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เกณฑหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด 

เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อนุสาขาโลหิตพยาธวิิทยา ราชวทิยาลัยพยาธแิพทยแหงประเทศไทย 

ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑.   เกณฑหลักสูตรการฝกอบรม 

(ข) สาขาประเภทที่ ๓ 

๑.๑  ช่ือหลักสูตร 

(ภาษาไทย)  หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการ 

                       ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาโลหิตพยาธิวิทยา 

(ภาษาอังกฤษ) Fellowship Training in Hematopathology 

๑.๒ ช่ือวุฒบิัตร 

(ข) สาขาประเภทที่ ๓ 

(ภาษาไทย)  วุฒิบตัรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาโลหิตพยาธิวิทยา 

(ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Subspecialty Board of Hematopathology 

ช่ือยอ 

      (ภาษาไทย)  วว. อนุสาขาโลหิตพยาธิวิทยา 

(ภาษาอังกฤษ) Dip. Thai Subspecialty Board of Hematopathology 

คําแสดงวุฒิการฝกอบรมทายช่ือ 

(ภาษาไทย)  วว. อนุสาขาโลหิตพยาธิวิทยา 

(ภาษาอังกฤษ) Diplomate, Thai Subspecialty Board of Hematopathology 

    หรือ Dip., Thai Subspecialty Board of Hematopathology 

๑.๓.  หนวยงานที่รับผิดชอบ 

  ราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหงประเทศไทย 

๑.๔  หลักการและเหตุผลในการขอเปดหลักสูตร 

  โรคเลือดเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญของประเทศไทย ท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของผูปวย นอกจากตองอาศัย

โลหิตแพทยผูเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคโดยตรงแลว มีโรคเลือดอีกจํานวนมากท่ีตองอาศัยการวินิจฉัยท่ีถูกตองทางพยาธิ

วิทยา ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญตอการวางแผนการรักษา  ปจจุบันความรูทางพยาธิวิทยาในระบบโลหิต ไดกาวหนาไปมาก                  

มีรายละเอียดในการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น ท้ังท่ีเก่ียวกับธรรมชาติของตัวโรค เทคโนโลยีท่ีใชในการวินิจฉัย ตั้งแตการวินิจฉัยจาก

การ ยอมสีแบบมาตรฐาน (hematoxylin & eosin; H&E) การยอม histochemistry การยอม immunohistochemistry 

ตลอดจนการตรวจพิเศษอ่ืนๆ (molecular and advanced techniques) จึงตองการผูเชี่ยวชาญ ท่ีศึกษาดานน้ีโดยเฉพาะ  

เพ่ือใหมีการปฏิบัติงานท่ีถูกตองตามมาตรฐานวิชาชีพ  

       ในปจจุบันพยาธิแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาโลหิตพยาธิวิทยา มีจํานวนนอยไมสามารถใหบริการการวินิจฉัยไดท่ัวถึง 

ทําใหผูปวยไดรับการวินิจฉัยไมถูกตอง และสงผลตอการรักษา จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการฝกอบรมแพทย



เกณฑการเปดหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดเพ่ือวุฒิบัตรฯ อนุสาขาโลหิตพยาธิวิทยา 

                                                                                       ราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหงประเทศไทย  ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๘ หนา ๒ 

 

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะอนุสาขาโลหิตพยาธิวิทยาในประเทศไทย ตามมติท่ีประชุมคณะผูบริหารราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหง

ประเทศไทย คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๓ เม่ือวันศุกรท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓ โดยใหคณะอนุกรรมการจัดทําเกณฑหลักสูตรการฝกอบรม               

อนุสาขาโลหิตพยาธิวิทยา (ภาคผนวกท่ี ๑) ทําหนาท่ีรางหลักสูตร รวมท้ังกําหนดคุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม สถานท่ี

และอาจารยผูใหการฝกอบรม เกณฑการประเมินผลและการออกวุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ภายใตการรับผิดชอบของ

ราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหงประเทศไทย 

 

๑.๕  กําหนดการเปดฝกอบรม 

  การฝกอบรมเร่ิมในวันท่ี ๑ กรกฎาคม ของทุกป เร่ิมตั้งแตปการศึกษา  ๒๕๕๘ 

 

๑.๖  อาจารย 

  ๑.๖.๑ คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม 

        ไดรับวุฒบิัตรหรือหนังสืออนุมัติฯ แสดงความรูความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาโลหิตพยาธิวิทยา 

อยางนอย ๒  คน  

    สัดสวนอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลาตอผูเขารับการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดอนุสาขาโลหติพยาธิ

วิทยา ตองมีอาจารย อยางนอย ๒  คน หากมีจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรมเต็มเวลาไมพอ อาจจัดใหมีอาจารยแบบไมเต็ม

เวลาซ่ึงมีคุณสมบตัิเชนเดยีวกับอาจารยแบบเต็มเวลาได ไมมากกวารอยละ ๕๐ ของจํานวนอาจารยท้ังหมด และภาระงาน

ของอาจารยแบบไมเต็มเวลาเม่ือรวมกันท้ังหมดจะตองไมนอยกวาภาระงานของจํานวนอาจารยผูการฝกอบรมแบบเต็มเวลาท่ี

ขาดไป อาจารยผูท่ีทําหนาท่ีหัวหนาสถาบันฝกอบรม หรือ ประธานการฝกอบรมจะตองปฏิบัตงิานทางดานอนุสาขาโลหิต

พยาธิวิทยา มาแลว ไมนอยกวา ๕ ป 

 

๑.๗  จํานวนผูเขารบัการฝกอบรม 

        การรับผูเขารับการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดอนุสาขาโลหิตพยาธิวิทยา  สถาบันน้ันตองมีงานบริการสิ่งสง

ตรวจจํานวนขั้นต่ําตามท่ีกําหนด ดงัน้ี 

 

จํานวนผูเขารับการฝกอบรม (ปละ) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

จํานวนแพทยผูใหการฝกอบรม ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 

มีผูปวยโรคเลือด ราย/ป ๓,๐๐๐ ๔๐๐๐ ๕๐๐๐ ๖๐๐๐ ๗๐๐๐ 

สิ่งสงตรวจทางโลหิตพยาธิวิทยา ราย/ป ๑,๐๐๐ ๑๕๐๐ ๒๐๐๐ ๒๕๐๐ ๓๐๐๐ 

สิ่งสงตรวจท่ีเปน Bone marrow biopsy ราย/ป   ๑๐๐ ๒๐๐ ๓๐๐ ๔๐๐ ๕๐๐ 

สิ่งสงตรวจทางพยาธิวิทยา  (Surgical pathology) ราย/ป ๓,๐๐๐ ๔๐๐๐ ๕๐๐๐ ๖๐๐๐ ๗๐๐๐ 

การตรวจทาง Immunohistochemistry ของระบบโลหิต

พยาธิวิทยา ราย/ป 

๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๕๐ ๓๐๐ 

 

๑.๘  คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม  

  ผูท่ีเขารับการฝกอบรมเปนพยาธิแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะอนุสาขาโลหิตพยาธิวิทยาตองมีคุณสมบัติขอใดขอหน่ึง

ตอไปน้ี 
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๑.๘.๑  ไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติฯแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาพยาธิวิทยา

กายวิภาค หรือสาขาพยาธิวิทยาท่ัวไป หรือสาขาโลหิตวิทยา 

๑.๘.๒  กําลังไดรับการฝกอบรมในโครงการฝกอบรมแพทยประจําบานปสุดทาย หรือเปนแพทยใชทุนปสุดทายในสาขา

พยาธิวิทยากายวิภาค หรือสาขาพยาธิวิทยาท่ัวไป หรือสาขาโลหิตวิทยา 

๑.๘.๓  กําลังเปนผูปฏิบัติงานในสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค หรือ สาขาพยาธิวิทยาท่ัวไปในปท่ี ๕ ท่ีมีสิทธิสอบเพ่ือ

วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติฯ และตองสอบไดวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติฯกอนเขารับการฝกอบรม 

๑.๙.   จํานวนปการฝกอบรม 

๒  ป  

๑.๑๐  วัตถุประสงค 

          ผูผานการฝกอบรมครบหลักสูตร มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติ (attitude) ท่ีดีตอวิชาชีพ และปฏิบัติตามขอบังคับ

ของแพทยสภา วาดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพ และมีความรูและความสามารถดังน้ี 

๑.๑๐.๑   ตรวจและวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาของระบบโลหิต 

๑.๑๐.๒   ตรวจพิเศษท่ีเก่ียวของกับพยาธิวิทยาระบบโลหิตเชน immunohistochemistry & immunofluorescence  

๑.๑๐.๓   ชวยเหลือแพทยท่ัวไปพยาธิแพทย และโลหิตแพทยในการวินิจฉัยและดูแลรักษาโรคทางระบบโลหิต 

๑.๑๐.๔   ศึกษาวิจัยทางโลหิตพยาธิวิทยา 

๑.๑๑. เน้ือหาสังเขปของการฝกอบรม 

          ๑.๑๑.๑ สําหรับผูเขารับการฝกอบรมท่ีไดรับวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาโลหิตวิทยา หลักสูตรการฝกอบรมตองครอบคลุม ดังน้ี 

 ๑. ความรูดานพยาธิวิทยากายวิภาคซ่ึงประกอบดวย 

- Cellular injury 

- Inflammation 

- Healing 

- Circulatory disturbance 

- Immunopathology 

- Infection 

- Accumulation pigmentary disturbance 

- Growth disturbance 

- Neoplasia 

- Systemic pathology  ในระบบท่ีเก่ียวของกับระบบโลหติ    

 ๒.  โรคสําคัญท่ีพบบอย 

   - Malignant lymphoma 

   - Leukemia 

   - Histiocytic disorders 

วัตถุประสงครวบยอด: ผูรับการฝกอบรมตองมีความสามารถในการจําแนกความผิดปกติของรอยโรคจากการดูดวยตา

เปลาและจุลพยาธิวิทยา  และสามารถแยกโรคเหลาน้ีไดจากรอยโรคอ่ืนๆ นอกจากน้ันผูรับการฝกอบรมมีความเขาใจพยาธิ
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กําเนิดและการดําเนินโรค สามารถบอกลักษณะสําคัญท่ีมีผลตอการพยากรณโรค รวมถึงการรายงานผลพยาธิวิทยา 

(pathology report) ท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน รวมถึงเขาใจหลักการพ้ืนฐาน การแปลผล และการยอมทาง 

immunohistochemistry เพ่ือสามารถนําไปเลือกใชไดอยางเหมาะสม  

 ๓. หัตถการ 

   - Gross cutting 

   - Microscopic examination 

   - Specimen Photography 

- ผูเขาอบรมควรไดรวมศึกษาใน case autopsy ท่ีเก่ียวของกับโรคทางระบบโลหิต  เปนจํานวน ๑๐ ราย 

 ๔. ความรูบูรณาการ 

  - สรีรวิทยา และพยาธิสรีรวิทยา  (Physiology and pathophysiology) 

วัตถุประสงครวบยอด: ผูรับการฝกอบรมควรมีความรูดานสรีรวิทยา และพยาธิสรีรวิทยา ท่ีจะนําไปใชในการ

วินิจฉัยทางโลหิตพยาธิวิทยา  

 

  ๑.๑๑.๒ สําหรับผูเขารับการฝกอบรมท่ีไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติฯแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค หรือสาขาพยาธิวิทยาท่ัวไป หลักสูตรการฝกอบรมตองครอบคลุม ความรูพ้ืนฐาน

ดานโลหิตวิทยา  ประกอบดวยความรูทางดานคลินิกของโรคเลือดและการอานผล สเมียรเลือดและไขกระดูก 

 

  ๑.๑๑.๓  เน้ือหาสงัเขปของการฝกอบรมสําหรับผูเขารับการฝกอบรมทุกคน ดงัตอไปน้ี 

   (ก) ความรูดานโลหิตพยาธิวิทยาประกอบดวยความรูท่ีเก่ียวกับลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของรอยโรค ตาง 

ๆจากการตัดชิ้นเน้ือ การเชื่อมโยงอาการแสดงทางคลินิกเขากับลักษณะท่ีตรวจพบทางพยาธิวิทยา  การตรวจทาง

หองปฏิบัติการ ท่ีจําเปนสําหรับโรคเลือดรวมถึงการแปลผล  เชน  Immunofluorescence,  Immnohistochemistry   

Electron Microscopic Study และ Molecular study ซ่ึงผูเขาอบรมตองศึกษาตามราย case ท่ีไดเรียนรูตลอดท้ัง

หลักสูตร 

      (ข) ความรูทางหองปฏบิัติการดานการบริหารจัดการ laboratory management   ผูเขาฝกอบรมควรได

ศึกษาหลักการการบริหารจัดการและความรูพ้ืนฐานรวมถึงกระบวนการตาง ๆ ในหองปฏิบตัิการ เชน การตดั slide , การ

ยอมชิ้นเน้ือท้ังชนิดธรรมดาและพิเศษ  การยอม  Immunofluorescence  Immunohistochemistry, molecular 

techniques ตลอดจนการควบคุมคุณภาพ รวมท้ังไดรวมเรียนรูใน Electron Microscopic Study 

   (ค) สถิติ และการศึกษาแบบทดลอง  (Statistics and experimental design) 

วัตถุประสงครวบยอด: ผูรับการฝกอบรมควรมีความรูทางระบาดวิทยาและวิธีการทางสถิติ เพ่ือนํามาใชใน

การศึกษาวิจัย 

  ๑.๑๑.๔ ขอเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous) 

วัตถุประสงครวบยอด:  ผูรับการฝกอบรมควรมีความรูท่ัวไปในเร่ืองท่ีเก่ียวของทางพยาธิวิทยา เชนหลักการของ

นิติเวชศาสตร การประกันคุณภาพ กระบวนการพิจารณา ทบทวน และประเมินผลการจัดการฝกอบรมของสถาบันฝกอบรม 

เขาใจจริยธรรมทางการแพทย ไดแก แนวทางการประกอบวิชาชีพท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงสิทธิและการรักษาความลับของ

ผูปวย 
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๑.๑๒ วิธีการฝกอบรม 

  ๑.๑๒.๑ การปฏิบัติงานทางหองปฏิบัติการ 

         ฝกปฏิบัติ surgical pathology ในหองปฏิบัติการพยาธิวิทยาโดยครอบคลุมตั้งแตการตรวจดวยตาเปลาและตัดชิ้น

เน้ือ และการแปลผลทางหองปฏิบัติการท่ีจําเปนและเก่ียวของ เชน Immunofluorescence   Immunohistochemistry   

Molecular study  รวมท้ังสามารถประมวลผลท้ังหมดเพ่ือการวินิจฉัยโรค จนถึงการรายงานผล โดยเกณฑขั้นต่ําของจํานวน

ชิ้นเน้ือท่ีผูเขา รับการฝกอบรมตองไดฝกปฏิบัติดังตาราง และมีการจัดทําสมุดบันทึก  ขอมูลการปฏิบัติงาน 

Specimen / Disease จํานวนข้ันตํ่า 

ตรวจชิ้นเน้ือศัลยกรรมท่ัวไปทางพยาธิวิทยา ๕๐๐ ราย / ๒ ป 

ตรวจชิ้นเน้ือทางโลหติพยาธิวิทยา ๑,๐๐๐ราย/๒ป 

ตรวจช้ินเน้ือดวย Immunohistochemistry ๒๐๐ ราย/๒ป 

สงสําเนารายงานการตรวจพยาธิวิทยาระบบโลหิต ใหกับคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ ๓๐ราย/๒ป 

สงสําเนารายงานการตรวจพยาธิวิทยาศัลยกรรมท่ัวไป ใหกับคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ ๕ ราย/๒ป 

  

  ๑.๑๒.๒ การปฏิบัติงานที่สัมพันธกับทางคลินิก 

        ในชวงเวลาท่ีปฏิบัติงาน สถาบันฝกอบรมตองกําหนดจํานวนชั่วโมงท่ีจะไปรวมศึกษางานหรือในการประชุมท่ีเก่ียวของ

กับการตรวจ การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา และวางแผนการรักษาผูปวยระบบโลหิต เชน  การประชุมรวมระหวางแผนก 

(interdepartmental conference) ในการดูแลผูปวยระบบโลหิต โดยมีการบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน 

 

กิจกรรม จํานวนข้ันตํ่า 

  

Interdepartmental conference  ๒๐ คร้ัง  / ๒ ป 

 

 ๑.๑๒.๓  กิจกรรมทางวิชาการ 

  สถาบันฝกอบรมตองจัดใหมีกิจกรรมทางวิชาการท่ีเก่ียวของกับวิชาโลหิตพยาธิวิทยา เชน วารสารสโมสร  เสนอ

บทความฟนฟูวิชาการ วิเคราะหกรณีผูปวย  และสนับสนุนการเขารวมและ/หรือการนําเสนอผลงานท่ีประชุมทางวิชาการ

ประจําปของราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหงประเทศไทยหรือสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย และของ สมาคม ชมรม หรือ

องคกรท่ีเก่ียวกับโลหิตพยาธิวิทยาท้ังในและตางประเทศ 

 ๑.๑๒.๔  การเรียนรูตางสถาบัน 

 ผูเขาฝกอบรมควรไดศึกษาในตางสถาบันโดยใหเปนวิชาเลือก (elective) ในรายวิชา ท่ีเก่ียวของกับความรูในรายวิชา  

hematopathology  เปนเวลาไมนอยกวา ๑ เดือน 

 ๑.๑๒.๕ การวิจัย    

 เพ่ือใหผูเขาฝกอบรมมีความรูทางดานการทําวิจัยและสามารถนําไปพัฒนางานไดในอนาคตใหผูเขาฝกอบรมตองทําวิจัย

ในเร่ืองท่ีเก่ียวของกับ hematopathology อยางนอย ๑ เร่ือง โดย  เร่ิมตั้งแตเขาฝกอบรม และเสร็จสิ้นกอนจบหลักสูตร 

๑.๑๒.๖ ระยะเวลาของการฝกอบรม 

       หลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญเฉพาะอนุสาขาโลหิตพยาธิวิทยา แยกตามเวลาท่ีใชในการฝกอบรมรวม 

ท้ังสิ้น ๒  ป  (๒๔  เดือน) รายละเอียดการฝกอบรมตามตารางดานลาง 
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 ป ๑ ป ๒ 

Surgical pathology สําหรับผูเขารับการฝกอบรมท่ีไดรับวุฒิบัตรแสดง

ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาโลหิตวิทยา 
๙ เดือน  

Hematology สําหรับผูเขารับการฝกอบรมท่ีไดรับวุฒิบัตรแสดงความรู

ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค 

หรือสาขาพยาธิวิทยาท่ัวไป 

๙ เดือน  

Hematopathology ๒ เดือน ๑๑ เดือน 

Elective   ๑ เดือน 

ความรูทางหองปฏิบัติการ  ๑ เดือน  

          การจัดการฝกอบรมในหลักสูตร หากสถาบันฝกอบรมแหงใดยังขาดกิจกรรมหรือปริมาณงานตามเกณฑท่ีกําหนด 

อาจจัดฝกอบรมโดยใชสถาบันอ่ืนเปนสถาบันสมทบ หรือจัดในลักษณะผสมผสานเปนกิจกรรมรวมกับตางภาควิชาท่ีเก่ียวของ 

สถาบันสมทบควรเปนสถาบันท่ีมีการฝกอบรมแพทยประจําบานพยาธิวิทยากายวิภาคท่ีมีอาจารยผูใหการฝกอบรมมี

คุณสมบัติเชนเดียวกับอาจารยแบบเต็มเวลา(ตามขอ 6.1) หรือท่ีมีการฝกอบรมแพทยประจําบานโลหิตวิทยา/หรือฝกอบรม

แพทยประจําบานตอยอดอนุสาขาโลหิตพยาธิวิทยา  

๑.๑๓ การประเมินผูเขารับการฝกอบรม 

   สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีการประเมินผูเขารับการฝกอบรมดังน้ี 

ก. การประเมินผลระหวางฝกอบรม สถาบันฝกอบรม จะตองจัดใหประเมินความรูความสามารถของผูฝกอบรม 

เม่ือมีการสิ้นสุดการฝกอบรมแตละป เพ่ือสามารถใหขอมูลกับผูเขารับการฝกอบรมประกอบการพิจารณาหรือ

เปนการปรับระดับ 

ข. การประเมินผลแบบ summative ใหจัดทําโดยคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาโลหิตพยาธิวิทยาท่ีไดรับการแตงตั้งโดยแพทยสภา 

การประเมินผลการฝกอบรม ประกอบดวย 

- สอบขอเขียน 

- สอบปฏิบัติการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา 

- สอบปากเปลา 

- ประเมินผลงานทางวิชาการ  

     คุณสมบัติผูมีสิทธิสมัครเขารับการสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ 

๑.เปนผูท่ีผานการฝกอบรมครบตามหลักสูตรอนุสาขาโลหิตพยาธิวิทยาของราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหงประเทศ

ไทยจากโรงพยาบาลหรือสถาบันทางการแพทยท่ีราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหงประเทศไทยรับรอง และ 

  ๒.ไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาพยาธิวิทยากาย

วิภาค หรือ สาขาพยาธิวิทยาท่ัวไปหรือสาขาโลหิตวิทยา และ 

๓. มีผลงานวิจัย original article ฉบับสมบูรณ ๑ เร่ืองเก่ียวกับโลหิตพยาธิวิทยาท่ีผานการรับรองของสถาบัน

ฝกอบรม หรือมีจดหมายตอบรับการตีพิมพ     
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๑.๑๔ การประกันคุณภาพการศึกษา 

  สถาบันฝกอบรมท่ีจะไดรับการอนุมัติใหจัดการฝกอบรมจะตองผานการประเมินความพรอมในการเปนสถาบัน

ฝกอบรมจากอนุกรรมการฝกอบรมและสอบแพทยประจําบานตอยอดอนุสาขาโลหติพยาธิวิทยาโดยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย

แหงประเทศไทยและไดรับการรับรองจากแพทยสภาตามเวลาท่ีกําหนด และสถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีการประกัน

คุณภาพการฝกอบรมอยางตอเน่ืองดงัน้ี 

     ๑.๑๔.๑  การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายในสถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการฝกอบรมภายใน 

           ๑.๑๔.๒  การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายนอก  สถาบันฝกอบรมจะตองไดรับการประเมินคุณภาพจาก

อนุกรรมการฝกอบรมและสอบแพทยประจําบานตอยอดอนุสาขาโลหิตพยาธิวิทยาโดยราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหง          

ประเทศไทยตามเวลาท่ีกําหนด 

๑.๑๕  การทบทวนและการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 

    คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบเพ่ือวุฒิบตัรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

    อนุสาขาโลหิตพยาธิวิทยาเปนผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรม จะตองจัดใหมีการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 

อยางนอยทุก ๕ ป   และแจงผลการทบทวน และพัฒนาใหแพทยสภารับทราบ 

๒. เกณฑสถาบันการฝกอบรมอนุสาขาโลหิตพยาธวิิทยา  

         ๒.๑  เกณฑทัว่ไปสําหรับสถาบันฝกอบรม 

          สถาบันฝกอบรมหลักสตูรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดเพ่ือวุฒิบตัรแสดงความรูความชาํนาญในกาประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาวิชาโลหติพยาธิวิทยา จะตองมีคุณสมบัตติามเกณฑท่ัวไปท่ีระบุไวในขอบังคบัแพทยสภา วาดวย

การเสนอขอเปดการฝกอบรมเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังน้ี 

(๑)  คุณสมบตัิท่ัวไป  

(ก)  ไดรับการรับรองคุณภาพ หรือกําลังดําเนินการพัฒนาเพ่ือการรับรองคุณภาพ  

(ข)    มีบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะสังคมนักวิชาการ เพ่ือเสริมสรางคุณสมบัติในการใฝรู ใหแกผูเขารับ 

การฝกอบรม 

(ค)  มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี มีสถานท่ี   เคร่ืองมืออุปกรณ   และจํานวนผูปวยท้ังประเภท ผูปวยในและ

ผูปวยนอกพอเหมาะแกการฝกอบรมและผู เขารับการฝกอบรมไดมีสวน ดําเนินการดูแลรักษาและ

ใหบริการกับผูปวยโดยตรง  

(ง) มีหนวยงานเทียบเทาภาควิชาในคณะแพทยศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตร หรือแผนกในโรงพยาบาล เปน

ผูรับผิดชอบดําเนินการ โดยผูบริหารของคณะแพทยศาสตร วิทยาลัย แพทยศาสตร หรือโรงพยาบาลท่ี

รับผิดชอบดําเนินการตองไมมีผลประโยชนสวนตัวท่ีอาจ ขัดขวางการบริหารงานและการพัฒนางานการ

ฝกอบรมแพทยประจําบาน 

(จ) มีปณิธานและพันธกิจระบุไวชัดเจนวามุงผลิตแพทยประจําบานท่ีมีความรูความสามารถ และคุณสมบัติ

สอดคลองกับหลักสูตร มีความสามารถในการเปนนักวิชาการที่จะศึกษาตอเนื่องได และมีวัตถุประสงค

ของหลักสูตรท่ีสอดคลองกับพันธกิจ 

(ฉ) มีระบบบริหารงานท่ีชัดเจนเพ่ือสนับสนุนการจัดการฝกอบรมใหบรรลุตามปณิธาน ไดแก การบริหารงาน

ท่ัวไป   การบริหารการศึกษา เปนตนระบบบริหารงานดังกลาวใหทําเปน ระเบียบของคณะแพทยศาสตร 

วิทยาลัยแพทยศาสตร สถาบันทางการแพทย หรือ โรงพยาบาล และประกาศใหผูเก่ียวของทราบท่ัวกัน 
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(ช)   มีแพทยผูทรงคุณวุฒิจํานวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาท่ีฝกอบรมและในสาขาท่ีเก่ียวของ และมีความมุงม่ัน 

ความเต็มใจในการเปนอาจารยประจําหลักสูตรฝกอบรม 

(ซ) ในระยะเร่ิมแรก (ประมาณ ๕ ป) คณะแพทยศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตร สถาบันทางการแพทย หรือ

โรงพยาบาลท่ีขอเปดดําเนินการฝกอบรม อาจพิจารณาทําความตกลงกับคณะแพทยศาสตร วิทยาลัย

แพทยศาสตร   หรือโรงพยาบาลท่ีมีประสบการณดําเนินการเปดหลักสูตรการฝกอบรมมาแลวไมต่ํากวา ๑๐ 

ป ใหชวยทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา และชวยเหลือ   หรือเปนสถาบันสมทบ   หรือสถาบันรวมในการดําเนินการ

ฝกอบรม 

 (ฌ) กอนเปดดําเนินการฝกอบรม คณะแพทยศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรสถาบันทางการแพทย หรือ

โรงพยาบาล จะตองดําเนินการใหแพทยสภารับรองหลักสูตรของสถาบันฝกอบรมเพ่ือใหผูสําเร็จการฝกอบรมมี

สิทธ์ิเขาสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ และจะตองมีความพรอมในการจัดการฝกอบรมและทรัพยากร ตาง ๆ  โดยเฉพาะ

อาจารย  สื่อการศึกษาและอุปกรณการฝกอบรมครบถวนตามเกณฑท่ีกําหนด ท้ังน้ี จะตองมีแผนดําเนินงาน

ระยะ ๕ ปท่ีมีความชัดเจนและเปนไปได โดยแผนปฏิบัติการจะตองแสดงใหเห็นวามีความพรอม

ดังกลาว  กอนเร่ิมการฝกอบรมแตละชั้นปอยางนอย ๑ ปการศึกษา  

(ญ) ในกรณีท่ีเปนสถาบันฝกอบรมภาคเอกชน นอกจากจะตองมีคุณสมบัติตามขอ (ก) ถึง (ฌ) แลว จะตองไม

แสวงหากําไรจากการฝกอบรม โดยใหจัดตั้งมูลนิธิหรือกองทุนท่ีมีทุน สํารองเพียงพอในการดําเนินการระยะ

ยาว และใหมีผูแทนราชวิทยาลัยวิทยาลัย หรือ สมาคมวิชาชีพท่ีรับผิดชอบดูแลการฝกอบรม เปนกรรมการ

ของมูลนิธิหรือกองทุนโดย ตําแหนง 

 (๒) หนวยงานกลางพ้ืนฐาน  สถาบันฝกอบรมน้ันจะตองมีหนวยงานกลางใหบริการดังตอไปน้ี 

(ก) หองปฏิบัติการสําหรับการชันสูตร สถาบันฝกอบรมจะตองมีการใหบริการตรวจทาง หองปฏิบัติการ หรือ

ติดตอขอรับบริการตรวจทางหองปฏิบัติการใหครอบคลุมการชันสูตร ประเภทพ้ืนฐานและประเภทจําเพาะท่ี

จําเปนสําหรับการฝกอบรม ซ่ึงหองปฏิบัติการตองมีพยาธิแพทยหรือแพทยหรือบุคลากรอ่ืนท่ีมีความรูความ

ชํานาญเปนผูควบคุม 

หองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถท่ีจะทําการตรวจศพ  ตรวจชิ้น เน้ือและสิ่ง สงตรวจ

ทางเซลลวิทยาท่ีไดจากการผาตัดหรือการทําหัตถการ  สามารถเตรียม สไลดชิ้นเน้ือเยื่อและสิ่งสงตรวจเพ่ือ

ตรวจดวยกลองจุลทรรศนไดเอง  พยาธิแพทยตองมี เวลา มีความสามารถ และเต็มใจใหคําปรึกษาหารือหรือ

สอนแพทยประจําบานทุกสาขาได อัตราการตรวจศพซ่ึงเปรียบเสมือนดัชนีชี้บงความสนใจทางวิชาการและ

ความใสใจในการ คนหาสาเหตุ การดําเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของแพทยในโรงพยาบาลน้ันจะ 

ตองไมนอยกวารอยละ ๑๐ ของจํานวนผูปวยท่ีถึงแกกรรม (ไมรวมการตรวจศพทางดานนิต ิเวช

ศาสตร)  การตรวจศพ การตรวจชิ ้นเนื้อ และการตรวจทางเซลลวิทยาตองกระทําโดยครบถวนจน

สามารถใหการวินิจฉัยขั้นสุดทาย  และตองมีรายงานการตรวจเก็บไวเปนหลักฐานทุกราย  

ในกรณีท่ีอัตราการตรวจศพของสถาบันฝกอบรมไมถึงเกณฑท่ีกําหนด สถาบันจะตองแสดงหลักฐานท่ี

บงชี้ถึงความสนใจทางวิชาการ และความใสใจในการคนหาสาเหตุการดําเนินโรค และการประเมินผลการรักษา

ของแพทยในโรงพยาบาลดวยการ ตรวจทางพยาธิวิทยาหรือการตรวจอ่ืน ๆ 

    •  หองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตรชันสูตร สามารถใหบริการตรวจดานโลหิตวิทยา เคมี

คลินิก  จุลทรรศนศาสตร  จุลชีววิทยา  วิทยาภูมิคุมกันไดเปนประจํา  รวมท้ังจะตองมีการใหบริการทางดาน

ธนาคารเลือดท่ีจําเปนสําหรับการฝกอบรม 
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(ข)   หนวยรังสีวิทยา สถาบันฝกอบรมจะตองมีรังสีแพทยผูทรงคุณวุฒ ิสามารถตรวจทางรังสี ท่ีจําเปนสําหรับการ

ฝกอบรมได 

(ค)   หองสมุดทางแพทย สถาบันฝกอบรมจะตองมีหองสมุดซ่ึงมีตํารามาตรฐานทางการแพทย วารสารการแพทยท่ี

ใชบอย   และหนังสือดรรชนีสําหรับชวยคนรายงานท่ีตีพิมพใน วารสารสําหรับใหแพทยประจําบานใชได

สะดวก 

(ง)   หนวยเวชระเบียนและสถิต ิสถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหผูปวยทุกคนมีแฟมประจําตัวซ่ึงบันทึกประวัติ ผล

การตรวจรางกาย การสั่งการรักษาท่ีเปนมาตรฐาน และมีระบบการจัดเก็บ คนหา และการประมวลสถิติท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

(๓)  หนวยงานทางดานคลินิกท่ีเก่ียวกับการดูแลรักษาผูปวยสาขาท่ีฝกอบรม สถาบันฝกอบรมจะตองมีหนวยงานทาง

คลินิกท่ีสําคัญไดแก อายุรศาสตร ศัลยศาสตร กุมารเวชศาสตร สูติศาสตร นรีเวชวิทยา เพ่ือใหการดูแลรักษาผูปวย

ในสาขาท่ีฝกอบรมหากจําเปน 

(๔)  กิจกรรมวิชาการ สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีกิจกรรมวิชาการสมํ่าเสมอ ท้ังในหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการ

สาขาท่ีฝกอบรม เชน กิจกรรม Journal club หรือกิจกรรมวิชาการระหวางหนวยงานหรือระดับโรงพยาบาล เชน 

Tissue conference, tumour conference, morbidity mortality conference, clinicopathological 

conference  

            ๒.๒   เกณฑเฉพาะสําหรับสถาบันฝกอบรม 

สถาบันฝกอบรมจะตองไดรับการรับรองมาตรฐานทางวิชาการของหองปฏิบัติการจากราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหง

ประเทศไทย เปนสถาบันท่ีมีความพรอมในการใหบริการดานการตรวจวินิจฉัยทางโลหิตพยาธิวิทยาโรคเลือด ๓,๐๐๐ ราย/ ป

มีจํานวนสิ่งสงตรวจท่ีเพียงพอตอการฝกอบรม และอาจารยอยางนอย ๒ ทาน ดังน้ี  

 

สิ่งสงตรวจทางระบบโลหติพยาธิวิทยา ๑,๐๐๐ ราย/ป 

สิ่งสงตรวจท่ีเปน Bone marrow biopsy อยางนอย ๑๐๐ ราย/ป   

สิ่งสงตรวจทางพยาธิวิทยา (Surgical pathology) อยางนอย ๓,๐๐๐ ราย/ป 

การตรวจทาง Immunohistochemistry ของระบบโลหิตพยาธิวิทยา อยางนอย ๑๐๐ ราย/ป  

ในกรณีท่ีสถาบันฝกอบรมขาดคุณสมบัติบางขอ ตองจัดการฝกอบรมโดยใชสถาบันการฝกอบรมอ่ืนเปนสถาบัน

สมทบหรือสถาบันรวมฝกอบรมโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ 

กิจกรรมทางวิชาการ 

- จัดทําวารสารสโมสร (Journal club)   ไมนอยกวาเดือนละ ๑ คร้ัง 

- Tumor Conference      ไมนอยกวาเดือนละ ๑ คร้ัง 

- Morbidity/Mortality Conference   ไมนอยกวาเดือนละ ๑ คร้ัง 

- Clinicopathological conference   ไมนอยกวาเดือนละ ๑ คร้ัง 

- การประชุมวิชาการในลักษณะอ่ืน ๆ    ไมนอยกวาเดือนละ ๑ คร้ัง 
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๒.๓ สถานภาพของสถาบันฝกอบรม  

           สถาบันฝกอบรมอาจมีสถานภาพหลายอยาง ตามบทบาทหนาท่ีในการฝกอบรม ดังน้ี 

(๑)    สถาบันฝกอบรมหลัก ไดแก สถาบันฝกอบรมท่ีดําเนินการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมแพทย ประจํา

บาน   และไดรับอนุมัติจากแพทยสภาใหเปดเปนสถาบันฝกอบรม โดยจัดใหผูเขารับการ ฝกอบรมไดรับประสบการณจาก

สถาบันฝกอบรมตลอดหลักสูตร   หรือเปนเวลาไมต่ํากวาระยะ เวลา ๒ ใน ๓ ของหลักสูตร  

(๒)   สถาบันฝกอบรมสมทบ ไดแก สถาบันฝกอบรมท่ีไดรับอนุมัติจากแพทยสภาใหเปนสถาบัน ฝกอบรมสมทบ

กับสถาบันหลัก    เพ่ือจัดการฝกอบรมแพทยประจําบานในสวนท่ีสถาบันหลักไม สามารถจัดประสบการณได โดย

กิจกรรมดังกลาวเม่ือรวมกันแลวตองมีระยะเวลารวมกันไมต่ํากวา ๓ เดือน และไมเกิน ๑ ใน ๓ ของระยะเวลาของ

หลักสูตร 

 

ตัวอยาง  คณะแพทยศาสตร ......... จัดทําหลักสตูรการฝกอบรมฯ สาขา ......... และขอ 

  อนุมัติเปดเปนสถาบันฝกอบรม  รวมท้ังขอใหคณะแพทยศาสตร……………………….. 

  เปนสถาบันฝกอบรมสมทบ จัดกิจกรรม ............... ใหผูเขาฝกอบรมเปนเวลา ๖ เดือน เปนตน  

  (๓) สถาบันรวมฝกอบรม ไดแก  สถาบันฝกอบรมตั้งแต ๒ แหงขึ้นไปท่ีดําเนินการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรม

แพทยประจําบานและไดรับอนุมัติจากแพทยสภาใหเปดเปนสถาบันฝกอบรมรวมกัน โดยจัดใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับ

ประสบการณจากทุกสถาบัน โดยแตละแหงมีเวลาไมต่ํากวา ๑ ใน ๓ ของระยะเวลาของหลักสูตร  

ตัวอยาง    คณะแพทยศาสตร .............. รวมกับ โรงพยาบาล ................ จัดทําหลักสูตร 

 การฝกอบรมฯ สาขา ................... และขออนุมัติเปดเปนสถาบันรวมฝกอบรม 

 โดยผูเขารับการฝกอบรมไดรับประสบการณจากคณะแพทยศาสตร .............. 

 เปนเวลา ๒ ป และจากโรงพยาบาล ............. เปนเวลา ๑ ป เปนตน  

   (๔) สถาบันฝกอบรมกิจกรรมเลือก ไดแก สถาบันฝกอบรมท่ีไดรับความเห็นชอบจากราชวิทยาลัย หรือสมาคม

วิชาชีพ โดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขาน้ัน ใหเปนสถาบันฝกอบรมท่ีจัดประสบการณ

เพ่ิมเติมใหกับผูเขารับการฝกอบรมท่ีสนใจไดใน ลักษณะของกิจกรรมเลือก (Elective) โดยมีระยะเวลาไมเกิน ๒ เดือน 

หลักสูตรอาจจัดใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับประสบการณเพ่ิมเติมจากสถาบันฝกอบรมกิจกรรมเลือกได โดยจะตองมี

ระยะเวลารวมกันตลอดหลักสูตรไมเกินระยะเวลาท่ีราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพกําหนด 

๓.  การขออนุมัติเปนสถาบันฝกอบรม 

คณะแพทยศาสตร  วิทยาลัยแพทยศาสตร  สถาบันทางการแพทย   หรือโรงพยาบาลใดที่มีความประสงค               

จะเปดเปนสถาบันฝกอบรมในสาขาท่ีมีเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมท่ีไดรับการอนุมัติจากแพทยสภาแลว  ถาเปนการ

จัดการฝกอบรมท่ีมีหรือไมมีสถาบันฝกอบรมสมทบใหสถาบันฝกอบรมหลักเปนผูดําเนินการจัดทําขอมูลหากเปนการ

จัดการฝกอบรมในลักษณะท่ีมีสถาบันรวมฝกอบรม ใหทุกสถาบันฝกอบรมรวมรับผิดชอบเปนผูดําเนินการจัดทําขอมูลตาม

เกณฑหลักสูตรการฝกอบรมท่ีไดรับอนุมัติน้ัน เสนอแพทยสภาเพ่ือสงใหราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหงประเทศไทย 

ประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ  ตรวจรับรองการเปดเปนสถาบันฝกอบรมและกําหนดศักยภาพของ 

สถาบันฝกอบรมหลักและสถาบันสมทบ (ถามี)  หรือสถาบันรวมฝกอบรมตามเกณฑหลักสูตรและจํานวนความตองการของ

แพทยเฉพาะทางสาขาน้ัน แลวใหนําเสนอราชวิทยาลัยพยาธิแพทยฯ พิจารณาเสนอใหแพทยสภาอนุมัติตอไป 
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๔.  การติดตามกํากับดูแลสถาบันฝกอบรม 

        ราชวิทยาลัยพยาธิแพทยฯ จะตองจัดใหมีการติดตามกํากับดูแลสถาบันฝกอบรมหลัก  สถาบันฝกอบรม

สมทบ  สถาบันรวมฝกอบรม ท่ีไดรับอนุมัติใหเปดการฝกอบรมเปนระยะ ๆ โดยการมอบหมายใหคณะอนุกรรมการฝกอบรม

และสอบฯ เปนผูดําเนินการตามแนวทางท่ีแพทยสภากําหนดและเสนอรายงานผานราชวิทยาลัยพยาธิแพทยฯ เพ่ือเสนอให

แพทยสภารับทราบเปนระยะ ๆ 

         หากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ  พบวาสถาบันฝกอบรมหลักหรือสถาบันรวมฝกอบรมใดไมมีผูสมัครเขารับ

การฝกอบรมในหลักสูตรใดติดตอกันเกิน ๕ ป ให “พัก” การประกาศรับสมัครแพทยประจําบานสําหรับหลักสูตรน้ันของ

สถาบันฝกอบรมหลักหรือสถาบันรวมฝกอบรมน้ันไวกอน จนกวาคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ จะไดประเมินสถาบัน

ฝกอบรมน้ันวายังมีความพรอมในการฝกอบรมตามเกณฑท่ีกําหนด 

 

หากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ   พบวาสถาบันฝกอบรมหลักหรือสถาบันรวมฝกอบรมใดไมมีผูสมัคร เขา

รับการฝกอบรมในหลักสูตรใดติดตอกันเกิน ๑๐ ป ให “ยกเลิก” การเปนสถาบันฝกอบรมของสถาบันฝกอบรมหลักหรือของ

สถาบันรวมฝกอบรมกลุมน้ัน และใหทําเร่ืองแจงราชวิทยาลัยพยาธิแพทยฯ เสนอแพทยสภาเพ่ืออนุมัต ิหากสถาบันฝกอบรมมี

ความประสงคจะขอเปนสถาบันฝกอบรมอีก ใหดําเนินการตามขอ ๓ 

ภาคผนวกท่ี ๑ 

รายนามคณะอนุกรรมการจัดทําเกณฑหลักสตูรอบรมแพทยประจําบานตอยอด 

อนุสาขาโลหติพยาธิวิทยา 

 

๑. ศาสตราจารยนายแพทยพงษศักดิ์ วรรณไกรโรจน ประธาน 

๒. ผูชวยศาสตราจารยแพทยหญิงคณิตา   กายะสุต        อนุกรรมการ 

๓. ศาสตราจารยนายแพทยธานินทร   อินทรกําธรชัย                                              อนุกรรมการ 

๔. รองศาสตราจารยนายแพทยมานะ   โรจนวุฒนนท                                                    อนุกรรมการ 

๕. ศาสตราจารยนายแพทยวันชัย    วนะชิวนาวิน อนุกรรมการ 

๖. ศาสตราจารยนายแพทยวิญู    มิตรานันท อนุกรรมการ 

๗. ศาสตราจารยนายแพทยสัญญา    สุขพณิชนันท อนุกรรมการ 

๘. รองศาสตราจารยนายแพทยสุภรณ     จันทจารุณี อนุกรรมการ 
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ภาคผนวกท่ี ๒ 

เน้ือหาวิชาของหลักสูตรการฝกอบรม 

 

หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดเพื่อวุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญเฉพาะอนุสาขาโลหิตพยาธิวิทยาจะตองครอบคลุม

เน้ือหาดังตอไปน้ี 

I. พยาธิวิทยาพื้นฐาน  (General Pathology)  

II. พยาธิวิทยาของระบบตางๆ(Systemic Pathology) 

III. ความรูทางหองปฏิบัติการดานการบริหารจัดการ laboratory management    

IV. ความรูพื้นฐานดานโลหิตวิทยา 

V.  ความรูดานโลหิตพยาธิวิทยา 

VI. สถิติ และการศึกษาแบบทดลอง   

VII. ขอเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous) 
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I. พยาธิวิทยาพื้นฐาน  (General Pathology)  

 

วัตถุประสงครวบยอด: 

ผูรับการฝกอบรมตองเขาใจกระบวนการพื้นฐานทางพยาธิวิทยา เทคนิคตางๆ ที่ใชในการศึกษาทางพยาธิวิทยา การ

เปล่ียนแปลงพื้นฐานทางพยาธิวิทยาในรางกายเม่ือเกิดโรค โดยครอบคลุมเน้ือหาตามรายละเอียดดานลาง 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

       ผูรับการฝกอบรมมีความสามรถที่จะอธิบายเทคนิคตางๆที่ใชในทางพยาธิวิทยา เลือกใชไดอยางเหมาะสม แปลผลได และ

อธิบายกลไกและการเปล่ียนแปลงพื้นฐานทางพยาธิวิทยาในหัวขอดังตอไปน้ี 
 

Methods used in pathology laboratory 

 How to describe macroscopical and microscopical specimens and carry out a necropsy. Importance of autopsy, biopsy, frozen 

sections snd exfoliative cytology. 

 A short introduction on why autopsies are necessary and how they are performed. 

 How to prepare a histological slide (general outline), ordinary haematoxylin and eosin staining procedure, and special 

staining methods for fat, mucus, connective tissue fibrils, tubercle bacilli, etc. 

 Introduction toiImmunohistochemistry and molecular pathology techniques 

 Introduction to ultrastructural pathology, to geographical and to experimental pathology, and to epidemiology. 

 The importance of quantitative pathology: morphometry, stereology, and other more specific and advanced methods used in 

pathology, e.g. cell kinetic methods. 

 

Cellular pathology 

 Cell injury (cell surface and organelle injury, ischaemic changes). 

 Morphological changes in the ultrastructure of injured cells. 

 Abnormal accumulation of water in cells (hydropic change, “parenchymatous degenertion”). Mechanisms and causes. 

 Apoptosis  - in health and disease. 

 Reversibility and irreversibility of cell changes 

 Necrosis: single cells, tissues – dry, colliquative. 

 Autolysis: macroscopical and microscopical sings. Post – mortem changes. 

 Phagocytosis and pinocytosis. 

 

Growth disturbances 

 Fundamental disturbances in growth 

 Labile, stable and permanent cell populations. 

 Physiological and pathological alterations in growth.   

 Mechanisms and causes of growth abnormalities ie., atrophy hyperplasia, hypertrophy, hypoplasia, metaplasia and dysplasia 
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Immunopathology  

 The immune system and its physiology is assumed to have been leen learnt earlier. Knowledge of the various types of 

lymphocytes, macrophages, immunoglobulins, the functional anatomy of the immune system, etc. is taken for granted. 

 Immune deficiency disorders, primary and secondary. Immune responses and immune reactions. Virus-induced reduction of 

immune defences (HIV and AIDS). 

 Mechanisms of immunological tissue injury. 

 The 4 basic types of immune reaction with examples. Incidence and clinical significance of each. Urticaria, hay fever, asthma 

blood transfusion, erythroblastosis, serum sickness. Anaphylaxis, Arthus’s reaction. 

 Autoimmunity–the principles of a number of autoimmune diseases, both systemic and organ–specific, with some examples. 

The types of immune reaction involved in such diseases. 

 Transplantation antigens, host-versus-graft and graft-versus-host reactions. 

 Immunosuppression. 

 Tumor immunology. 

Imflammation and healing  

 Definition of inflammation 

 Difference between inflammation and infection. 

 Clinical symptoms and signs, classical and modern. 

 Blood vessels’ response in acute inflammation: initial vasoconstriction, triple response. Histamine. Axon reflex. Red cell 

stasis. Thrombosis.  Necrosis. 

 Exudation. Exudate and transudate. Cellular response in acute inflammation: Diapedesis, migration. Chemotaxis, 

phagocytosis, pinocytosi, apoptosis, opsonins. 

 Biochemistry of inflammation, “release reactions”, exocytosis. 

 Role of vasoactive substances, interleukins. 

 Changes in lymph vessels in response to inflammation. 

 Types and functions of cells involved in the inflammatory response. 

 Mononuclear cell response. Granuloma formation. 

 Beneficial and detrimental effects of inflammation. 

 Suppurative and non-suppurative inflammation. 

 Types of inflammation: catarrhal, serous, fibrinous, membranous, phlegmonous, purulent, pyogenic, hemorrhagic, 

gangrenous. acute, subacute, chronic, or chronic- specific (granulomatous). 

 Causes of inflammation – exogenous and endogenous. 

 Healing, regeneration and repair. Resolution and scarring. 

 Granulation tissue. Bone healing in detail. Wound healing, primary and secondary, in detail. 

 Disturbances in the healing process 

 Examples of chronic-specific inflammatory disorders: tuberculosis. Leprosy, Boeck’s sarcoid. 

 Necrosis and calcification in chronic inflammation. 

 Abscess formation and outcome. 

 Virus-induced inflammation. 

 The role of pathology in diagnosing the presence of and the causes of infectious diseases (see also inflammation) 
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Tumour, neoplasia 

 Definition of benign and malignant tumours. 

 Meaning of the words “malignant” and “benign.” 

 Macroscopical and microscopical characteristics of benign and malignant tumors (description of growth). Some 

morphological characteristics of malignant cells: light microscopic and ultrastructural “The cancer cell,” its altered biology, 

its pathological properties. 

 Classification of tumors. Macroscopic types of tumors (vegetative, ulcero-infiltrating , solid, papillomas, etc.). Microscopic 

types of tumors, e.g. small cell, large cell, etc. 

 Histological criteria of malignancy: anaplasia, atypia, pleomorphism, disorganization, infiltrative growth, destructive growth, 

permeation, necrosis, metastasis. 

 Formation of blood vessels in malignant tumors (TAF). Tumor necrosis factor (TNF) 

 A detailed knowledge of the process of metastasis. Malignant spread through blood and lymph vessels, body cavities, natural 

passages, inoculation. 

 Typing, grading, and staging of malignant tumors. Growth kinetics of tumors. Rates of cell birth (mitotic rate) and cell loss 

(apoptosis, necrosis, migration, surface cell loss). Radiosensitivity. 

 Theories of carcinogenesis (emphasis on oncogenes and tumor-suppressor genes). Carcinogenic agents. Life style and 

environmental factors. 

 Occult and latent carcinomas. “Semi-malignant” tumors and tumors with low-grade or local malignancy. Carcinoma in situ. 

Pre-cancerous condition. Embryonic tumors. Hamartomas. 

 Local complications of malignant tumors. 

 Secondary, general complications of malignant tumors, including paraneoplastic syndromes. 

 Principles of cancer treatment. 

 Role of pathology in diagnosis of cancer. 

 

Abnormalities of pigmentation and abnormal accumulations 

 Melanin pigment; biochemistry cells, genes, enzymes, hormone, and receptors related to melanin 

 Haemosiderin, local and systemic accumulations (haemosiderosis and haemochronatosis). 

 Jaundice: forms, causes, effects. 

 Dystrophic and metastatic calcification. 

 Amyloidosis; types of amyloidosis, aetiology. 

 

Diseases and injuries caused by physical agents 

 Hyperthermia; fever, heat stroke, burns. Hypothermia; systemic effects. 

 Frostbite; acute and chronic effects, perniosis (chilblains). 

 Freezing; vascular, cellular and tissue effects. 

 Harmful effects of excessive noise. 

 Ultraviolet radiation: acute and chronic effects. Carcinogenesis. Reduction of immune defense. 

 Ionizing radiation, radiation pathology; effects on cells organs. superoxide effect  
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 Radiosensitivity. Effect of radiation on bone marrow, intestinal mucosa, bladder mucosa, skin, kidney, blood vessel, 

connective tissue, lung, mature bone, eye, gonad, lymphoid tissue, brain, fetus 

 Principle of radiotherapy. 

Disorders of the circulation  

 Cardiac hypertrophy and dilatation. Cardiovascular insufficiency. 

 Congestion 

 Edema: mechanisms of maintenance of fluid equilibrium in the tissue, formation of edema. 

 Local edema; lung, brain and lymphatic edema. Ascites, fluid accumulation in pericardial and pleural cavities. 

 Bleeding; rhexis and diapedesis bleeding. Mechanism of hemostasis. Mechanism of coagulation (general). The fibrinolytic 

system. 

 Local and general effects of bleeding (e.g. hematoma, shock). 

 Thrombosis; pathogenesis, types of thrombi, formation of a thrombus, common sites of thrombi, predisposing factors, local 

and systemic. 

 Fates of thrombi; fibrinolysis, organization, recanalization, calcification. 

 Emboli; types, causes, common sites, effects. 

 Infarcts; anaemic and haemorrhagic. Infarction; mechanism and examples. Infarcts of heart, brain, lung, spleen, kidney, 

intestine. Ischemic hypotrophy and atrophy. Gangrene. 

 Atherosclerosis; formation of a vascular wall atheroma in detail. Consequences of atherosclerosis. 

 Lipoproteins; nature of, types of, ultrastructural morphology of. 

 Circulatory risk factors, sites of predilection, specific consequences. 

 Monckeberg’s mediasclerosis. Other changes in vascular walls: arteriosclerosis, necrosis, amyloidosis, inflammation. 

 Aneurysms. Varicosities. Phlebitis. 

 Shock: types of  shock, causes, tissue changes in shock. 

 Changes in lymphatic circulation: lymphangitis, acute and chronic obstruction, lymphatic fistula, elephantiasis 

 

Developmental abnormalities  

 Congenital, hereditary and familial types. 

 Incidence of congenital defects. Teratogenic influences. Gene alterations and chromosome abnormalities.   

 

Changes associated with aging  

 Foctors known to affect life span. 

 Common diseases of old age. 

 Theories to explain the aging process. 
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II. พยาธิวิทยาของระบบตางๆ (Systemic Pathology) 

วัตถุประสงครวบยอด: 

ผูรับการฝกอบรมตองเขาใจกลไกการเกิดโรค กระบวนการทางพยาธิวิทยา พยาธิสรีรวิทยาเม่ือเกิดโรคในระบบตางๆ ที่มี

ความสัมพันธกับโรคในระบบโลหิต 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

ผูรับการฝกอบรมมีความสามรถที่จะอธิบายกลไกการเกิดโรค กระบวนการทางพยาธิวิทยา พยาธิสรีรวิทยา เม่ือเกิดโรคใน

ระบบตางๆ ที่มีความสัมพันธกับโรคในระบบโลหิต มีความสามารถในการวินิจฉัยและวินิจฉัยแยกโรคดังกลาวได  ตาม

รายละเอียดของแตละระบบตอไปน้ี 

 

Diseases of the heart and blood vessels 

 Etiology, pathophysiology and pathology of diseases of the heart and blood vessels related to hematological diseases 

 

Diseases of the respiratory system 

 Etiology, pathophysiology and pathology of diseases of the respiratory system related to hematological diseases 

 

Diseases of the alimentry tract and pancreas 

 Etiology, pathophysiology and pathology of diseases of alimentary system and pancreas related to hematological diseases 

 

Disease of the liver and biliary tract 

 Etiology, pathophysiology and pathology of diseases of the liver and biliary tract related to hematological diseases 

 

Diseases of the kidneys and urinary tract 

 Etiology, pathophysiology and pathology of diseases of the kidney and urinary tract related to hematological diseases 

 

Diseases of the endocrine system  

 Etiology, pathophysiology and pathology of diseases of the endocrine system related to hematological diseases 

 

Diseases of the nervous system and the muscles  

 Etiology, pathophysiology and pathology of diseases of the nervous system and muscle related to hematological diseases 

 

Diseases of the reproductive system 

 Etiology, pathophysiology and pathology of diseases of the male and female reproductive system including breast related to 

hematological diseases 

Diseases of the skin 

 Etiology, pathophysiology and pathology of diseases of the skin and related connective tissue related to hematological 

diseases 

Diseases of the muscle, bones and joints  

 Etiology, pathophysiology and pathology of diseases of the muscle, bone and joint related to hematological diseases 
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Diseases of the head and neck  

 Etiology, pathophysiology and pathology of diseases of head and neck related to hematological diseases 

 

Diseases of the eye 

 Etiology, pathophysiology and pathology of diseases of the eye related to hematological diseases 

 

Diseases of the bone marrow, blood and lymphoreticular tissue 

 The functional anatomy of lymph nodes and bone marrow 

 Immune disorders. 

 Etiology, pathophysiology and pathology of diseases of the bone marrow, blood and lymphoreticular tissues  
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III. ความรูทางหองปฏิบัติการดานการบริหารจัดการ laboratory management 

 

วัตถุประสงครวบยอด: 

ผูรับการฝกอบรมตองเขาใจกระบวนการในการบริหารจัดการหองปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา  

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

ผูรับการฝกอบรมมีความสามารถที่จะบริหารหองปฏิบัติการใหไดตามมาตรฐาน ตามรายละเอียดดังน้ี 

 เกณฑมาตรฐานทางวิชาการของหองปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค 

 หลักการและเทคนิคทางหองปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค ตั้งแตการรับส่ิงสงตรวจ การตรวจดวยตาเปลา การ fix ชิ้น

เน้ือ การตัดชิ้นเน้ือ การเตรียมชิ้นเน้ือ (Tissue processing) การ embed การตัดดวย microtome การ deparaffin การ

ยอมสี และ mount สไลด 

 หลักการศึกษาพิเศษทางพยาธิวิทยา อันไดแกการยอมสี histochemistry (เชน PAS, PASD, GMS, Giemsa, Congo red 

เปนตน) การยอมสี Immunofluorescence และ การยอมสี Immunohistochemistry และเทคนิคตางๆ ทางอณูพยาธิ

วิทยา 

 หลักการเตรียมชิ้นเน้ือและตรวจทางกลองจุลทรรศนอิเลคตรอน 
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IV. ความรูพื้นฐานดานโลหิตวิทยา 

วัตถุประสงครวบยอด: 

ผูรับการฝกอบรมตองเขาใจและมีความรูเก่ียวกับเทคนิคตางๆ ที่ใชในการศึกษาทางโลหิตวิทยา      

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

ผูรับการฝกอบรมมีความสามรถที่จะอธิบายและเลือกใชเทคนิคตางๆ ทางโลหิตวิทยาเพื่อยืนยันหรือแยกโรคไดอยางเหมาะสม   

ตามรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

 ความรูพื้นฐานของโลหิตวิทยา 

- Structure and function of bone marrow, blood and lymphoreticular tissue 

- Pathology and pathogenesis of diseases 

- Principle of immunological response 

- Basic pharmacology 

๓. หัตถการและหรือแปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ เพื่อวินิจฉัยโรคทางโลหิตพยาธิวิทยา 

 ผูเขารับการฝกอบรมตองรูขอบงชี้ ประโยชน และโทษของการทําหัตถการ  เพื่อวินิจฉัยโรคทางโลหิตพยาธิวิทยา อันไดแก การ

เจาะเลือดและการตรวจไขกระดูก 

 ผูเขารับการฝกอบรมตองสามารถตรวจและแปลผลการตรวจสเมียรเลือดและไขกระดูกไดดวยตนเอง   
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V. ความรูดานโลหิตพยาธิวิทยา 

วัตถุประสงครวบยอด: 

ผูรับการฝกอบรมตองเขาใจกลไกการเกิดโรค กระบวนการทางพยาธิวิทยา พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ ผลแทรกซอน การ

ปองกัน การพยากรณโรคของโรคในระบบโลหิต ใหการวินิจฉัยโรค และวินิจฉัยแยกโรคทางพยาธิวิทยาไดอยางถูกตอง  

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 แพทยที่ผานการฝกอบรมเปนแพทยเฉพาะทางสาขาโลหิตพยาธิวิทยา  ตองมีคุณสมบัติและความรูความสามารถดังตอไปน้ี 

๑. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และเจตคติอันดีตอผูปวย  ญาติผูปวย  ผูรวมงาน  เพื่อนรวมวิชาชีพและชุมชน  และปฏิบัติตาม

ขอบังคับของแพทยสภา  วาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม 

๒. มีความคิดตามหลักวิทยาศาสตรและความคิดสรางสรรค  ที่จะพัฒนาการสาธารณสุขและชุมชน 

๓. มีความสนใจใฝรู  และขวนขวายหาความรู  ความชํานาญเพิ่มเติมอยูเปนนิจ 

๔. มีความรูความสามารถในดานวิชาการดังน้ี 

๔.๑ มีความรูความสามารถในวิชาชีพ  และเชี่ยวชาญเปนพิเศษในสาขาโลหิตพยาธิวิทยา   

๔.๒ เขาใจโครงสรางและสรีรวิทยาของระบบโลหิต และนําไปใชในการแกปญหาที่เก่ียวของไดอยางถูกตองและ

เหมาะสม 

๔.๓ ใหการวินิจฉัยทางโลหิตพยาธิวิทยาของโรคหรือภาวะผิดปกติทางระบบโลหิตที่พบบอบในประเทศไทยได

อยางถูกตองและเหมาะสม 

๔.๔ บันทึกรายงานผูปวยไดอยางสมบูรณและสมํ่าเสมอ 

๔.๕ เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําทางโลหิตพยาธิวิทยาแกแพทยและบุคลากรอ่ืนได 

๔.๖ รูขอบเขตและขีดความสามารรถของตนเอง  และปรึกษาผูอ่ืนตามความเหมาะสม 

๔.๗ มีความรูในการดําเนินการวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุขได 

๔.๘ เรียนรูและเพิ่มประสบการณไดดวยตนเองทั้งจากการปฏิบัติและการอานหนังสือวารสารการแพทย 

๔.๙ เขาใจโครงสรางสาธารณสุข  ระบบบริการสาธารณสุข  และปญหาสาธารณสุขแหงชาติ 

๕. สามารถถายทอดความรูความสามารถ  ดังน้ี 

๕.๑ นําเสนอประวัติผูปวย  บรรยาย  และอภิปรายปญหาอยางมีประสิทธิภาพ 

๕.๒ เขียนบทความรายงานผูปวยในเชิงวิชาการไดเปนอยางดี 

๖. มีความรูในการวางแผนและบริหารเพื่อการวินิจฉัยทางโลหิตพยาธิวิทยาเปนไปอยางหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้ง

สามารถรวมและประสานงานกับบุคลากรตาง ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาทางการแพทย  การสาธารณสุข  การปองกันโรค  การ

สงเสริมและฟนฟูสุขภาพ  และกิจกรรมทางวิชาการอ่ืน ๆ  
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เนื้อหาวิชาทางดานโลหิตพยาธิวิทยาประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี ้

 

I. Bone marrow    

a. Hematopoietic cells differentiation  

II. Reactive change in marrow 

III. Marrow changes in systemic diseases 

IV. Aplastic marrow 

V. Myeloproliferative neoplasms 

a. Chronic myeloid leukemia 

b. Chronic neutrophilic leukemia 

c. Poycythemia vera 

d. Essential thrombocythemia 

e. Chronic idiopathic myelofibrosis 

f. Myeloproliferative neoplasm, unclassifiable 

VI. Myeloproliferative/myelodysplastic syndrome 

a. Juvenile chronic myelomonocytic leukemia 

b. Myeloproliferative/myelodysplastic syndrome, unclassifiable 

VII. Myelodysplastic syndrome 

VIII. Acute leukemia 

IX. Nodal and extranodal lymphoid tissue 

a. Normal gross and microscopic anatomy and immunologic function of lymph nodes, lymphatic system, spleen 

and MALT 

b. Lymphocyte differentiation 

c. Immunophenotype of lymphoid cells and lymphoid neoplasm 

X. Benign lymphadenopathy 

a. Follicular lymphoid hyperplasia 

b. Diffuse hyperplasia 

c. Sinus hyperplasia 

d. Mixed hyperplastic pattern 

e. Acute lymphadenitis 

f. Granulomatous lymphadenitis 

g. Benign lymphoproliferative disorders 

i. Histiocytic necrotizing lymphadenitis 

ii. Castleman disease 

h. Lymphadenopathy in infectious diseases 

XI. Malignant lymphoma: classification 

XII. Precursor lymphoid neoplasms  

a. B lymphoblastic leukemia/lymphoma 

b. T lymphoblastic leukemia/lymphoma 
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XIII. Mature B-cell neoplasms  

a. Chronic lymphocytic leukaemia/small lymphocytic lymphoma 

b. B-cell prolymphocytic leukaemia  

c. Splenic B-cell marginal zone lymphoma 

d. Hairy cell leukaemia  

e. Splenic B-cell lymphoma/leukaemia, unclassifiable 

a. Splenic diffuse red pulp small B-cell lymphoma 

b. Hairy cell leukaemia-variant 

f. Lymphoplasmacytic lymphoma 9671/3 

a. Waldenstrbm macroglobulinemia  

g. Heavy chain diseases 

a. Alpha heavy chain disease 

b. Gamma heavy chain disease 

c. Mu heavy chain disease  

h. Plasma cell neoplasms  

a. Monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) 

b. Plasma cell myeloma 

c. Solitary plasmacytoma of bone 

d. Extraosseous plasmacytoma  

i. Monoclonal immunoglobulin deposition diseases  

j. Extranodal marginal zone lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue (MALT lymphoma) 

k. Nodal marginal zone lymphoma 

i. Paediatric nodal marginal zone lymphoma 

l. Follicular lymphoma 

a. Paediatric follicular lymphoma 

m. Primary cutaneous follicle centre lymphoma  

n. Mantle cell lymphoma  

o. Diffuse large B-cell lymphoma 

a. Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL), NOS 

b. T-cell/histiocyte rich large B-cell lymphoma 

c. Primary DLBCL of the CNS 

d. Primary cutaneous DLBCL, leg type 

p. EBV positive DLBCL of the elderly 

q. DLBCL associated with chronic inflammation 



เกณฑการเปดหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดเพ่ือวุฒิบัตรฯ อนุสาขาโลหิตพยาธิวิทยา 

                                                                                       ราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหงประเทศไทย  ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๘ หนา ๒๔ 

 

r. Lymphomatoid granulomatosis  

s. Primary mediastinal (thymic) large B-cell lymphoma 

t. Intravascular large B-cell lymphoma 

u. ALK positive large B-cell lymphoma 

v. Plasmablastic lymphoma 

w. Large B-cell lymphoma arising in HHV8-associated multicentric Castleman disease 

x. Primary effusion lymphoma 

y. Burkitt lymphoma 

z. B-celllymphoma, unclassifiable, with features intermediate between diffuse large B-cell lymphoma and 

Burkitt lymphoma 

aa. B-cell lymphoma, unclassifiable, with features intermediate between diffuse large B-cell lymphoma and 

classical Hodgkin lymphoma  

 

XIV. Mature T- and NK-cell neoplasms 

a. T-cell prolymphocytic leukaemia  

b. T-cell large granular lymphocytic leukaemia  

c. Chronic Iymphoproliferative disorder of NK cells  

d. Aggressive NK cell leukaemia  

e. Epstein-Barr virus (EBV) positive T-cell Iymphoproliferative diseases of childhood  

i. Systemic EBV+ T-ceillymphoproliferative disease of childhood 

ii. Hydroa vacciniforme-like lymphoma  

f. Extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type 

g. Enteropathy-associated T-cell lymphoma 

h. Hepatosplenic T-cell lymphoma 

i. Subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma  

j. Mycosis fungoides  

i. Sezary syndrome 

k. Primary cutaneous CD30 positive T-cell Iymphoproliferative disorders 

l. Primary cutaneous peripheral T-cell lymphomas, rare subtypes 

i. Primary cutaneous gamma-delta T-cell lymphoma 302 

ii. Primary cutaneous CD8 positive aggressive epidermotropic cytotoxic T-cell lymphoma  

iii. Primary cutaneous CD4 positive small/medium T-cell lymphoma  

m. Peripheral T-cell lymphoma, NOS 

n. Angioimmunoblastic T-cell lymphoma 
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o. Anaplastic large cell lymphoma, ALK positive 

p. Anaplastic large cell lymphoma, ALK negative  

XV. Hodgkin Lymphoma 

a. Nodular lymphocytic predominant Hodgkin lymphoma 

b. Classicial Hodgkin lymphoma 

i. Lymphocyte-rich classical Hodgkin lymphoma 

ii. Nodular asclerosis classical Hodgkin lymphoma 

iii. Mixed cellularity classical Hodgkin lymphoma 

iv. Lymphocyte depletion classical Hodgkin lymphoma 

XVI. Extranodal lymphoma in all kinds of tissue and organs 

XVII. Primary neoplasms of lymph nodes 

a. Vascular transformation or nodal angiomatosis 

b. Bacillary or epitheliod angiomatosis 

c. Hemangioma 

d. Lymphangioma 

e. Angiomyolipoma 

f. Myofibroblastoma  

g. Kaposi sarcoma 

XVIII. Secondary neoplasm of lymph node 

a. Leukemic infiltration in lymph node and spleen 

b. Metastatic tumors 

XIX. Ectopic tissues in lymph node 

a. Salivary gland tissue 

b. Thyroid tissue 

c. Mullerian, mesothelium and endometrial tissue 

d. Nevus cells 

e. Extramedullary hematopoiesis 

f. Fatty involution 

g. Hylanization 

XX. Diseases of histiocytes 

a. Dendritic cell-related disorders 

i. Langerhans cell histiocytosis 

b. Macrophage-related disorders 

i. Hemophagocytosis  
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1. Familial-associated hemophagocytic lymphophistiocytosis 

2. Infection- associated hemophagocytic lymphophistiocytosis 

3. Malignancy associated hemophagocytic syndrome 

c. Malignant disorders 

XXI. Surgical pathology diagnostic approach for lymph node and spleen 
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VI. สถิติและการศึกษาแบบทดลอง (Statistics and experimental design) 

 

วัตถุประสงครวบยอด  

ผูรับการฝกอบรมควรมีความรูทางระบาดวิทยาและวิธีการทางสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษาวิจัย 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

๑. ผูรับการฝกอบรมสามารถบรรยาย และตีความหลักการในทางระบาดวิทยาที่เก่ียวของ ในเรื่อง 

  ๑.๑ ระบาดวิทยาเชิงพรรณนา 

  ๑.๒ สาเหตุของโรค 

  ๑.๓ การตรวจคัดกรองโรค หรือปจจัยเส่ียง 

  ๑.๔ การออกแบบการศึกษาวิจัย 

  ๑.๕ การดําเนินงานศึกษาวิจัยที่เหมาะสม 

๒. ผูรับการฝกอบรมสามารถอธิบาย  

 ๒.๑ สถิติเชิงพรรณา 

 ๒.๒ การประมาณการณทางสถิติของความหลากหลาย (confidence interval) 

 ๒.๓ การทดสอบสมมุติฐานดวย 

 ๒.๓.๑ confidence interval 

    ๒.๓.๒ non-parametric testing เชน rank sign test 

    ๒.๓.๓ parametric testing เชน 

๒.๓.๓.๑ การทดสอบเม่ือมีสองกลุมตัวอยาง ดวย Z หรือ T test 

๒.๓.๓.๒ การทดสอบเม่ือมีกลุมตัวอยางมากกวาสอง ดวย analysis of variance 

๒.๓.๓.๓ การทดสอบเม่ือกลุมตัวอยางมีสัดสวนตางกัน ดวย chi square 

๒.๓.๔ multivariate techniques เชน การวิเคราะหแบบถดถอย  ดวยmultiple regression และ logistic 

regression 

๓. ผูรับการฝกอบรมตระหนักวาเม่ือใดควรจะปรึกษานักสถิติเพื่อวางแผนการทําวิจัย 

๔. ผูรับการฝกอบรมทราบถึงความสําคัญ ประโยชน และขอจํากัดของการใชคอมพิวเตอรในการเก็บและวิเคราะหขอมูล 



เกณฑการเปดหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดเพ่ือวุฒิบัตรฯ อนุสาขาโลหิตพยาธิวิทยา 

                                                                                       ราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหงประเทศไทย  ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๘ หนา ๒๘ 

 

VII. ขอเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous) 

 

วัตถุประสงครวบยอด 

ผูรับการฝกอบรมควรมีความรูทั่วไปในเรื่องที่เก่ียวของทางพยาธิวิทยา 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

๑. ผูรับการฝกอบรมมีความสนใจในหลักการของนิติเวชศาสตร การประกันคุณภาพ กระบวนการพิจารณา ทบทวน และ

ประเมินผลการจัดการฝกอบรมของสถาบันฝกอบรม 

๒. เขาใจจริยธรรมทางการแพทย ไดแก แนวทางการประกอบวิชาชีพที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงสิทธิและการรักษาความลับ

ของผูปวย 

 

 


