation 
(longitudinal) 

2.5 มีทักษะในการดูแลผู้ป่วยด้านเวชศาสตร์การธนาคาร
เลือด 

N/A N/A 

3. ด้านทักษะในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Technical and procedural skill) 
3.1 สามารถปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้วยตนเองตาม
รายการที่ก าหนด 

Demonstration 
Observation 

checklist 

3.2 สามารถแปลผลการตรวจวิเคราะห์ที่ต้องใช้การสังเกต
โดยตรงได้ตามรายการที่ก าหนด 

Demonstration 
Whole process 

practice 
checklist 

4. ด้านประสบการณ์ในการควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการ (Administrative work experience) 
มีประสบการณ์ตามงานของแตล่ะห้องปฏิบัติการในหัวข้อดังตอ่ไปนี้ 

4.1 Workflow ของห้องปฏิบัตกิาร Demonstration 
Group work 

Presentation material 

4.2 การ validate ผลการทดสอบ 
Lecture 

Case study 
Short essay 

Oral examination 

4.3 การควบคุมคุณภาพ 
Demonstration 
Observation 

Short essay 

4.4 การแก้ไขปัญหาในงานประจ าวัน 
Real situation in daily 

lab 
Clinical requirement note 

4.5 การบริหารจัดการห้องปฏิบตัิการ 
Real situation in daily 

lab 
Reflective writing 
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Clinical Pathology Resident Competency สาขาวิชา Toxicology 

หัวข้อ วิธีการสอน วิธีการประเมิน 
1. ด้านความรู้พื้นฐาน (Basic Knowledge)   
1.1 มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน และวทิยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก ที่เก่ียวข้องกับ Toxicology Laboratory 
ได้แก ่

  

Basic principle of pharmacology 
1. Pharmacokinetics 
2. Pharmacodynamics 
3. Pharmacogenomics 

Lecture 
 

MCQ 

Laboratory principles Lecture MCQ 
Short essay 

Therapeutic drug Monitoring Lecture 
Demonstration 

MCQ 
Short essay 

Laboratory evaluation of Drugs of Abuse Lecture 
Demonstration 

MCQ 
Short essay 

Laboratory evaluation and management Lecture 
Demonstration 

MCQ 
Short essay 

Toxicologic syndromes Lecture MCQ 
1.2 มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสิง่ส่งตรวจทั้งระยะก่อน
วิเคราะห์ ระยะวิเคราะห์ และระยะหลังวิเคราะห์ 
-Introduction to Toxicology laboratory and 
Specimen collection 

Lecture 
Demonstration 
 

MCQ  

1.4 เข้าใจเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางพิษวทิยา ISO 
17025:2007 

Lecture  
Demonstration 

MCQ 
Short essay 

1.5 เข้าใจ proficiency testing program Lecture  
Demonstration 

MCQ 
Short essay 

2. ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
2.1 สามารถแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ร่วมกับ
ข้อมูลทางคลินิก เพื่อการวินิจฉยัภาวะเปน็พิษจากยาและ
สารพิษ 

Case study Study report  

2.2 สามารถให้ค าปรึกษาแก่แพทย์ในการส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ (indication, limitation, further 
investigation) 

Case study - 
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หัวข้อ วิธีการสอน วิธีการประเมิน 
2.3 สามารถให้ค าปรึกษาแก่แพทย์ในการแปลผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการที่พบไม่บ่อยหรือไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย 
เช่น การพบสารพิษหรือสารเสพติดชนิดใหม่  

Case study 
Real case practice  

Consultation note  
Direct observation  

2.4 สามารถให้ความเห็นเก่ียวกับการตรวจทาง 
ห้องปฏิบัติการใน Inter-hospital toxicology case 
conference ได้ 

Real situation 
practice  

Direct observation  

3. ด้านทักษะในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Technical and procedural skill) 
3.1 สามารถปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้วยตนเองตามรายการ
ที่ก าหนด 

Demonstration 
Lab Practice  

- Lab report  

3.2 สามารถแปลผลการตรวจวิเคราะห์ที่ต้องใช้การสังเกต
โดยตรงได้ตามรายการที่ก าหนด 

Demonstration 
Lab Practice 

- Short assay  
 

4. ด้านประสบการณ์ในการควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการ (Administrative work experience) มีประสบการณ์ตามงานของ
แต่ละห้องปฏิบัติการในหัวข้อดังต่อไปนี ้
4.1 Workflow ของห้องปฏิบัตกิาร - Lecture 

- Lab rotation 
- MCQ 
- Short assay  

4.2 การ validate ผลการทดสอบ - Lecture 
- Demonstration 

- MCQ 
- Short assay  

4.3 การควบคุมคุณภาพ - Lecture 
- Lab rotation 

- MCQ 
- Short assay  

4.4 การแก้ไขปัญหาในงานประจ าวัน - Lab rotation 
- Lab meeting 

- Routine lab problem 
note 
- Direct observation  

5. ด้านจริยธรรมวิชาชีพ (Professionalism) (ด้านเจตคต)ิ 
5.1 แสดงออกถึงการค านึงถึงผลประโยชน์ของผูป้่วยเปน็
ส าคัญ รวมถึงการรักษาความลบัของผู้ป่วย  

-Lab rotation - Direct observation  

5.2 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สจุริต -Lab rotation - Direct observation  
5.3 แสดงออกถึงความรับผิดชอบและความตรงต่อเวลา -Lab rotation - Direct observation  
5.4 แสดงออกถึงบุคลิกภาพและการแต่งกายที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพ 

-Lab rotation - Direct observation  

5.5 แสดงออกถึงทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล ต่อเพื่อน
ร่วมงานทุกระดบั 

-Lab rotation - Direct observation  
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หัวข้อ วิธีการสอน วิธีการประเมิน 
6. ด้านทักษะการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
(Interpersonal and Communication skill) (ด้านความรู,้ 
ด้านเจตคต,ิ ด้านทักษะความสมัพันธ์) 

  

6.3 สามารถให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในกิจกรรม
ต่างๆ เชน่ seminar, journal club 

-Journal club -Direct observation 

6.4 สามารถน าเสนอข้อมูลผู้ป่วยและอภิปรายปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-Case presentation 
-Case report 

-Direct observation 

7. ด้านทักษะการเรียนรู้และพฒันาตนเอง (Practice-based 
learning and improvement) (ด้านความรู,้ ด้านเจตคติ) 

  

7.1 สามารถประเมินและวิพากษ์บทความทางวิทยาศาสตร์ -Journal club -Direct observation 
7.4 สามารถน าปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการและปัญหา
ทางคลนิิกมาเปน็ประเด็นในการปรับปรุงกระบวนการท างาน 
 

-Lecture 
-Project-based 
study  
- Lab meeting 

-Direct observation 

9. ด้านความรู้ในระบบสุขภาพ (ด้านความรู้)   
9.4 มีความรู้ด้านกฎหมายและข้อบังคับเก่ียวกับ
ห้องปฏิบัติการการแพทย ์
- ทราบถึงข้อก าหนดเร่ือง National Academy of Clinical 
Biochemistry guidelines for Emergency Toxicology 

-Lecture 
 

MCQ  
Short assay  
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Clinical Pathology Resident Competency สาขาวิชา POCT 

หัวข้อ วิธีการสอน วิธีการประเมิน 

1. ด้านความรู้พื้นฐาน (Basic Knowledge) 
1.1 มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน และ
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก ทีเ่ก่ียวข้องกับ 
Point-of-care Testing 

  

Definition of POCT  
Principle of POCT techniques and 
instruments  
POCT connectivity 

Lecture 
Demonstration 

MCQ 
Short essay 

1.2 มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสิง่ส่งตรวจทั้งระยะ
ก่อนวิเคราะห์ ระยะวิเคราะห์ และระยะหลงั
วิเคราะห์ 
Selection criteria of POCT devices  
Indication and Specimen collection 

Lecture 
Demonstration 

MCQ 
Short essay 

1.3 สามารถใช้เคร่ืองมือทางสถิติและการ
ค านวณทีส่ าคัญในการควบคุมคณุภาพการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ 
- Test performance characteristics 

Lecture  
Practice 

Study report 

1.4 เข้าใจเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
 ISO 22870:2006 

Lecture  
Demonstration 

MCQ 
Short essay 

1.5 เข้าใจ proficiency testing program Lecture  
Demonstration  

MCQ 
Short essay 

2. ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
2.3 สามารถให้ค าปรึกษาแก่แพทย์ในการแปล
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ไม่เป็นไปตามที่
คาดหมาย  

Case study 
Real case practice  

Consultation note  
Direct observation  

2.4 สามารถให้ความเห็นเก่ียวกับการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการในที่ประชุมสหสาขาวิชาชีพ  

POCT committee 
meeting 

Direct observation 

3. ด้านทักษะในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Technical and procedural skill) 
3.1 สามารถปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้วยตนเอง
ตามรายการที่ก าหนด 

Lecture 
Practice 

MCQ 
OSCE 

3.2 สามารถแปลผลการตรวจวิเคราะห์ที่ต้องใช้
การสังเกตโดยตรงไดต้ามรายการที่ก าหนด 

N/A N/A 
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หัวข้อ วิธีการสอน วิธีการประเมิน 

4. ด้านประสบการณ์ในการควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการ (Administrative work experience) มีประสบการณ์ตาม
งานของแต่ละห้องปฏิบัติการในหัวข้อดังต่อไปน ี
4.1 Workflow ของห้องปฏิบัตกิาร N/A N/A 
4.2 การ validate ผลการทดสอบ 
-Method Validation/verification 

- Lecture 
- Demonstration 

Study report 

4.3 การควบคุมคุณภาพ 
 

- Lecture 
- Lab rotation 

MCQ 
Short assay  

4.4 การแก้ไขปัญหาในงานประจ าวัน - Real situation 
observe and 
practice in daily lab 
round 

- Routine lab problem note 
- Direct observation by 
technician 

5. ด้านจริยธรรมวิชาชีพ (Professionalism) (ด้านเจตคติ) 
5.1 แสดงออกถึงการค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้ป่วยเปน็ส าคัญ รวมถึงการรักษาความลับของ
ผู้ป่วย  

-Lab rotation - Direct observation  

5.2 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สจุริต -Lab rotation - Direct observation  
5.3 แสดงออกถึงความรับผิดชอบและความตรง
ต่อเวลา 

-Lab rotation - Direct observation  

5.4 แสดงออกถึงบุคลิกภาพและการแต่งกายที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ 

-Lab rotation - Direct observation  

5.5 แสดงออกถึงทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคล ต่อเพื่อนร่วมงานทุกระดบั 

-Lab rotation - Direct observation  

9. ด้านความรู้ในระบบสุขภาพ (ด้านความรู้)   
9.1 เข้าใจบทบาทของห้องปฏิบตัิการทาง
การแพทย์ในระบบสาธารณสุข 

-Lecture 
-Lab meeting 

MCQ  
Short assay  

9.2 สามารถคิดค านวณตน้ทนุและราคาของการ
ทดสอบ รวมถึงวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-Lecture 
 

MCQ  
Short assay 
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Clinical Pathology Resident Competency สาขาวิชา Virology 

หัวข้อ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1.ด้านความรู้พื้นฐาน (Basic Knowledge) 
1.1 มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน และวทิยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก ที่เก่ียวข้องกับ Clinical Virology 
Laboratory ได้แก ่

  

- เข้าใจลักษณะส าคัญของโรคตดิเชื้อไวรัสที่ส าคัญ ซึ่งรวมถึง 
clinical presentation, transmission, pathophysiology 
และ epidemiology 

- Lecture - Short answer 

- ระบุไวรัสก่อโรคที่มีความจ าเพาะต่อกลุ่มผูป้่วย 
ผู้ป่วยเด็ก 
ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
ผู้ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ 

- Lecture - Short answer 

- Viral encountered in clinical specimens - Lecture - Checklist 
- Short answer 

- Specimen collection for clinical virology 
laboratory 

- Lecture - Short answer 

- Specimen processing for clinical virology 
laboratory 

- Lecture 
- Practice 

- Short answer 
- Direct observation in 
simulated setting 

- viral identification methods 
Serology 
PCR 
Real-time PCR 
 

- Lecture 
- Demonstration 
- Observation 
- Whole process 
practice 

- Checklist 
- Spot test 
- Whole precess exam 
(result evaluation) 

- Advance viral identification methods 
Genotyping 
Sequencing 
Microarray 
Next generation sequencing 
 
 
 

- Lecture 
- Demonstration 

- Short essay 
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หัวข้อ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

- Drug resistance testing for viral - Lecture 
- Demonstration 
- Whole process 
practice 

- Spot test 
- Short essay 

- เข้าใจขั้นตอนการออกแบบชุดตรวจทางไวรัสวิทยา และ
สามารถใช้โปรแกรม Bioinformatic ในการช่วยออกแบบชุด
ตรวจทางไวรัสวิทยาได ้

- Lecture 
- Demonstration 
- Whole process 
practice 

- Whole precess exam 
(result evaluation) 

1.2 สามารถใช้เคร่ืองมือทางสถิติและการค านวนทีส่ าคัญใน
การควบคุมคุณภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

- Demonstration - Short essay 

1.3 เข้าใจเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการทาง - Lecture - Short essay 
1.4 เข้าใจ proficiency testing program - Demonstration - Short essay 
2. ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
2.1 สามารถแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการร่วมกับ
ข้อมูลทางคลินิก เพื่อกำรวินิจฉยัโรคติดเชื้อไวรัส 

- Case study 
- Real case practice 

- Short answer 
- CRQ 

2.2 สามารถให้ค าปรึกษาแก่แพทย์ในการส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ (indication, limitation, further 
investigation) 

- Case study 
- Real case practice 

- Consultation note 
- Short essay 
- Oral examination 
(scenario) 

2.3 สามารถให้ค าปรึกษาแก่แพทย์ในการแปลผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการที่พบไม่บ่อยหรือไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย 
เช่น กำรพบเชื้อที่พบไมบ่่อย กำรพบกำรดื้อยำผิดปกติ 

- Case study 
- Real case practice  
(ถ้ามี) 

- Short essay 
- Oral examination 
(scenario) 

2.4 สามารถให้ความเห็นเก่ียวกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
และน ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อก่อโรคหรือกำรวินิจฉัยและกำร
ตรวจติดตำมเชื้อไวรัส 

- Real situation practice - Direct observation 
(longitudinal) 

2.5 สามารถส ำรวจควำมต้องกำร test ใหม่ของ clinician 
และพิจำรณำควำมเปน็ไปได/้ควำมคุ้มค่ำในกำรให้บริกำร 
(optional) 

- Project-based study - Clinical requirement 
note 
- Study report 

3. ด้านทักษะในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Technical and procedural skill) 
3.1 สามารถปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้วยตนเองตามรายการ
ที่ก าหนด 
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หัวข้อ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

- viral diagnosis and monitoring methods - Demonstration 
- Observation 
- Whole process 
practice 

- Spot test 
- Whole precess exam 
(result evaluation) 

3.2 สามารถแปลผลการตรวจวิเคราะห์ที่ต้องใช้การสังเกต
โดยตรงได้ตามรายการที่ก าหนด 

  

- viral diagnosis and monitoring methods  - Demonstration 
- Practice  

- Spot test 

4. ด้านประสบการณ์ในการควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการ (Administrative work experience) 
มีประสบการณ์ตามงานของแตล่ะห้องปฏิบัติการในหัวข้อดังตอ่ไปนี้ 
4.1 Workflow ของห้องปฏิบัตกิาร - Lecture 

- Demonstration 
- Group assignment: 
create graphic chart of 
workflow 

4.2 การ validate ผลการทดสอบ - Lecture 
- Case study 

- Short essay (scenario) 
or 
- Oral exam (scenario) 

4.3 การควบคุมคุณภาพ - Demonstration 
- Observation 

- Group report: List QC 
in Microbilogy 
laboratory and further 
recommendation 

4.4 การแก้ไขปัญหาในงานประจ าวัน - Real situation observe 
and practice in daily 
lab round 

- Routine lab problem 
note 
- Direct observation 
(longitudinal) 
- Oral exam (scenario) 
- Reflection 

4.5 การบริหารจัดการห้องปฏิบตัิการ - Real situation observe 
in weekly, monthly lab 
meeting 

- Short essay (scenario) 
or 
- Oral exam (scenario) 
- Reflection 
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PLO หัวข้อ วิธีการสอน วิธีการประเมิน Form 

5 Professionalism       
5.1 แสดงออกถึงการค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ป่วย

เป็นส าคัญ 
Role play 
scenarios 

Direct 
observation 

  

5.2 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริต Lab rotation Direct 
observation 

ไม่มี incidence 
ที่แสดงความไม่
ซื่อสัตย์สุจริต 

5.3 แสดงออกถึงความรับผิดชอบและความตรงต่อ
เวลา 

Lab rotation Direct 
observation 

P1 ข้อ 1, 2 

5.4 แสดงออกถึงบุคลิกภาพและการแต่งกายที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ 

Lab rotation Direct 
observation 

P1 ข้อ 4 

5.5 แสดงออกถึงทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ต่อ
เพื่อนร่วมงานทุกระดบั 

Lab rotation Direct 
observation 

P1 ข้อ 3 

6 Interpersonal and Communication skill   Direct 
observation 

  

6.1 สามารถสื่อสารกับแพทย์และบคุลากรทางการ
แพทย์ในการให้ค าปรึกษาได้อย่างเหมาะสม 

Role play 
scenarios 

Direct 
observation 

P4 (Pending) 

6.2 สามารถสื่อสารกับผูป้่วย/ผู้รบับริการในประเด็นที่
เก่ียวข้องกับห้องปฏิบัติการ 

OSCE (donor 
counselling, 
monthly blood 
collection advice) 

Direct 
observation 

P5 (Pending) 

6.3 สามารถให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ใน
กิจกรรมต่างๆ เช่น seminar, jounal club 

Seminar, Journal 
club 

Direct 
observation 

P3 ข้อ3,4 P6 
ข้อ4, 5 

6.4 สามารถน าเสนอข้อมูลผูป้่วยและอภิปรายปัญหา
อย่างมีประสทิธิภาพ 

Interesting case 
presentation 

Direct 
observation 

P2.1, 2.2 

7 Practice-based learning and 
improvement 

  Direct 
observation 

  

7.1 สามารถประเมนิและวิพากษ์บทความทาง
วิทยาศาสตร ์

Seminar, Journal 
club 

Direct 
observation 

  

7.2 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Seminar, Journal 
club 

Direct 
observation 

P3 ข้อ 2, 3.2 
P6 ข้อ 4.2 

7.3 สามารถวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้แก่การ
ระบุสิ่งทีต่นเองไม่รู ้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

  Portfolio, 
checklist 
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PLO หัวข้อ วิธีการสอน วิธีการประเมิน Form 

7.4 สามารถน าปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการและ
ปัญหาทางคลินิกมาเป็นประเดน็ในการปรับปรุง
กระบวนการท างาน 

Routine to 
research project 
assignment 

Portfolio   

8 ด้านการวิจัย       
8.1 มีความรู้เกี่ยวกับข้อก าหนดของจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย ์
Research project EC approval   

8.2 สามารถออกแบบโครงการวิจัย ด าเนินการวิจยั 
และสรุปผลการวิจัย 

Research project Manuscript   

8.3 สามารถเขียนบทความวิจัยและได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการ 

Research project Manuscript   
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ภาคผนวกที่ 10 
การจัดท ารายงานผู้ป่วย 

 
1.    รายงานผูป้่วยที่แพทย์ประจ าบา้นต้องจัดท า ครอบคลุมถึง 

 กรณีผู้ป่วยที่มีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่พบไม่บ่อย หรือ หายาก 
 กรณีผู้ป่วยที่มี case presentation ที่พบไมบ่่อย หรือ ไม่เป็นไปตามคาดหมาย 
 กรณีผู้ป่วยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างผลการตรวจทางห้องปฏิบัตกิารและโรคผู้ปว่ยที่พบใหม่ พบไม่บ่อย หรือ

แตกต่างจากปกต ิ
 กรณีผู้ป่วยที่มีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ถูก interfere หรือ มี pitfall/ near miss ในการตรวจ ซึ่งมี

ผลต่อการวินิจฉัย/การรักษาของผู้ป่วย 
2. การเตรียมรายงานผู้ป่วย  

ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ 
รายงานผู้ปว่ยประกอบด้วย 

 Title page 
 Unstructured Abstract (หากเขียนรายงานภาษาไทย ขอให้เขียน Abstract เป็นภาษาไทยดว้ย ) 
 Introduction 
 Case description 
 Discussion 
 Conclusions 
 Acknowledgements 
 References 
 Tables 
 Figures 

3. ขั้นตอนการส่งรายงานผูป้่วยในแต่ละ rotation 
  1. แพทย์ประจ าบ้านเลือกเคสผู้ป่วยที่น่าสนใจเมื่อขึ้นแต่ละ rotation และต้องมีการน าเสนอ (case 
presentation) เพื่อให้อาจารย์ในอนุสาขานั้นประเมินการน าเสนอในระหว่างที่แพทย์ประจ าบ้านยังฝึกปฏิบัติงานใน 
rotation นั้น และต้องส่ง first draft ของรายงานผู้ป่วยก่อนลง rotation  
 2. เมื่อแพทย์ประจ าบ้านจบชั้นปีที่ 2 ต้องมีรายงานผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจรับรองจากอาจารย์ในอนุสาขาวิชา
นั้น อย่างน้อย 3 เคส  
 3. เมื่อสิ้นสุดการอบรมชั้นปีที่ 3 หากแพทย์ประจ าบ้านมีรายงานผู้ป่วยที่ครบสมบูรณ์ ไม่ถึง 6 ราย 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีสิทธิ์พิจารณาไม่ส่งรายชื่อแพทย์ประจ าบ้านท่านนั้นเพื่อสอบวุฒิบัตรฯ 

 


