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4. พันธกิจของการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
เพื่อฝึ กอบรมวิชาตจพยาธิวิทยาซึ่งเป็ นสาขาวิชาทางการแพทย์เฉพาะทางที่ตอ้ งอาศัยความรู ้อย่างกว้างขวางและ
ลึกซึ้ ง ทั้งทางด้านคลินิกของผิวหนัง ความรู ้ทางด้านพยาธิ วิทยาทัว่ ไป และความรู ้ทางด้านพยาธิ วิทยาของผิวหนัง
ผสมผสานกัน โดยศึกษารอยโรคจากพยาธิ วิทยาของชิ้นเนื้อผิวหนังจากการย้อมสี มาตรฐาน (hematoxylin & eosin;
H&E) การย้อ ม histochemistry การย้อ ม immunohistochemistry ตลอดจนการตรวจพิ เ ศษอื่ น ๆ (molecular and
advanced techniques) เพื่ อ ให้ การวิ นิ จฉัยโรคได้อ ย่างถู กต้อ งและครบถ้วนตามมาตรฐานของห้อ งปฏิ บัติการฯ
รวมทั้งการมีความรู ้ความสามารถในการบริ หารห้องปฏิบตั ิการทางพยาธิ วิทยากายวิภาคได้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน แพทย์ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมผูเ้ ชี่ยวชาญสาขาตจพยาธิ วิทยาจึงควรมีความรู ้ครอบคลุมเนื้อหาดังกล่าวทั้งในด้าน
ทฤษฎีและปฏิบตั ิ มีความรู ้ ความสามารถในการทางานอย่างมืออาชีพ และสามารถปฏิบตั ิ งานแบบสหวิชาชีพ หรื อ
เป็ นทีม ร่ วมกับ แพทย์ หรื อเจ้าหน้าที่อื่นๆได้
นอกจากความรู ้และทักษะด้านตจพยาธิ วิทยาแล้ว แพทย์สาขาตจพยาธิ วิทยาควรมีความสามารถด้านอื่น ๆ ที่
ส าคัญ ได้แ ก่ ความสามารถในการเรี ย นรู ้ อ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง มี เ จตนารมณ์ แ ละเตรี ย มพร้ อ มที่ จ ะเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิต
ความสามารถด้านการวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้ การสื่ อสารและปฏิสัมพันธ์ มีความเอื้ออาทร ความรู ้ความเข้าใจ และ

ใส่ ใจในความปลอดภัยเพื่อแก้ไขปั ญหาการส่ งเสริ มสุ ขภาพ กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อให้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีความรับผิดชอบ มีจริ ยธรรม ทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อผูป้ ่ วย ผูร้ ่ วมงาน และองค์กร
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่องานบริ การทางตจพยาธิวิทยา
5. ผลลัพธ์ ของการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
แพทย์ที่จบการฝึ กอบรมเป็ นแพทย์เฉพาะทางสาขาตจพยาธิวิทยาต้องมีคุณสมบัติและความรู ้ความสามารถขั้นต่าตาม
สมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้านดังนี้
1) การดูแลรักษาผู้ป่วยและทักษะทางหัตถการ [Patient care (PC) and procedural skill (PS)]
1.1 แพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถให้การดูแลผูป้ ่ วยอย่างเข้าใจ ถูกต้องเหมาะสม และมีประสิ ทธิภาพต่อ
การให้การรักษาผูป้ ่ วยและการส่งเสริ มสุ ขภาพ (patient care) โดยแพทย์ประจาบ้านต่อยอดต้องสามารถปฏิบตั ิงาน
ได้ดว้ ยตนเองดังนี้
1.1.1 สรุ ปประวัติ รวบรวมข้อมูลสาหรับนามาคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล เพื่อนาไปสู่การวาง
แผนการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยชิ้นเนื้อ ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม (PC1)
1.1.2 แปลผล immunohistochemical stain ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม (PC2)
1.1.3 แปลผล immunofluorescence ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (PC3)
1.1.4 ให้คาปรึ กษาทางตจพยาธิวิทยา ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ (PC4)
1.1.5 วิเคราะห์ผลการตรวจทางพยาธิวิทยา เพื่อเป็ นส่วนประกอบในการวางแผนการรักษาผูป้ ่ วยได้
อย่างเหมาะสม (clinicopathological correlation) (PC5)
1.1.6 ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงระบบคุณภาพ ความปลอดภัย และการบริ หารจัดการห้องปฏิบตั ิการทาง
พยาธิวิทยาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (PC6)
1.2 แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะต้องสามารถทาหัตถการทางตจวิทยา และตจพยาธิวิทยา (procedural skill)
ได้แก่
1.2.1 การเลือกตาแหน่งเพื่อตัดชิ้นเนื้อผิวหนังและการตัดชิ้นเนื้อผิวหนังเพื่อตรวจวิเคราะห์ (PS1)
1.2.2 การตรวจชิ้นเนื้อผูป้ ่ วย วิเคราะห์ผล ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (PS2)
2) ความรู้ [Medical knowledge (MK)]
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดต้องมีความรู ้ความสามารถรอบด้านทั้งทางตจพยาธิวิทยา ตจวิทยาและวิทยาการ
ใหม่ ๆ ทางพยาธิวิทยาและทางการแพทย์ วิทยาการระบาด พฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสิ่ งแวดล้อม และนา
ความรู ้เหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการดูแลผูป้ ่ วย โดยแพทย์ประจาบ้านต่อยอดต้องมีความรู ้ดงั นี้
2.1 วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์พ้นื ฐาน เพื่อการวิเคราะห์เชื่อมโยงลักษณะทางคลินิกและลักษณะทาง
พยาธิวิทยา และตจพยาธิวิทยา (MK1)
2.2 พยาธิกาเนิด แนวทางและเกณฑ์การวินิจฉัยโรคทางตจพยาธิวิทยา และปัจจัยการพยากรณ์โรค
(prognostic factor) ทางตจพยาธิวิทยาที่สาคัญ (MK2)
2.3 หลักการของการบริ หารจัดการห้องปฏิบตั ิการทางตจพยาธิวิทยา (MK3)
3) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง [Practice-based learning and improvement (PBLI)]
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดต้องสามารถ
3.1 เรี ยนรู ้และเพิ่มประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ และข้อมูลป้อนกลับ (feedback) (PBLI1)

3.2 ปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพทางห้องปฏิบตั ิการพยาธิวิทยากายวิภาคที่
รับรองโดยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย (PBLI2)
3.3 สื บค้นและประเมินองค์ความรู ้ใหม่ ๆ รวบรวมและนามาใช้ เพื่อการวินิจฉัยทางตจพยาธิวิทยา และตจ
วิทยา ที่ถูกต้องและทันสมัย (PBLI3)
3.4 ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุ ขได้ (PBLI4)
4) ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่ อสาร [Interpersonal and communication skill (ICS)]
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดต้องมีทกั ษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่ อสารที่เหมาะสมดังนี้
4.1 นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วยและอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิ ทธิภาพ (ICS1)
4.2 ถ่ายทอดความรู ้และทักษะ ให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ (ICS2)
4.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทางานกับผูร้ ่ วมงานทุกระดับอย่างมีประสิ ทธิภาพ (ICS3)
4.4 เป็ นที่ปรึ กษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางด้านตจพยาธิวิทยา (ICS4)
5) ความเป็ นมืออาชีพ [Professionalism (P)]
5.1 มีคุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ่ วมงาน เพื่อนร่ วมวิชาชีพและสังคม (P1)
5.2 เคารพสิ ทธิผปู ้ ่ วย (P2)
5.3 มีความสนใจใฝ่ รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (continuous
professional development) (P3)
5.4 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (P4)
5.5 คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม (P5)
6) การปฏิบตั ิงานให้ เข้ ากับระบบ (System-based practice (SBP))
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดต้องตระหนักและปฏิบตั ิงานได้อย่างสอดคล้องกับระบบสุขภาพ และบริ บทของ
ทรัพยากรและสังคมได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยแพทย์ประจาบ้านต่อยอดต้อง
6.1 ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและสอดคล้องกับระบบสุขภาพของหน่วยงานและประเทศ (SBP1)
6.2 ใช้ทรัพยากรสุ ขภาพอย่างมีคุณค่าและเหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนการปฏิบตั ิงานเพื่อผูป้ ่ วยให้
เข้ากับบริ บทของการบริ การสาธารณสุ ขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ (SBP2)
6.3 มีส่วนร่ วมในการตรวจสอบความผิดพลาดของระบบงาน และร่ วมหาแนวทางแก้ไขและป้องกัน
(SBP3)
6.4 ปฏิบตั ิงานเป็ นทีมร่ วมกับบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดความปลอดภัยต่อผูป้ ่ วยและ
ประสิ ทธิภาพในการดูแลผูป้ ่ วย (SBP4)
6. แผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
สาหรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่ได้รับวุฒิบตั รหรื อหนังสื ออนุมตั ิฯแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสาขาตจวิทยา หลักสู ตรการฝึ กอบรมต้องครอบคลุม ดังนี้
1) ความรู ้พ้นื ฐานด้านพยาธิกายวิภาค (General pathology ) ซึ่งประกอบด้วย
Cellular injury
Inflammation
Healing

Circulatory disturbance
Immunopathology
Infection
Accumulation pigmentary disturbance
Growth disturbance
Neoplasia
ความรู ้ทางด้าน systemic pathology ในระบบที่เกี่ยวข้องกับผิวหนัง
วัตถุประสงค์รวบยอด: ผูร้ ับการฝึ กอบรมต้องมีความสามารถในการจาแนกความผิดปกติของ
รอยโรคจากการดูดว้ ยตาเปล่าและจุลพยาธิวิทยา และสามารถแยกโรคเหล่านี้ได้จากรอยโรค
อื่นๆ นอกจากนั้นผูร้ ับการฝึ กอบรมควรเข้าใจพยาธิกาเนิดและการดาเนินโรค สามารถบอก
ลักษณะสาคัญที่มีผลต่อการพยากรณ์โรค รวมถึงการรายงานผลพยาธิวิทยา (pathology report) ที่
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน รวมถึงเข้าใจหลักการพื้นฐาน การแปลผล และการย้อมทาง
immunohistochemistry เพื่อสามารถนาไปเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม
2) ความรู ้พ้นื ฐานด้านสรี รวิทยา และพยาธิสรี รวิทยา (Physiology and pathophysiology)
วัตถุประสงค์รวบยอด: ผูร้ ับการฝึ กอบรมควรมีความรู ้ดา้ นสรี รวิทยา และพยาธิ สรี รวิทยา ที่จะ
นาไปใช้ในการวินิจฉัยทางตจพยาธิวิทยา
สาหรั บ ผูเ้ ข้ารั บการฝึ กอบรมที่ ไ ด้รับ วุ ฒิบัต รหรื อ หนังสื อ อนุ มัติฯ แสดงความรู ้ ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชี พเวชกรรมสาขาพยาธิ วิทยากายวิภาค หรื อ สาขาพยาธิ วิทยาทั่วไป หลักสู ตรการฝึ กอบรมต้อง
ครอบคลุม ความรู ้พ้ืนฐานด้านตจวิทยา ประกอบด้วยความรู ้ทางด้านคลินิกของโรคผิวหนัง ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมต้อง
ศึกษา ลักษณะของโรค การดาเนินโรค การตรวจวินิจฉัย ตลอดจนการรักษาโรค โดยไม่รวมการศึกษาด้านเลเซอร์
และการเสริ มความงาม
6.1 วิธีการให้ การฝึ กอบรม
6.1.1 สถาบันที่เปิ ดหลักสู ตรต้องผ่านเกณฑ์สถาบันฝึ กอบรม อนุสาขาตจพยาธิวิทยา (ภาคผนวกที่ 2)
6.1.2 การปฏิบตั ิงานทางห้องปฏิบตั ิการ
ฝึ กปฏิบตั ิ surgical pathology ในห้องปฏิบตั ิการพยาธิวิทยาโดยครอบคลุมตั้งแต่การตรวจด้วยตาเปล่าและ
ตั ด ชิ้ น เ นื้ อ แ ละ การ แ ป ลผ ลทางห้ อ งป ฏิ บั ติ การ ที่ จ าเ ป็ นแ ละเกี่ ยวข้ อ ง เ ช่ น immunofluorescence,
immunohistochemistry และ molecular study รวมทั้งสามารถประมวลผลทั้งหมดเพื่อการวินิจฉัยโรค จนถึงการ
รายงานผล โดยเกณฑ์ข้ นั ต่าของจานวนชิ้นเนื้อที่ผเู ้ ข้า รับการฝึ กอบรมต้องได้ฝึกปฏิบตั ิในระยะเวลา 2 ปี ของการ
ฝึ กอบรมดังตาราง และมีการจัดทาสมุดบันทึกข้อมูลการปฏิบตั ิงาน
Specimen / Disease

จานวนขั้นต่า

ตรวจชิ้นเนื้อศัลยกรรมทัว่ ไปทางพยาธิวิทยา (ตจแพทย์)
ตรวจผูป้ ่ วยโรคผิวหนังทัว่ ไป (พยาธิแพทย์)

500 ราย
500 ราย

ตรวจชิ้นเนื้อผิวหนังทางพยาธิวิทยา

1,000 ราย

Specimen / Disease

จานวนขั้นต่า

ตรวจชิ้นเนื้อผิวหนังด้วย Immunofluorescence

10 ราย

ตรวจชิ้นเนื้อผิวหนังด้วย Immunohistochemistry and histochemistry

100 ราย

ส่ งสาเนารายงานการตรวจพยาธิ วิทยาผิวหนัง ให้กบั คณะอนุกรรมการฝึ กอบรม
และสอบฯ

50 ราย

6.1.3

การปฏิบตั ิงานที่สัมพันธ์กบั ทางคลินิก

ในช่วงเวลาที่ปฏิบตั ิงาน สถาบันฝึ กอบรมต้องกาหนดจานวนชัว่ โมงที่จะไปร่ วมศึกษางานหรื อ
ในการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ การวินิจฉัยทางพยาธิ วิทยา และวางแผนการรักษาผูป้ ่ วยผิวหนัง
เช่ น การประชุ มร่ วมระหว่างแผนก (interdepartmental conference) การประชุ มระหว่างโรงพยาบาล
(interhospital conference) และ clinicopathological conference โดยมี การบัน ทึ ก ข้อ มู ล การเข้าร่ วมการ
ประชุมลงในสมุดบันทึกข้อมูลการปฏิบตั ิงาน
กิจกรรม

จานวนขั้นต่า

Interdepartmental conference หรื อ Interhospital conference
หรื อ Clinicopathological conference

24 ครั้ง

6.1.4

กิจกรรมทางวิชาการ

สถาบันฝึ กอบรมต้องจัดให้มีกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาตจพยาธิ วิทยา ได้แก่ Topic
review, Journal club, case discussion, วารสารสโมสร เสนอบทความฟื้ นฟูวิชาการ วิเคราะห์กรณี ผปู ้ ่ วย
และสนับสนุนการเข้าร่ วมและ/หรื อการนาเสนอผลงานที่ประชุมทางวิชาการประจาปี ของราชวิทยาลัย
พยาธิ แพทย์แห่ งประเทศไทยหรื อสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่ งประเทศไทย และของ สมาคม ชมรม หรื อ
องค์กรที่เกี่ยวกับตจพยาธิวิทยาทั้งในและต่างประเทศ
6.1.5

การเรี ยนรู ้ต่างสถาบัน

ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมควรได้ศึกษาในต่างสถาบันโดยให้เป็ นวิชาเลือก (elective) ในรายวิชา ที่เกี่ยวข้อง
กับความรู ้ในรายวิชา dermatopathology เป็ นเวลา 1 เดือน
6.2 เนื้อหาของการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
เนื้อหาโดยสังเขปของการฝึ กอบรมสาหรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทุกคน ดังต่อไปนี้
6.2.1 ความรู ้ดา้ นตจพยาธิ วิทยา (Dermatopathology) ประกอบด้วยความรู ้ที่เกี่ยวกับลักษณะทางตจ
พยาธิ วิทยาของรอยโรคต่าง ๆ จากการตัดชิ้นเนื้ อผิวหนัง การเชื่ อมโยงอาการแสดงทางคลินิกเข้ากับ
ลักษณะที่ตรวจพบทางพยาธิ วิทยา การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการที่จาเป็ นสาหรับโรคผิวหนังรวมถึงการ

แปลผล เช่น immunofluorescence, immunohistochemistry, electron microscopic study และ molecular
study ซึ่งผูเ้ ข้าอบรมต้องศึกษาตามราย case ที่ได้เรี ยนรู ้ตลอดทั้งหลักสู ตร
6.2.2 ความรู ้ทางห้องปฏิบตั ิการด้านการบริ หารจัดการ (Laboratory management) ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมควร
ได้ศึกษาหลักการการบริ หารจัดการและความรู ้พ้นื ฐานรวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ในห้องปฏิบตั ิการ เช่น
การตัด slide, การย้อ มชิ้ น เนื้ อ ทั้ง ชนิ ด ธรรมดาและวิ ธี พิ เ ศษ, การย้อ ม immunofluorescence และ
immunohistochemistry ตลอดจนการควบคุ ม คุ ณภาพ รวมทั้ง ได้ร่ ว มเรี ย นรู ้ ใ น electron microscopic
study
6.2.3
สถิติและการศึกษาแบบทดลอง (Statistics and experimental design)
วัตถุประสงค์รวบยอด: ผูร้ ับการฝึ กอบรมควรมีความรู ้ทางระบาดวิทยาและวิธีการทางสถิติเพื่อนามาใช้ใน
การศึกษาวิจยั
6.2.4
ข้อเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous)
วัตถุประสงค์รวบยอด: ผูร้ ั บการฝึ กอบรมควรมีความรู ้ทวั่ ไปในเรื่ องที่เกี่ ยวข้องทางพยาธิ
วิทยา เช่นหลักการของนิติเวชศาสตร์ การประกันคุณภาพ กระบวนการพิจารณา ทบทวน และประเมินผล
การจัดการฝึ กอบรมของสถาบันฝึ กอบรม เข้าใจจริ ยธรรมทางการแพทย์ ได้แก่ แนวทางการประกอบ
วิชาชีพที่เหมาะสม โดยคานึงถึงสิ ทธิและการรักษาความลับของผูป้ ่ วย
6.3 การวิจัย
เพื่อให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมมีความรู ้ทางด้านการทาวิจยั และสามารถนาไปพัฒนางานได้ในอนาคตให้ผู ้
เข้าฝึ กอบรมต้องทาวิจยั ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับตจพยาธิวิทยาอย่างน้อย 1 เรื่ องในระหว่างการปฏิบตั ิงาน 2
ปี โดยเริ่ มตั้งแต่เข้าฝึ กอบรมและเสร็ จสิ้นก่อนจบหลักสู ตร โดยเป็ น ผูว้ ิจยั หลัก และสถาบันฝึ กอบรมจัดให้
มีอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อให้คาปรึ กษาแนะนาเรื่ องงานวิจยั รวมถึงเรื่ องอื่น ๆ ตลอดระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
6.3.1 คุณลักษณะของงานวิจยั
- เป็ นผลงานที่ริเริ่ มใหม่ หรื อเป็ นงานวิจยั ที่ใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนทั้งในและ
ต่างประเทศ แต่นามาดัดแปลงหรื อทาซ้ าในบริ บทของสถาบัน
- แพทย์ประจาบ้านต่อยอดและอาจารย์ผดู ้ าเนินงานวิจยั ทุกคน ควรผ่านการอบรมด้านจริ ยธรรม
การวิจยั ในคน และ/หรื อ good clinical practice (GCP)
- งานวิจยั ทุกเรื่ องต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ฯ ตามเกณฑ์ของ
สถาบัน
- งานวิจยั ทุกเรื่ องควรดาเนินภายใต้ขอ้ กาหนดของ GCP หรื อระเบียบวิจยั ที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับคาถามวิจยั
- ควรใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ โดยเฉพาะในบทคัดย่อ

6.3.2 วิธีการดาเนินการและกรอบเวลาการดาเนินงานวิจยั ในระยะเวลา 2 ปี
(24 เดือนของการฝึ กอบรม) ประมาณการดังนี้

ระยะเวลา (เดือนที่)

กิจกรรม

3 เดือนแรก

จัดเตรี ยมคาถามวิจยั และติดต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา และสื บค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิจยั

4-6

จัดทาโครงร่ างงานวิจยั และยื่นขออนุมตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั

7-12

เริ่ มเก็บข้อมูล และรายงานความคืบหน้างานวิจยั ต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาและ
รายงานความคืบหน้างานวิจยั ต่อคณะกรรมการฝึ กอบรมฯ ของสถาบัน

13-20

วิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปผลงานวิจยั จัดทารายงานวิจยั ฉบับร่ างให้อาจารย์ที่
ปรึ กษาปรับแก้ไข

21-24

ส่งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการฝึ กอบรมฯ ของสถาบัน และ
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ ให้ทาการประเมินผล
สาหรับประกอบคุณสมบัติการเข้าสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ

การรับรอง วุฒิบัตร สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ให้ มีคุณวุฒิ “เทียบเท่ าปริญญาเอก” (ภาคผนวกที่ 4)
6.4 ระยะเวลาของการฝึ กอบรม
หลักสู ตรการฝึ กอบรมเพื่อวุฒิบตั รผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะอนุ สาขาตจพยาธิ วิทยา แยกตามเวลาที่ใช้
ในการฝึ กอบรมรวมทั้งสิ้น 2 ปี (24 เดือน) รายละเอียดการฝึ กอบรมตามตารางด้านล่าง
กิจกรรม
Surgical pathology/dermatology
Dermatopathology
Elective
ความรู ้ทางห้องปฏิบตั ิการ และ Immunofluorescent study

ระยะเวลา
6 เดือน
16 เดือน
1 เดือน
1 เดือน

การจัดการฝึ กอบรมในหลักสู ตร หากสถาบันฝึ กอบรมแห่งใดยังขาดกิจกรรมหรื อปริ มาณงานตามเกณฑ์
ที่ กาหนด อาจจัด ฝึ กอบรมโดยใช้สถาบัน อื่ น เป็ นสถาบัน สมทบ หรื อ จัด ในลักษณะผสมผสานเป็ น
กิจกรรมร่ วมกับต่างภาควิชาที่เกี่ยวข้อง สถาบันสมทบควรเป็ นสถาบันที่มีการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน
พยาธิ วิทยากายวิภาคที่มีอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์แบบเต็มเวลาหรื อที่มี
การฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านตจวิทยา/หรื อฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขาตจพยาธิวิทยา

6.5 การบริหารการจัดการฝึ กอบรม
สถาบันฯ ต้องมีคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบและอานาจในการจัดการ การประสานงาน การ
บริ หาร และ การประเมินผล สาหรับแต่ละขั้นตอนของการฝึ กอบรม รวมถึงการให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เหมาะสมมี

ส่วนร่ วมในการวางแผนการฝึ กอบรม ประธานแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตรต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานใน
สาขานั้นมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี และได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยที่กากับดูแล
สภาวะการปฏิบัตงิ าน
สถาบันฯ ต้องจัดสภาวะการปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้
- ให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมเข้าร่ วมกิจกรรมวิชาการ (รวมถึงการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ) ที่เกี่ยวข้องกับ
การฝึ กอบรม ระบุกฎเกณฑ์และประกาศให้ชดั เจนเรื่ องเงื่อนไขงานบริ การและความรับผิดชอบของผู ้
เข้ารับการฝึ กอบรม
- มีการกาหนดการฝึ กอบรมทดแทนในกรณี ที่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีการลาพัก เช่น การลาคลอดบุตร
การเจ็บป่ วย การเกณฑ์ทหาร การถูกเรี ยกฝึ กกาลังสารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝึ กอบรม/
หลักสู ตร เป็ นต้น
- จัดให้มีค่าตอบแทนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมอย่างเหมาะสมกับตาแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมาย
- ควรมีการระบุชวั่ โมงการทางานที่เหมาะสม
6.6 การวัดและประเมินผล
มีการแจ้งกระบวนการการวัดและประเมินผลให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้รับทราบ โดยสามารถตรวจสอบและอุทธรณ์
ได้เมื่อต้องการ
การวัดและประเมินผลผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ประกอบด้วย
การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึ กอบรม การเลื่อนชั้นปี และการยุติการฝึ กอบรม
(1) การประเมินระหว่างการฝึ กอบรม
ก) สถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้มีการประเมินผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมระหว่างการฝึ กอบรม ครอบคลุม
ทั้งด้านความรู ้ ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย์ ในมิติต่าง ๆ ดังนี้
มิติที่ 1 ประเมินสมรรถนะ Entrustable Professional Activity (EPA) ตามที่ อฝส.กาหนดโดย
อาจารย์
มิติที่ 2 คะแนนสอบจัดโดยสถาบันฝึ กอบรมและราชวิทยาลัยฯ
มิติที่ 3 การตรวจรายงานประสบการณ์เรี ยนรู ้จากผูป้ ่ วย: portfolio
มิติที่ 4 การร่ วมกิจกรรมวิชาการภายในและภายนอกสถาบันฝึ กอบรม
มิติที่ 5 การประเมินสมรรถนะด้าน professionalism และ interpersonal and communication skills
โดยอาจารย์และผูร้ ่ วมงาน ( ประเมิน 360 องศา )
การบันทึกข้ อมูลการประเมินผู้เข้ารับการฝึ กอบรมทาโดย
- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม/สถาบันฝึ กอบรม ทาการบันทึกข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องลงใน portfolio
ของสถาบันฯ นั้น ๆ รวมถึงข้อมูลการประเมินผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมในมิติที่ 1-4 แล้วรายงาน
สรุ ปผลการประเมินการเลื่อนชั้นปี แต่ละปี การศึกษามายังราชวิทยาลัยฯสาหรับแพทย์ประจา
บ้านต่อยอดปี สุ ดท้ายของการฝึ กอบรม ต้องส่งรายงานสรุ ปผลการประเมินฯ ภายในวัน
สุ ดท้ายของการยื่นหลักฐานการสมัครสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ

ข) Achievable milestones/Entrustable professional activities ในแต่ ละชั้นปี (ภาคผนวกที่ 5)
ผลการประเมินนาไปใช้ในกรณี ต่อไปนี้
1. เพื่อเลื่อนระดับชั้นปี
2. เพื่อใช้พิจารณาคุณสมบัติผเู ้ ข้าสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ
การประเมินระหว่างการฝึ กอบรมโดยสม่าเสมอและแจ้งผลให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมรับทราบจะ
ช่วยให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านต่าง ๆ ของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้สมบูรณ์ข้ นึ
(2) เกณฑ์การเลื่อนชั้นปี
1. ปฏิบตั ิงานได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาที่กาหนด
2. ผ่านการประเมินตามมิติที่ 2-5 ที่กาหนดในหลักสู ตร โดยได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของแต่
ละมิติ ยกเว้นการสอบตามมิติที่ 2, 3 ให้ใช้เกณฑ์ตามแต่ละสถาบันฯ กาหนด
3. ผ่านเกณฑ์ Entrustable professional activities
4. ปฏิบตั ิงานได้สอดคล้องตามข้อกาหนดของสถาบันฝึ กอบรมไม่ก่อให้เกิดความเสื่ อมเสี ยแก่
สถาบันฝึ กอบรม
(3) แนวทางการดาเนินการกรณีไม่ ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปี
สถาบันฝึ กอบรม ระบุแนวทางทางการดาเนินการกรณี ไม่ผา่ นการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปี และ
ภายหลังเสร็ จสิ้นการประเมินให้สถาบันฯ รายงานสรุ ปผลการประเมินการเลื่อนชั้นปี แต่ละปี การศึกษา
มายัง อฝส. เพื่อรายงานต่อราชวิทยาลัยฯ และแพทยสภาตามลาดับ
สาหรับแพทย์ประจาบ้านปี สุ ดท้ายของการฝึ กอบรมต้องส่งรายงานสรุ ปผลการประเมินภายในวัน
สุ ดท้ายของการยื่นหลักฐานการสมัครสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ
(4) แนวทางการการดาเนินการสาหรับผู้ที่ไม่ ผ่านการประเมิน
1. แจ้งผลการประเมินให้แพทย์ประจาบ้านรับทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในแบบประเมินผลของ
แต่ละสถาบันฯ พร้อมแนวทางการพัฒนา รายละเอียดการปฏิบตั ิงานเพิ่มเติมการกากับดูแล และ
การประเมินผลซ้ า
2. แพทย์ประจาบ้านลงชื่อรับทราบ
3. ส่งสาเนาผลการประเมิน 1 ชุดให้ อฝส. ราชวิทยาลัยฯ และต้นสังกัด (ถ้ามี)
(5) การดาเนินการเพื่อยุติการฝึ กอบรม
การลาออกและการให้ ออก ให้เป็ นไปตามการพิจารณาของแต่ละสถาบันฯ และรายงานผลการ
ดาเนินการให้ราชวิทยาลัยฯ ทราบ
การประเมินผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้มีการประเมินผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมดังนี้

ก. การประเมิ นระหว่างการฝึ กอบรม ให้จัดทาเป็ นระยะในขณะฝึ กอบรม ประเมิ นเมื่ อสิ้ นสุ ดการ
ฝึ กอบรมแต่ละช่วงโดยสถาบันฝึ กอบรม เพื่อสามารถให้ขอ้ มูลกับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ประกอบการ
พัฒนาหรื อเพื่อการเลื่อนระดับ
ข. การประเมินเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาตจพยาธิ
วิ ท ยาประกอบด้ว ยการผ่ า นการฝึ กอบรมตามหลัก สู ต ร การสอบ และ งานวิ จัย ให้ จัด ท าโดย
คณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบความรู ้ ค วามชานาญในการประกอบวิ ชาชี พ เวชกรรมอนุ
สาขาตจพยาธิ วิทยาที่ ได้รับการแต่งตั้งโดยแพทยสภา โดยวิธีการประเมิน และเกณฑ์การตัด สิ น
จะต้องสอดคล้องกับข้อบังคับแพทยสภาว่ าด้วยหลักเกณฑ์การออกวุฒิบตั รเพื่อแสดงความรู ้ความ
ชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2552 พร้อมทั้งระบุคุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ์ เข้ารับการ
สอบเพื่อวุฒิบตั รดังนี้
คุณสมบัติผมู ้ ีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ
1. ผ่านการฝึ กอบรมครบตามหลักสู ตรสาขาตจพยาธิ วิทยาของราชวิทยาลัยพยาธิ แพทย์แห่ง
ประเทศไทยจากโรงพยาบาลหรื อสถาบันทางการแพทย์ที่ราชวิทยาลัยพยาธิ แพทย์แห่ ง
ประเทศไทยรับรอง
2. ได้รับวุฒิบตั รหรื อหนังสื ออนุมตั ิแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชี พเวช
กรรมสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค หรื อ สาขาพยาธิวิทยาทัว่ ไป หรื อสาขาตจวิทยา
3. มีผลงานวิจยั original article ฉบับสมบูรณ์ 1 เรื่ องเกี่ยวกับตจพยาธิวิทยาที่ผา่ นการรับรอง
ของสถาบันฝึ กอบรม หรื อมีจดหมายตอบรับการตีพิมพ์
คุณสมบัติผมู ้ ีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบเพื่ออนุมตั ิบตั รฯ
1. ผ่านการฝึ กอบรมหลักสู ตรสาขาตจพยาธิ วิทยาอย่างน้อย 1 ปี จากสถาบันฝึ กอบรมใน
ต่างประเทศและได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
2. ได้รับวุฒิบตั รหรื อหนังสื ออนุ มตั ิแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค หรื อ สาขาพยาธิวิทยาทัว่ ไป หรื อสาขาตจวิทยา
3. มี ผลงานวิจยั original article ฉบับสมบูรณ์ 1 เรื่ องเกี่ ยวกับตจพยาธิ วิทยาที่ผ่านการ
รับรองของสถาบันฝึ กอบรม หรื อมีจดหมายตอบรับการตีพิมพ์
4. ปฏิบตั ิงานด้านตจพยาธิวิทยาในสถาบันทางการแพทย์ที่ราชวิทยาลัยพยาธิ แพทย์แห่ ง
ประเทศไทยรับรองเป็ นเวลาอย่างน้อย 5 ปี
6.7 การประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันฝึ กอบรมที่จะได้รับการอนุมตั ิให้จดั การฝึ กอบรมจะต้องผ่านการประเมินความพร้อมใน
การเป็ นสถาบันฝึ กอบรมจากอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขาตจพยาธิ
วิทยาโดยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยและได้รับการรับรองจากแพทยสภาตามเวลาที่กาหนด
และสถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่องดังนี้

6.8

1. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายในสถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายใน
2. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายนอก สถาบันฝึ กอบรมจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพ
จากอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุ สาขาตจพยาธิ วิทยาโดยราช
วิทยาลัยพยาธิ แพทย์แห่งประเทศไทยตามเวลาที่กาหนด
การทบทวนและการพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรม จัดให้มีการทบทวนและพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมเป็ น ระยะ ๆ หรื ออย่างน้อย
ทุก 5 ปี และแจ้งผลการทบทวนและพัฒนาให้แพทยสภารับทราบ

7. การรับและคัดเลือกผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
7.1 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม ผูท้ ี่เข้ารับการฝึ กอบรมเป็ นพยาธิแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะอนุสาขาตจพยาธิ
วิทยาต้อง
1) ได้รับวุฒิบตั รหรื อหนังสื ออนุ มตั ิฯแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชี พเวชกรรมสาขา
พยาธิวิทยา กายวิภาค หรื อ สาขา พยาธิวิทยาทัว่ ไปหรื อสาขาตจวิทยา หรื อ
2) กาลังได้รับการฝึ กอบรมในโครงการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านปี สุ ดท้าย หรื อเป็ นแพทย์ใช้ทุนปี
สุ ดท้ายในสาขาพยาธิวิทยากายวิภาคหรื อ สาขาพยาธิวิทยาทัว่ ไปหรื อสาขาตจวิทยา หรื อ
3) กาลังเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานในสาขาพยาธิ วิทยากายวิภาคหรื อ สาขาพยาธิ วิทยาทัว่ ไปในปี ที่ 5 ที่มีสิทธิ สอบ
เพื่อวุฒิบตั รหรื อหนังสื ออนุมตั ิฯ และต้องสอบได้วุฒิบตั รหรื อหนังสื ออนุมตั ิฯก่อนเข้ารับการฝึ กอบรม
7.2 การคัดเลือกผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมจัดทาประกาศรายชื่อคณะกรรมการและเกณฑ์การคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม โดยยึดหลักความ
เสมอภาค โปร่ งใส และตรวจสอบได้
7.3 จานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
ให้เป็ นไปตามศักยภาพของสถาบันฝึ กอบรมฯ ที่ได้รับการรับรองโดยแพทยสภา
หากสถาบันฝึ กอบรมใดมีสถานภาพเป็ นสถาบันร่ วมฝึ กอบรม หรื อสถาบันฝึ กอบรมสมทบให้กบั หลายหลักสู ตรใน
สาขาเดียวกัน จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่จะปฏิบตั ิงานในสถาบันฝึ กอบรมแห่ ง นั้นในเวลาหนึ่งๆ จะต้องไม่เกิน
ศักยภาพของสถาบันฝึ กอบรมนั้น
8. อาจารย์ผ้ใู ห้ การฝึ กอบรม
8.1 คุณสมบัติของอาจารย์ผ้ใู ห้ การฝึ กอบรม
8.1.1 ประธานการฝึ กอบรม
ต้องเป็ นแพทย์ซ่ ึงได้รับวุฒิบตั รหรื อหนังสื ออนุมตั ิเพื่อแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมอนุสาขาตจพยาธิวิทยาและได้รับวุฒิบตั รพยาธิวิทยา/พยาธิวิทยากายวิภาคของแพทยสภาหรื อวุฒิบตั รตจ
วิทยาของแพทยสภา และปฏิบตั ิงานด้านตจพยาธิวิทยาอย่างน้อย 5 ปี ภายหลังได้รับวุฒิบตั รหรื อหนังสื ออนุมตั ิ ฯ
8.1.2 อาจารย์ผ้ใู ห้ การฝึ กอบรมแบบเต็มเวลา มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุดา้ นล่างคือ
1) ต้องเป็ นแพทย์ซ่ ึงได้รับวุฒิบตั รหรื อหนังสื ออนุมตั ิเพื่อแสดงความรู ้ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาตจพยาธิวิทยาของแพทยสภา

2) ได้รับวุฒิบตั รหรื ออนุมตั ิบตั รพยาธิวิทยา/พยาธิวิทยากายวิภาคหรื อวุฒิบตั รหรื ออนุมตั ิบตั รตจ
วิทยาของแพทยสภา
3) ปฏิบตั ิงานด้านตจพยาธิวิทยาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
4) มีคุณสมบัติการเป็ นอาจารย์ตามเกณฑ์ที่แต่ละสถาบันฯ กาหนด
8.1.3 อาจารย์พเิ ศษผู้ให้ การฝึ กอบรมแบบบางเวลา มีคุณสมบัติอย่างน้อย 1 ข้อตามที่ระบุดา้ นล่าง
1) มีคุณสมบัติตามข้อ 8.1.2
2) มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาเอก (PhD) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการฝึ กอบรม
3) มีวุฒิการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
8.2 จานวนของอาจารย์ผ้ใู ห้ การฝึ กอบรม
สัดส่ วนอาจารย์ผูใ้ ห้การฝึ กอบรมแบบเต็มเวลาต่อผูเ้ ข้ารั บการฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้านต่อยอดอนุ
สาขาตจพยาธิ วิท ยา ต้อ งมี อ าจารย์ท างด้านพยาธิ วิท ยากายวิ ภาค ตจวิ ท ยา และทางด้านตจพยาธิ วิ ท ยา
dermatopathology อย่างน้อย ด้านละ 1 คน ต่อ ผูเ้ ข้าฝึ กอบรม 2 คน รวมอาจารย์อย่างน้อย 3 คนต่อผูเ้ ข้า
ฝึ กอบรม 2 คน ในแต่ละปี ที่รับสมัคร หากมี จานวนอาจารย์ผูใ้ ห้การฝึ กอบรมเต็มเวลาไม่พอ อาจจัดให้มี
อาจารย์แบบไม่เต็มเวลาซึ่ งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์แบบเต็มเวลาได้ ไม่มากกว่าร้อยละ 50 ของจานวน
อาจารย์ท้งั หมด และภาระงานของอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาเมื่อรวมกันทั้งหมดจะต้องไม่นอ้ ยกว่าภาระงานของ
จานวนอาจารย์ผกู ้ ารฝึ กอบรมแบบเต็มเวลาที่ขาดไป
สถาบันฯ ต้องกาหนดและดาเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมให้สอดคล้อง
กับ พัน ธกิ จ ของแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ต ร ระบุ คุ ณสมบัติ ข องอาจารย์ผูใ้ ห้การฝึ กอบรมที่ ชัด เจน โดย
ครอบคลุมความชานาญที่ตอ้ งการ ได้แก่ คุณสมบัติทางวิชาการ ความเป็ นครู และความชานาญทางคลินิก
สถาบันฯ ต้องระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์ และสมดุลระหว่างงานด้านการศึกษา การ
วิจยั อาจารย์ต่อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมให้เป็ นไปตามเกณฑ์ที่แพทยสภากาหนดไว้ อาจารย์จะต้องมีเวลาเพียงพอ
สาหรับการให้การฝึ กอบรม ให้คาปรึ กษา และกากับดูแล นอกจากนั้นอาจารย์ยงั ต้องมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องทั้งทางด้านการแพทย์และด้านแพทยศาสตรศึกษา สถาบันฯ ต้องจัดให้มีการพัฒนาอาจารย์อย่างเป็ น
ระบบ และมีการประเมินอาจารย์เป็ นระยะ
ในกรณี ที่สัดส่ วนของอาจารย์ต่อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมลดลงกว่าที่ได้รับอนุมตั ิไว้ สถาบันควรพิจารณาลด
จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมลงตามความเหมาะสมเพื่อคงคุณภาพการฝึ กอบรมไว้
9. จานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมรับผูเ้ ข้าฝึ กอบรมได้ในสัดส่วน รวมทั้งต้องมีงานบริ การ ตามที่กาหนดในตารางต่อไปนี้
จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ปี ละ ชั้นละ

๑

๒

๓

๔

๕

จานวนแพทย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรม

๒

๓

๔

๕

๖

จานวนผูป้ ่ วยผิวหนัง ( ราย/ปี )

๓,๐๐๐

๔,๕๐๐

๖,๐๐๐

๗,๕๐๐

๙,๐๐๐

จานวนสิ่ งส่งตรวจผิวหนัง (ราย/ปี )

๑,๐๐๐

๑,๕๐๐

๒,๐๐๐

๒,๕๐๐

๓,๐๐๐

สิ่ งส่งตรวจทางพยาธิวิทยา (surgical pathology) (ราย/ปี )

๓,๐๐๐

๔,๕๐๐

๖,๐๐๐

๗,๕๐๐

๙,๐๐๐

10. ทรัพยากรทางการศึกษา
สถาบันฯ ต้องกาหนดและดาเนินนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรการศึกษาให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- สถานที่และโอกาสในการเรี ยนรู ้ท้งั ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
การเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่ทนั สมัย
สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารได้อย่างเพียงพอ มีอุปกรณ์สาหรับฝึ กอบรมภาคปฏิบตั ิ
และมีสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาที่ปลอดภัย
- การคัดเลือกและรับรองการเป็ นสถานที่สาหรับการฝึ กอบรม จานวนสิ่ งส่งตรวจเพียงพอและชนิดของสิ่ งส่ง
ตรวจหลากหลายสอดคล้องกับผลลัพธ์ของการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง การเข้าถึงสิ่ งอานวยความสะดวกทางคลินิก
และการเรี ยนภาคปฏิบตั ิที่พอเพียงสาหรับสนับสนุนการเรี ยนรู ้
- สื่ ออิเล็กทรอนิกส์สาหรับการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถเข้าถึงได้ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารให้เป็ นส่วนหนึ่งของการฝึ กอบรมอย่างมีประสิ ทธิภาพและถูกหลักจริ ยธรรม
- การจัดประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานเป็ นทีมร่ วมกับผูร้ ่ วมงานและบุคลากรวิชาชีพอื่น
- ความรู ้และการประยุกต์ความรู ้พ้นื ฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาที่ฝึกอบรม มีการบูรณา
การ และสมดุลระหว่างการฝึ กอบรมกับการวิจยั อย่างเพียงพอ
- การนาความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใช้ในการจัดทาแผนการฝึ กอบรม การดาเนินการฝึ กอบรม การ
ประเมินการฝึ กอบรม
- การฝึ กอบรมในสถาบันอืน่ ทั้งในและนอกประเทศตามที่ระบุไว้ในหลักสู ตร ตลอดจนระบบการโอนผลการ
ฝึ กอบรม
11. การประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
สถาบันฯ ต้องกากับดูแลการฝึ กอบรมให้เป็ นไปตามแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตรเป็ นประจา มีกลไกสาหรับการ
ประเมินหลักสู ตรและนาไปใช้จริ ง การประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร ต้องครอบคลุม
- พันธกิจของแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
- ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ที่พึงประสงค์
- แผนการฝึ กอบรม
- ขั้นตอนการดาเนินงานของแผนการฝึ กอบรม
- การวัดและประเมินผล
- พัฒนาการของผูร้ ับการฝึ กอบรม
- ทรัพยากรทางการศึกษา
- คุณสมบัติของอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรม
- ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผูร้ ับการฝึ กอบรมและความต้องการของระบบสุขภาพ
- สถาบันฝึ กอบรมร่ วม
- ข้อควรปรับปรุ ง
สถาบันฯต้องแสวงหาข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการฝึ กอบรม/หลักสู ตรจากผูใ้ ห้การฝึ กอบรมผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
นายจ้างหรื อผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยหลักรวมถึงการใช้ขอ้ มูลป้อนกลับเกี่ยวกับความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานของแพทย์ผสู ้ าเร็ จการฝึ กอบรม ในการประเมินการฝึ กอบรม/หลักสู ตร

12. การทบทวน / พัฒนาหลักสู ตรการฝึ กอบรม
สถาบันฯ ต้องจัดให้มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสู ตรฝึ กอบรมเป็ นระยะ ๆ หรื ออย่างน้อยทุก 5 ปี
ปรับปรุ งกระบวนการ โครงสร้าง เนื้อหา ผลลัพธ์ และสมรรถนะของผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรม รวมถึงการวัดและการ
ประเมินผล และสภาพแวดล้อมในการฝึ กอบรม ให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ ปรับปรุ งแก้ขอ้ บกพร่ องที่ตรวจพบ มีขอ้ มูลอ้างอิง
และแจ้งผลการทบทวน และพัฒนาให้แพทยสภารับทราบ
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เป็ นผูร้ ับผิดชอบดูแลการฝึ กอบรม และทบทวน/พัฒนา
หลักสู ตรการฝึ กอบรมเป็ นระยะ ๆ หรื ออย่างน้อยทุก 5 ปี และแจ้งผลการทบทวน/พัฒนาให้แพทยสภารับทราบ
13. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
- สถาบันฯ ต้องบริ หารจัดการหลักสู ตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่กาหนดไว้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การรับสมัคร
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม(เกณฑ์การคัดเลือกและจานวนที่รับ) กระบวนการฝึ กอบรม การวัดและประเมินผล และ
ผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมที่พงึ ประสงค์ การออกเอกสารที่แสดงถึงการสาเร็ จการฝึ กอบรมในแต่ละระดับ หรื อ
หลักฐานอย่างเป็ นทางการอื่น ๆ ที่สามารถใช้เป็ นหลักฐานแสดงการผ่านการฝึ กอบรมในระดับนั้นได้ท้งั ใน
ประเทศและต่างประเทศ
- สถาบันฯต้องกาหนดหน้าที่รับผิดชอบและอานาจในการบริ หารจัดการงบประมาณของแผนการฝึ กอบรม/
หลักสู ตรให้สอดคล้องกับความจาเป็ นด้านการฝึ กอบรม
- สถาบันฯต้องมีบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดาเนินการของการ
ฝึ กอบรมและกิจกรรมอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง การบริ หารจัดการที่ดีและใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
- สถาบันฯต้องจัดให้มีให้มีจานวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนับสนุนด้านอืน่ ๆที่
เกี่ยวข้องครบถ้วน สอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปิ ดการฝึ กอบรม
14. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย กาหนดให้สถาบันฝึ กอบรมที่จะได้รับการอนุมตั ิให้จดั การฝึ กอบรม จะต้อง
ผ่านการประเมินความพร้อมในการเป็ นสถาบันฝึ กอบรม และสถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพการ
ฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่องดังนี้
14.1 การประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายในสถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ
ฝึ กอบรมภายในทุก 2 ปี
14.2 การประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายนอก สถาบันฝึ กอบรมจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพจาก อฝส. อย่าง
น้อยทุก 5 ปี

ภาคผนวกที่ 1
รายนามคณะอนุกรรมการจัดทาเกณฑ์ หลักสู ตรอบรมแพทย์ประจาบ้ านต่ อยอด
อนุสาขาตจพยาธิวิทยา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ศาสตราจารย์นายแพทย์พงษ์ศกั ดิ์
รองศาสตราจารย์นายแพทย์นภดล
ศาสตราจารย์นายแพทย์เจน
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงพรรณแข
รองศาสตราจารย์ พันเอกแพทย์หญิงกอบกุล
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพนิตตา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเพ็ญวดี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เจตน์
พันตรี แพทย์หญิงชุติกา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พลั ลภ

วรรณไกรโรจน์
นพคุณ
มโนนุกุล
มไหสวริ ยะ
อุณหโชค
สิ ทธินามสุ วรรณ
พัฒนปรี ชากุล
วิทิตสุ วรรณกุล
ศรี สุทธิยากร
จักรวิทย์ธารง

ประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

ภาคผนวกที่ 2
2. เกณฑ์ สถาบันฝึ กอบรม อนุสาขาตจพยาธิวิทยา
2.1 เกณฑ์ ทั่วไปสาหรับสถาบันฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมหลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาวิชาตจพยาธิ วิทยา จะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทวั่ ไปที่ระบุไว้ในข้อบังคับ
แพทยสภาว่าด้วยการเสนอขอเปิ ดการฝึ กอบรมเป็ นผูม้ ีความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
ต่าง ๆ พ.ศ. 2552
2.2 เกณฑ์ เฉพาะสาหรับสถาบันฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมจะต้องมีหน่ วยงานให้การตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาผู ้ ป่วยในสาขาตจวิทยาตลอดเวลา มีงาน
บริ การที่มีคุณภาพ และได้รับการรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบตั ิการจากราชวิทยาลัยพยาธิ แพทย์แห่ งประเทศ
ไทย เป็ นสถาบันที่มีความพร้อมในการให้บริ การด้านการตรวจวินิจฉัยทางตจพยาธิ วิทยา มีจานวนผูป้ ่ วยและสิ่ งส่ งตรวจที่
เพียงพอต่อการฝึ กอบรม ดังนี้
• ผูป้ ่ วยผิวหนัง 3,000 ราย / ปี
• สิ่ งส่งตรวจผิวหนัง (dermatopathology) 1,000 ราย / ปี
• สิ่ งส่งตรวจทางพยาธิวิทยา (surgical pathology) 3,000 ราย / ปี
ในกรณี ที่สถาบันฝึ กอบรมขาดคุณสมบัติบางข้อ ต้องจัดการฝึ กอบรมโดยใช้สถาบันการฝึ กอบรมอื่นเป็ นสถาบั น
สมทบหรื อสถาบันร่ วมฝึ กอบรมโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ

ภาคผนวกที่ 3
เนื้อหาวิชาของหลักสู ตรการฝึ กอบรม
หลักสู ต รการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเพื่อ วุ ฒิบัตรผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะอนุ สาขาตจพยาธิ วิทยาจะต้อง
ครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้
3.1 พยาธิวิทยาพื้นฐาน (General Pathology)
3.2 พยาธิวิทยาของระบบต่าง ๆ (Systemic pathology)
3.3 ความรู ้พ้นื ฐานทางห้องปฏิบตั ิการ (Laboratory)
3.4 ความรู ้พ้นื ฐานด้านตจวิทยา (General Dermatology)
3.5 ความรู ้ดา้ นตจพยาธิวิทยา (Dermatopathology)
3.1 พยาธิวิทยาพื้นฐาน (General Pathology)
เนื้อหาทางพยาธิวิทยาพื้นฐานสาหรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่ได้รับวุฒิบตั รหรื อหนังสื ออนุมตั ิฯแสดงความรู ้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตจพยาธิวิทยา ต้องครอบคลุม ดังนี้
Methods used in pathology laboratory
Cellular pathology
Growth disturbances
Immunopathology
Inflammation and healing
Tumor/neoplasia
Abnormalities of pigmentation and abnormal accumulations
Diseases and injuries caused by physical agents
Disorders of the circulation
Developmental abnormalities
Changes associated with aging
3.2 พยาธิวิทยาของระบบต่ าง ๆ (Systemic Pathology)
เนื้อหาทางพยาธิวิทยาของระบบต่าง ๆสาหรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่ได้รับวุฒิบตั รหรื อหนังสื ออนุมตั ิฯแสดงความรู ้ความ
ชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตจวิทยา ต้องครอบคลุม ดังนี้
Diseases of the heart and blood vessels
• Etiology, pathophysiology and pathology of diseases of the heart and blood vessels related to dermatological diseases
Diseases of the respiratory system
• Etiology, pathophysiology and pathology of diseases of the respiratory system related to dermatological diseases
Diseases of the bone marrow, blood and lymphoreticular tissue
• The functional anatomy of lymph nodes. Immune disorders.

Etiology, pathophysiology and pathology of diseases of the bone marrow, blood and lymphoreticular tissue related to
dermatological diseases
Diseases of the alimentary tract and pancreas
• Etiology, pathophysiology and pathology of diseases of alimentary system and pancreas related to dermatological
diseases
Disease of the liver and biliary tract
• Etiology, pathophysiology and pathology of diseases of the liver and biliary tract related to dermatological diseases
Diseases of the kidneys and urinary tract
• Etiology, pathophysiology and pathology of diseases of the kidney and urinary tract related to dermatological diseases
Diseases of the endocrine system
• Etiology, pathophysiology and pathology of diseases of the endocrine system related to dermatological diseases
Diseases of the nervous system and the muscle
• Etiology, pathophysiology and pathology of diseases of the nervous system and muscle related to dermatological diseases
Diseases of the reproductive system
• Etiology, pathophysiology and pathology of diseases of the male and female reproductive system including breast related
to dermatological diseases
Diseases of the skin
• Skin histology and architecture, and a review of the general reaction patterns of the different tissues in the skin
• Inflammatory reactions
• Non-melanocytic tumors and tumors and tumor-like lesions
• Melanocytic lesions, nevi, dysplastic nevus syndrome, and melanomas, and relation to UV radiation.
Diseases of the bones and joints
• Etiology, pathophysiology and pathology of diseases of the bone and joint related to dermatological diseases
Diseases of the head and neck
• Etiology, pathophysiology and pathology of diseases of head and neck related to dermatological diseases
Diseases of the eye
• Etiology, pathophysiology and pathology of diseases of the eye related to dermatological diseases
•

3.3. ความรู้ทางห้ องปฏิบัตกิ าร (Laboratory)
ทักษะและแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเพื่อวินิจฉัยโรคทางตจพยาธิ วิทยา แพทย์ประจาบ้านต่อยอดต้องรู ้ขอ้ บ่งชี้
ประโยชน์ของตรวจทางห้องปฏิบตั ิ การต่าง ๆ เนื้ อหาทางความรู ้ทางห้องปฏิบตั ิการ สาหรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทุกคน
ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
• เกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบตั ิการพยาธิวิทยากายวิภาค
• หลักการและเทคนิคทางห้องปฏิบตั ิการพยาธิ วิทยากายวิภาค การรับสิ่ งส่ งตรวจ การตรวจด้วยตาเปล่า การ fix ชิ้น
เนื้ อ การตัด ชิ้ น เนื้ อ การเตรี ยมชิ้ น เนื้ อ (Tissue processing) การ embed ชิ้ น เนื้ อ การตัด ด้ว ย microtome การ
deparaffinize การย้อมสี และ การ mount สไลด์

• หลักการศึกษาพิเศษทางพยาธิ วิทยา อันได้แก่การย้อมสี histochemistry (เช่น PAS, PASD, GMS, Giemsa, Congo
red เป็ นต้น) การย้อมสี Immunofluorescence และ การย้อมสี Immunohistochemistry
• หลักการเตรี ยมชิ้นเนื้อและตรวจทางกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน
• ประเภทตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ ที่ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทุกคนจะต้องสามารถตรวจและแปลผลได้ด้วยตนเอง
ได้แก่ Gram stain, AFB, and Wright stain (Tzanck smear)

3.4 ความรู้พื้นฐานด้ านตจวิทยา (General Dermatology)
3.4.1 ความรู้พื้นฐานของตจวิทยา
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเพื่อวุฒิบตั รหรื อหนังสื ออนุมตั ิฯแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชี พเวชกรรมสาขาตจ
พยาธิวิทยา ต้องครอบคลุมเนื้อหาในหัวข้อหลักดังนี้
- Structure and function of skin and soft tissue
- Pathology and pathogenesis of diseases
- Principle of immunological response
- Basic pharmacology of treatment
โรคที่สาคัญทางผิวหนังที่แพทย์ตอ้ งวินิจฉัยได้และรักษาได้ แบ่งตามระดับการจัดการเรี ยนรู ้ดงั นี้
ระดับที่ ๑ โรคหรื อภาวะที่พบบ่อย และมีความสาคัญซึ่งแพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถเรี ยนรู ้ได้จากผูป้ ่ วยโดยตรง
ระดับที่ ๒ โรคหรื อภาวะที่พบน้อยกว่าระดับ 1 และมีความสาคัญซึ่งแพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถเรี ยนรู ้จากผูป้ ่ วยแต่
อาจจะไม่ได้ดูแลผูป้ ่ วยโดยตรง ได้แก่ การร่ วม round หรื อการดูแลผูป้ ่ วยร่ วมกับอาจารย์แพทย์ผดู ้ ูแล
ระดับที่ ๓ โรคที่พบน้อยซึ่งแพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถเรี ยนรู ้โดยการศึกษาด้วยตนเองหรื อฟังการบรรยาย
ภาวะหรื อโรค
1. Skin infection

ระดับ ๑
- Herpes simplex
- Herpes zoster
- Skin abscess
- Paronychia, folliculitis
- Cellulitis
- Varicella
- Condyloma
- Molluscum contagiosum
- Warts
- Fungal, yeast infections

ระดับ ๒
- Leprosy
- Scabies

ระดับ ๓
- Syphilis

ภาวะหรื อโรค
2. Eczematous reaction
pattern

-

ระดับ ๑
Contact dermatitis
Atopic dermatitis
Stasis dermatitis
Nummular eczema
Urticaria

ระดับ ๒

- Actinic keratosis
- Basal cell
carcinoma
- Melanoma
- Squamous cell
carcinoma
- Kaposi sarcoma

3. Skin tumors

4. Papulosquamous
reaction pattern

- Psoriasis
- Seborrheic dermatitis

5. Follicular disease

- Acne

7. Drug hypersensitivity

- Erythema multiforme

3.4.2 ความรู้ทางด้ านบูรณาการ

- Lichen planus
- Pityriasis rosea
- Rosacea
- Exfoliative
dermatitis
- Toxic epidermal
necrolysis
- Bullous pemphigoid
- Pemphigus vulgaris

7.Vesiculobullous
reaction pattern
8.โรคผิวหนังอื่นๆ

ระดับ ๓

- Alopecia

- Vasculitis
- Vitiligo

หัวข้ อ
1. จริ ยธรรมทางการแพทย์

ระดับ ๑
- ประเมินความสามารถในการ
ตัดสิ นใจรักษาผูป้ ่ วย
- การให้ขอ้ มูลและคาปรึ กษาการ
วางแผนการรักษาต่อผูป้ ่ วยและ
ญาติในกรณี ระยะสุ ดท้ายของชีวิต
- การดูแลผูป้ ่ วยและญาติใน
ระยะใกล้เสี ยชีวิตได้แก่การหยุด
การใช้การรักษา การบอกข่าวร้าย
การรับฟังญาติและผูป้ ่ วย
- การนับถือให้เกียรติและสิ ทธิ
รวมทั้งความเห็นของผูป้ ่ วย

2. การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต

- การพัฒนาความสามารถในการ
ค้นคว้าความรู ้ดว้ ยตนเองให้
ทันสมัย
- เข้าร่ วมกิจกรรมการฝึ กอบรม
สม่าเสมอ
- การวิเคราะห์และวิจารณ์งาน
วารสาร
- สามารถใช้ electronic database,
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การเรี ยนรู ้
- การถ่ายทอดความรู ้แก่แพทย์
บุคลากรทางการแพทย์ นิสิต
นักศึกษา ผูป้ ่ วยและญาติ

3. กระบวนการทางคลินิก

- การบันทึกเวชระเบียนครบถ้วน
ถูกต้อง
- ทักษะการสื่ อสารกับผูป้ ่ วย ญาติ
และบุคลากรทางการแพทย์
- ให้คาแนะนาผูป้ ่ วยเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤฒิกรรมเพื่อลด
ปัจจัยเสี่ ยง

หัวข้ อ

ระดับ ๑

ระดับ ๒
- การปฎิบตั ิเมื่อผูป้ ่ วย
ปฏิเสธการรักษา
- ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยตัดสิ นใจ
ไม่ได้ตอ้ งสามารถเลือกผู ้
ตัดสิ นใจแทนผูป้ ่ วยได้
- จริ ยธรรมในการวิจยั
- การรับของจากบริ ษทั
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

ระดับ ๒

ระดับ ๓
- การปฏิบตั ิในกรณี ที่ผปู ้ ่ วย
ร้องขอการรักษาที่ไม่มี
ประโยชน์หรื อมีอนั ตราย

ระดับ ๓

4. ระบาดวิทยาคลินิก

- ประเมินงานวิจยั
- ความเชื่อถือได้และจุดอ่อนของ
การศึกษาแบบ randomized
control, con-control, cohort
studies และ meta-analysis
- วิเคราะห์ขอ้ มูลและความเชื่อถือ
ได้ของข้อมูลที่ได้มาจากการ
รวบรวม เช่น review article
- สามารถใช้ขอ้ มูลทางสถิติได้
ถูกต้อง เช่น p-value number need
to treat relative risk

3.5 ความรู้ด้านตจพยาธิวิทยา (Dermatopathology)
เนื้อหาวิชาทางด้านตจพยาธิวิทยาประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
โดยอ้างอิงตามหัวข้อกลุ่มโรคและภาวะทาง DERMATOLOGY
1. Structure and function of the skin
2. Eczema
3. Immunology and immunologic diseases
4. Infectious diseases
5. Photomedicine
6. Papulosquamous diseases
7. Vesiculobullous diseases
8. Vasculitis
9. Panniculitis
10. Drug eruptions
11. Noninfectious inflammatory diseases
12. Pigmentary disorders
13. Disorders of hair
14. Disorders of nail
15. Disorders of sebaceous gland
16. Disorders of sweat gland
17. Disorders of mucous membrane
18. Genodermatosis
19. Disorders of nutrition and metabolism
20. Skin neoplasms

- ใช้ขอ้ มูลเพื่อการวินิจฉัย
เช่น sensitivity specificity
ได้อย่างเหมาะสม
- การประเมิน cost
effectiveness
- การประเมินความพอใจ
ของผูป้ ่ วย

- potential bias ของการ
ประเมิน sensitivity และ
specificity

21. Skin signs of systemic diseases
22. Occupational and environmental diseases
23. Psychocutaneous disorders
24. Pediatric dermatology
25. Laboratory procedures
26. Dermatologic therapy

ภาคผนวกที่ 4
การรับรอง วุฒบิ ัตร สาขาพยาธิวทิ ยากายวิภาค ให้ มีคุณวุฒิ “เทียบเท่ าปริญญาเอก”
การรับรองคุณวุฒิหรื อวุฒิการศึกษา วุฒิบตั ร (วว.) สาขาพยาธิ วิทยากายวิภาค ให้ “เทียบเท่าปริ ญญาเอก” นั้น ถือ
เป็ นสิ ทธิ ส่วนบุคคลและของแต่ละสถาบันที่ให้การฝึ กอบรม โดยให้เป็ นไปตามความสมัครใจของแต่ละสถาบันที่ให้
การฝึ กอบรมฯ และความสมัครใจของแพทย์ประจาบ้าน หากแพทย์ป ระจาบ้านมีความประสงค์ดงั กล่าว จะต้องแจ้งให้
สถาบันฝึ กอบรมทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนว่า จะรับการฝึ กอบรมที่มีโอกาสได้รับทั้ง วว. และการรับรองคุณวุฒิ
ดังกล่าวให้ “เทียบเท่าปริ ญญาเอก”
ในกรณี ที่สถาบันฝึ กอบรมฯ ไม่สามารถจัดการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน เพื่อให้มีการรับรองคุณวุฒิ วว. “เทียบเท่า
ปริ ญญาเอก” ได้ สถาบันนั้นมีสิทธิ์ ที่จะไม่จดั การฝึ กอบรมแบบที่มีการรับรองคุณวุฒิ ให้ “เทียบเท่าปริ ญญาเอก” ได้
สถาบันนั้นสามารถแจ้งให้แพทย์ประจาบ้านทราบตั้งแต่วนั เริ่ มเปิ ดรับสมัครการคัดเลือกเข้าเป็ นแพทย์ประจาบ้านไป
จนถึงวันที่เริ่ มเปิ ดการฝึ กอบรม ในกรณี ที่สถาบันฝึ กอบรมใดต้องการให้มีการรับรอง วว. ให้มีคุณวุฒิ ดังกล่าว แต่มี
ทรัพยากรจากัด สถาบันนั้นสามารถติดต่อขอความร่ วมมือจากอาจารย์และทรัพยากรจากสถาบันอื่นมาช่วยได้
การที่แพทย์ประจาบ้านสอบผ่านและมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบตั รสาขาพยาธิ วิทยากายวิภาคแล้ว หากมีความประสงค์จะให้
ราชวิทยาลัยฯ ดาเนินการออกเอกสารเพื่อรับรองว่า วุฒิบตั รสาขาพยาธิ วิทยากายวิภาค มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริ ญญาเอก”
นั้น จะต้องทาให้ผลงานวิจยั หรื อส่วนหนึ่งของผลงานวิจยั ที่ส่งมาให้ราชวิทยาลัยฯ ประกอบการเข้าสอบ วว. ในครั้งนั้น
มีลกั ษณะดังนี้
1. ผลงานวิจยั (original article) หรื อส่ วนหนึ่งของผลงานวิจยั ต้องได้รับการตีพิมพ์หรื ออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรื อนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ
2. กรณี งานวิจยั วารสาร (review article) ในสาขาพยาธิ วิทยากายวิภาค ควรเป็ นงานวิจยั แบบ systematic review หรื อ
meta-analysis โดยให้เพิ่มวงเล็บด้วยภาษาอังกฤษว่าเป็ น systematic review หรื อ meta-analysis เพื่อให้เกิดความชัดเจน
3. ให้ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น
อนึ่ ง การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรื อนานาชาติที่มีคุณภาพที่อยู่นอกเหนื อฐานข้อมูล Thai-journal citation index
(TCI) ให้เป็ นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ถูกคัดเลือกให้อยูใ่ น PubMed, Scopus, Web of Science หรื อ Google Scholar
หรื อในวารสารนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในบทความและมีการตีพิมพ์วารสารฉบับนี้มานานเกิน 10 ปี (วารสารเริ่ มออก
อย่างช้าในปี พ.ศ.2549 หรื อ ค.ศ.2006)
ในกรณี ที่ วว. ได้รับการรับรองว่า “เทียบเท่าปริ ญญาเอก” ไม่ให้ใช้คาว่า Ph.D. หรื อ ปร.ด. ท้ายชื่อในคุณวุฒิ หรื อวุฒิ
การศึกษา รวมทั้งการใช้คาว่า ดร. นาหน้าชื่อ แต่สถาบันการศึกษาสามารถให้ผทู ้ ี่ได้ วว. ที่ “เทียบเท่าปริ ญญาเอก” นี้
เป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตรการศึกษา อาจารย์รับผิดชอบหลักสู ตรการศึกษา อาจารย์คุมวิทยานิ พนธ์ หรื อเป็ นวุฒิ
การศึกษาประจาสถานศึกษาได้
ดังนั้น วุฒิบตั รฯ ที่ได้รับการรับรองวุฒิการศึกษานี้ จะมีคาว่า “เทียบเท่าปริ ญญาเอก” ต่อท้ายได้เท่านั้น

ภาคผนวกที่ 5
Entrustable Professional Activities
Entrustable professional activities (EPA)
คือ กิจกรรมที่มีความสาคัญมาก (critical activities) ซึ่งผูท้ ี่เป็ นตจพยาธิแพทย์ทุกคนต้องทาได้ดว้ ยตนเองอย่าง
ถูกต้องและมีความปลอดภัยต่อผูป้ ่ วย
ราชวิทยาลัยฯ กาหนด EPA ซึ่งแพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกคนต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถทาได้ดว้ ยตนเองใน
ระหว่างการฝึ กอบรม ดังนี้
EPA1a Perform gross dissection and pathological evaluation of simple surgical specimens
(Dermatologist)
EPA1b Perform general dermatologic patients’ care
(Pathologist)
EPA2 Compose a diagnostic report for dermatopathology specimens
EPA3 Perform microscopic evaluation of dermatopathological slides
EPA4 Optimize test utilization in dermatopathology
(histochemistry and immunohistochemistry)
EPA5 Immunofluorescent evaluation and interpretation
อนึ่ง สถาบันฝึ กอบรมสามารถกาหนดให้มี EPA เพิ่มขึ้นจากที่กล่าว ตามความเหมาะสมของสภาวะการฝึ กอบรมในที่น้ นั ๆ
1. แนวทางการเรียนรู้และการประเมิน EPA
Level of EPA
Level 1 (L1) = สามารถปฏิบตั ิงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
Level 2 (L2) = สามารถปฏิบตั ิงานได้ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
Level 3 (L3) = สามารถปฏิบตั ิงานได้โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
Level 4 (L4) = สามารถปฏิบตั ิงานได้ดว้ ยตนเอง
Level 5 (L5) = สามารถปฏิบตั ิงานได้ดว้ ยตนเอง และควบคุมผูท้ ี่มีประสบการณ์นอ้ ยกว่า
2. ระดับความสามารถที่แพทย์ประจาบ้ านต่ อยอดต้ องปฏิบัติได้ ในแต่ ละชั้น (Achievable milestones)
EPA
1a. Perform gross dissection and pathological evaluation of simple surgical
specimens (Dermatologist)
1b. Perform general dermatologic patients’ care (Pathologist)
2. Compose a diagnostic report for dermatopathology specimens
3. Perform microscopic evaluation of dermatopathological slides
4. Optimize test utilization in dermatopathology
(histochemistry and immunohistochemistry)
5. Immunofluorescent evaluation and interpretation

ชั้นปี ที่ 1
L4

ชั้นปี ที่ 2
-

L4
L3
L3
L3

L4
L4
L4

-

L4

System-Based Practice

Professionalism

and
Interpersonal
Communication Skills

Medical Knowledge

EPA

Practice-Based Learning
and Improvement

กิจกรรมสมรรถนะองค์รวมและสมรรถนะหลัก 6 ด้ าน (EPA/Competency Matrix)
Patient care and Procedural
Skills

3.

1a. Perform gross dissection and
pathological evaluation of simple surgical
specimens (Dermatologist)
1b. Perform general dermatologic patients’
care (Pathologist)
2. Compose a diagnostic report for
dermatopathology specimens

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

3. Perform microscopic evaluation of
dermatopathological slides

•

•

•

•

•

4. Optimize test utilization in
dermatopathology (histochemistry and
immunohistochemistry)
5. Immunofluorescent evaluation and
interpretation

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

รายละเอียดกิจกรรมสมรรถนะองค์รวมที่ 1 (EPA 1 Description)
1. ชื่ อกิจกรรมสมรรถนะองค์รวม EPA1a Perform gross dissection and
pathological evaluation of simple surgical
(EPA Tile)
specimens (Dermatologist)
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถตรวจทาง
2. รายละเอียดและกิจกรรม
ศัลยพยาธิวิทยาขั้นพื้นฐานด้วยตาเปล่า เลือก
(Description and tasks)
ตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาได้
ถูกต้อง ภายในเวลาที่เหมาะสมและเกิด
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ดต่อผูป้ ่ วย วินิจฉัยโรค
และ/หรื อแยกโรคจากการตรวจด้วยตาเปล่า

EPA1b Perform general dermatologic
patients’ care (Pathologist)
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถให้การ
ตรวจวินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรค ส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการที่จาเป็ นและให้การรักษา
โรคผิวหนังพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง
ความรู ้และทักษะที่จาเป็ นต้องมี ได้แก่

(gross diagnosis/differential diagnosis) ได้
อย่างถูกต้อง
ความรู ้และทักษะที่จาเป็ นต้องมี ได้แก่
1. Properly identify patient specimen before
and throughout the grossing process
2. Communicate with clinical team and
consult the medical record to verify
pertinent clinical history, confirm proper
specimen orientation, correlate
radiographic and other studies
3. Submit sections necessary to represent
tissue pathology, evaluate margin status,
and complete the appropriate cancer case
summary requirements where indicated

1. Principle and general
knowledges in Dermatology
2. Proper skills in history taking,
physical examination in
dermatologic patients
3. Basic laboratory skills in
dermatology
4. Completeness of medical record,
progress note and summary
5. Understanding role in doctorpatient relationship and
interpersonal relationship with
co-workers.

4. Prepare/edit a complete and succinct
written report that accurately describes
gross findings and handling of tissue
3. Relevant competencies and
milestones

Patient care / Medical knowledge / Practicebased learning / Interpersonal and
communication skills / Professionalism /
System-based practice

4. Assessment methods

1. Direct observation of grossing skills
2. Record review of gross reports and
slides
Total 5 cases/6 months (L4)
3. 360๐ evaluations (attending pathologist,
laboratory personnel, other physicians)

Patient care / Medical knowledge /
Practice-based learning / Interpersonal and
communication skills / Professionalism /
System-based practice
1. Direct clinical observation at outpatient dermatologic clinic and inpatient dermatologic consultation
2. Medical record and case conference
presentation
Total 5 cases/6 months (L4)
3. 360๐ evaluations (attending, nurse,
laboratory personnel, colleagues)

รายละเอียดกิจกรรมสมรรถนะองค์รวมที่ 2 (EPA 2 Description)
1. ชื่ อกิจกรรมสมรรถนะองค์รวม
(EPA Tile)

EPA2 Compose a diagnostic report for dermatopathology specimens

2. รายละเอียดและกิจกรรม

แพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถเขียนรายงานการวินิจฉัยทางตจพยาธิ
วิทยาขั้นฐานและขั้นสู งได้ถูกต้อง ภายในเวลาที่เหมาะสมและเกิด
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ดต่อผูป้ ่ วย โดยรายงานการวินิจฉัยรวมถึง การ
วินิจฉัยโรค การเขียนบรรยายลักษณะที่ตรวจพบจาก gross specimen และ
การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ (microscopic description) การตรวจ
ประเมิน tissue margins การแปลผลการตรวจย้อมเพิ่มเติมด้วยเทคนิคต่าง
ๆ และการเขียนสรุ ป pathological staging สาหรับมะเร็ งชนิดต่าง ๆ ได้
ถูกต้องและครบถ้วน

(Description and tasks)

ความรู ้และทักษะที่จาเป็ นต้องมี ได้แก่
1. Properly identify microscopic slides to be evaluated ensuring
appropriate patient identification
2. Evaluate microscopic slides for pathologic abnormalities
3. Correlate clinical history, radiology findings, biopsy results,
intraoperative consultation, frozen section diagnosis, and gross
description with findings on permanent histology slides
4. Obtain ancillary studies as needed for diagnosis of case (e.g.,
immunohistochemistry, special stains, and molecular studies)
5. Prepare a complete report incorporating gross description, final
diagnosis/impression, and documentation and interpretation of
ancillary studies
6. Include complete staging information on synoptic reporting of
malignancies as per current standard of care (e.g., CAP cancer
protocols)
7. Report any relevant clinical information or clinical correlations where
indicated
8. Communicate and document critical values and urgent diagnoses
directly with clinicians as indicated

9. Recognize when expert consultation is needed and obtain and
document consultation in final report
3. Relevant competencies and milestones

Patient care / Medical knowledge / Practice-based learning /
Professionalism / System-based practice

4. Assessment methods

1. Direct observation
2. Record review (written reports)
Total of 10 cases/ first year (L3)
Total of 30 cases/ second year (L4)
(excluded first 6 months and elective months)
-Interface dermatitis
-Spongiotic and psoriasiform dermatitis
-Vesiculobullous dermatitis
-Perivascular dermatitis
-Granulomatous dermatitis
-Vasculitis
-Panniculitis
-Benign neoplasms (epidermal, adnexal, melanocytic, soft tissue)
-Malignant neoplasms (epidermal, adnexal, melanocytic, soft tissue)
-Miscellaneous
3. 360๐ evaluations (attending pathologist, laboratory personnel, other
physicians)
4. Performance metrics (e.g., turnaround time statistics, other metrics
from quality monitoring program)

รายละเอียดกิจกรรมสมรรถนะองค์รวมที่ 3 (EPA 3 Description)
1. ชื่ อกิจกรรมสมรรถนะองค์รวม

EPA3 Perform microscopic evaluation of dermatopathological slides

(EPA Tile)
2. รายละเอียดและกิจกรรม
(Description and tasks)

แพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถให้การวินิจฉัยทางตจพยาธิวิทยาขั้นฐาน
และขั้นสู งได้ถูกต้อง ภายในเวลาที่เหมาะสมและเกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
ต่อผูป้ ่ วย โดยรายงานการวินิจฉัยรวมถึง การวินิจฉัยโรค การเขียนบรรยาย
ลักษณะที่ตรวจพบด้วยกล้องจุลทรรศน์ (microscopic description) การ

แปลผลการตรวจย้อมเพิ่มเติมด้วยเทคนิคต่าง ๆ และการเขียนสรุ ป
pathological staging สาหรับมะเร็งชนิดต่าง ๆ ได้ถูกต้องและครบถ้วน
ความรู ้และทักษะที่จาเป็ นต้องมี ได้แก่
1. Properly identify microscopic slides to be evaluated ensuring
appropriate patient identification
2. Evaluate microscopic slides for pathologic abnormalities
3. Correlate clinical history, radiology findings, biopsy results,
intraoperative consultation, frozen section diagnosis, and gross
description with findings on permanent histology slides
4. Obtain ancillary studies as needed for diagnosis of case (e.g.,
immunohistochemistry, special stains, and molecular studies)
5. Prepare a complete report incorporating gross description, final
diagnosis/impression, and documentation and interpretation of
ancillary studies
6. Include complete staging information on synoptic reporting of
malignancies as per current standard of care (e.g., CAP cancer
protocols)
7. Report any relevant clinical information or clinical correlations
where indicated
8. Communicate and document critical values and urgent diagnoses
directly with clinicians as indicated
9. Recognize when expert consultation is needed and obtain and
document consultation in final report
3.Relevant competencies and milestones

4.Assessment methods

Patient care / Medical knowledge / Practice-based learning /
Professionalism / System-based practice
1. Direct observation
2. Log book (case collections report)
Total of 100 cases/ first year (L3)
Total of 400 cases/ second year (L4)
(excluded first 6 months and elective months)
-Interface dermatitis

-Spongiotic and psoriasiform dermatitis
-Vesiculobullous dermatitis
-Perivascular dermatitis
-Granulomatous dermatitis
-Vasculitis
-Panniculitis
-Benign neoplasms (epidermal, adnexal, melanocytic, soft tissue)
-Malignant neoplasms (epidermal, adnexal, melanocytic, soft tissue)
-Miscellaneous
3. Performance metrics (e.g., turnaround time statistics, other metrics
from quality monitoring program)

รายละเอียดกิจกรรมสมรรถนะองค์รวมที่ 4 (EPA 4 Description)
1. ชื่ อกิจกรรมสมรรถนะองค์รวม (EPA
Tile)

EPA4 Optimize test utilization in dermatopathology
(histochemistry and immunohistochemistry)

2. รายละเอียดและกิจกรรม

แพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถเลือกใช้การตรวจพิเศษต่าง ๆ โดยวิธียอ้ ม
พิเศษ (histochemistry และ immunohistochemistry) ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมตามความจาเป็ น สอดคล้องกับบริ บทด้านทรัพยากรของสถาบัน
ฯ และเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผปู ้ ่ วย

(Description and tasks)

ความรู ้และทักษะที่จาเป็ นต้องมี ได้แก่
1. Address specific test utilization questions on an individual patient
based on clinical information, pathology diagnosis, and test rationale
2. Identify inappropriate utilization (under- or overutilization) and
intervene to improve cost-effectiveness, appropriate use of
resources, and quality of patient care
3. Relevant competencies and milestones

Medical knowledge / Practice-based learning / Professionalism / Systembased practice

4. Assessment methods

1. Direct observation
2. Complete a report with histochemistry or immunohistochemistry
Total of 50 cases/ first year (L3)
Total of 50 cases/ second year (L4)
including immunohistochemistry of
- Melanocytic neoplasm
- Epithelial neoplasm
- Soft-tissue neoplasm
- Metastasis of unknown origin

รายละเอียดกิจกรรมสมรรถนะองค์รวมที่ 5 (EPA 5 Description)
1. ชื่ อกิจกรรมสมรรถนะองค์รวม (EPA
Tile)

EPA5 Immunofluorescent evaluation and interpretation

2. รายละเอียดและกิจกรรม

แพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถอ่านและแปลผลการตรวจพิเศษโดยวิธี
Immunofluorescence ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามความจาเป็ น
สอดคล้องกับบริ บทด้านทรัพยากรของสถาบันฯ และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
แก่ผปู ้ ่ วย

(Description and tasks)

ความรู ้และทักษะที่จาเป็ นต้องมี ได้แก่
1. Address specific test utilization questions on an individual patient
based on clinical information, pathology diagnosis, and test rationale
2. Identify inappropriate utilization (under- or overutilization) and
intervene to improve cost-effectiveness, appropriate use of
resources, and quality of patient care
3. Relevant competencies and milestones

Patient care / Medical knowledge / Professionalism / System-based
practice

4. Assessment methods

1. Direct observation
2. Log book (case collections report)
Total of 10 cases/2 years (L4)

