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4. พนัธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร  
เพื่อฝึกอบรมวิชาตจพยาธิวิทยาซ่ึงเป็นสาขาวิชาทางการแพทยเ์ฉพาะทางท่ีตอ้งอาศยัความรู้อยา่งกวา้งขวางและ

ลึกซ้ึง ทั้งทางดา้นคลินิกของผิวหนงั ความรู้ทางดา้นพยาธิวิทยาทัว่ไป และความรู้ทางดา้นพยาธิวิทยาของผิวหนัง
ผสมผสานกนั โดยศึกษารอยโรคจากพยาธิวิทยาของช้ินเน้ือผิวหนงัจากการยอ้มสีมาตรฐาน (hematoxylin & eosin; 
H&E)  การย้อม histochemistry การย้อม immunohistochemistry ตลอดจนการตรวจพิเศษอื่นๆ (molecular and 
advanced techniques) เพื่อให้การวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานของห้องปฏิบัติการฯ 
รวมทั้งการมีความรู้ความสามารถในการบริหารห้องปฏิบติัการทางพยาธิวิทยากายวิภาคไดมี้คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน แพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรมผูเ้ช่ียวชาญสาขาตจพยาธิวิทยาจึงควรมีความรู้ครอบคลุมเน้ือหาดงักล่าวทั้งในดา้น
ทฤษฎีและปฏิบติั มีความรู้ ความสามารถในการท างานอย่างมืออาชีพ และสามารถปฏิบติังานแบบสหวิชาชีพ หรือ
เป็นทีม ร่วมกบั แพทย ์หรือเจา้หนา้ท่ีอื่นๆได ้

นอกจากความรู้และทกัษะดา้นตจพยาธิวิทยาแลว้ แพทยส์าขาตจพยาธิวิทยาควรมีความสามารถดา้นอื่น ๆ ท่ี
ส าคัญ ได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง มีเจตนารมณ์และเตรียมพร้อมท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ความสามารถดา้นการวิจยัเพ่ือสร้างองคค์วามรู้ การส่ือสารและปฏิสัมพนัธ์ มีความเอ้ืออาทร ความรู้ความเขา้ใจ และ



ใส่ใจในความปลอดภยัเพื่อแกไ้ขปัญหาการส่งเสริมสุขภาพ กระบวนการคุณภาพและความปลอดภยัเพื่อให้มีการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ทศันคติ และเจตคติท่ีดีต่อผูป่้วย ผูร่้วมงาน และองคก์ร  
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่องานบริการทางตจพยาธิวิทยา 

 
5. ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม/หลักสูตร 

แพทยท่ี์จบการฝึกอบรมเป็นแพทยเ์ฉพาะทางสาขาตจพยาธิวิทยาตอ้งมีคุณสมบติัและความรู้ความสามารถขั้นต ่าตาม
สมรรถนะหลกัทั้ง 6 ดา้นดงัน้ี 
1) การดูแลรักษาผู้ป่วยและทักษะทางหัตถการ [Patient care (PC) and procedural skill (PS)] 

1.1 แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสามารถให้การดูแลผูป่้วยอยา่งเขา้ใจ ถูกตอ้งเหมาะสม และมีประสิทธิภาพต่อ
การให้การรักษาผูป่้วยและการส่งเสริมสุขภาพ (patient care) โดยแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้งสามารถปฏิบติังาน
ไดด้ว้ยตนเองดงัน้ี 

1.1.1 สรุปประวติั รวบรวมขอ้มูลส าหรับน ามาคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นเหตเุป็นผล เพื่อน าไปสู่การวาง
แผนการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉยัช้ินเน้ือ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเหมาะสม (PC1) 

1.1.2 แปลผล immunohistochemical stain ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม (PC2) 
1.1.3 แปลผล immunofluorescence ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม (PC3) 
1.1.4 ให้ค  าปรึกษาทางตจพยาธิวิทยา ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (PC4) 
1.1.5 วิเคราะห์ผลการตรวจทางพยาธิวิทยา เพื่อเป็นส่วนประกอบในการวางแผนการรักษาผูป่้วยได้

อยา่งเหมาะสม (clinicopathological correlation) (PC5) 
1.1.6 ปฏิบติังานโดยค านึงถึงระบบคุณภาพ ความปลอดภยั และการบริหารจดัการห้องปฏิบติัการทาง

พยาธิวิทยาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม (PC6) 
1.2 แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดจะตอ้งสามารถท าหตัถการทางตจวิทยา และตจพยาธิวิทยา (procedural skill) 

ไดแ้ก่  
    1.2.1 การเลือกต าแหน่งเพ่ือตดัช้ินเน้ือผิวหนงัและการตดัช้ินเน้ือผิวหนงัเพ่ือตรวจวิเคราะห์ (PS1) 
    1.2.2 การตรวจช้ินเน้ือผูป่้วย วิเคราะหผ์ล ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม (PS2) 

2) ความรู้ [Medical knowledge (MK)] 
แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้งมีความรู้ความสามารถรอบดา้นทั้งทางตจพยาธิวิทยา ตจวิทยาและวิทยาการ

ใหม่ ๆ ทางพยาธิวิทยาและทางการแพทย ์วิทยาการระบาด พฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และส่ิงแวดลอ้ม และน า
ความรู้เหล่าน้ีมาใชป้ระโยชน์ในการดูแลผูป่้วย โดยแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้งมีความรู้ดงัน้ี 

2.1 วิทยาศาสตร์ทางการแพทยพ้ื์นฐาน เพื่อการวิเคราะหเ์ช่ือมโยงลกัษณะทางคลินิกและลกัษณะทาง
พยาธิวิทยา และตจพยาธิวิทยา (MK1) 

2.2 พยาธิก าเนิด แนวทางและเกณฑก์ารวินิจฉยัโรคทางตจพยาธิวิทยา และปัจจยัการพยากรณ์โรค 
(prognostic factor) ทางตจพยาธิวิทยาท่ีส าคญั (MK2) 

2.3 หลกัการของการบริหารจดัการหอ้งปฏิบติัการทางตจพยาธิวิทยา (MK3) 
 

 3) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพฒันาตนเอง [Practice-based learning and improvement (PBLI)] 
แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้งสามารถ 
3.1 เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั และขอ้มูลป้อนกลบั (feedback)  (PBLI1) 



3.2 ปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบตามมาตรฐานการประกนัคุณภาพทางหอ้งปฏิบติัการพยาธิวิทยากายวิภาคท่ี
รับรองโดยราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทย (PBLI2) 

3.3 สืบคน้และประเมินองคค์วามรู้ใหม่ ๆ รวบรวมและน ามาใช ้เพื่อการวินิจฉยัทางตจพยาธิวิทยา และตจ
วิทยา ท่ีถูกตอ้งและทนัสมยั (PBLI3) 

3.4 ด าเนินการวิจยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้(PBLI4) 
 4) ทักษะปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสาร [Interpersonal and communication skill (ICS)] 
  แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้งมีทกัษะปฏิสัมพนัธ ์และการส่ือสารท่ีเหมาะสมดงัน้ี 
  4.1 น าเสนอขอ้มูลผูป่้วยและอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ (ICS1) 
  4.2 ถ่ายทอดความรู้และทกัษะ ให้แพทย ์นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์(ICS2) 
  4.3     มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ท างานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ (ICS3) 
  4.4     เป็นท่ีปรึกษาและให้ค  าแนะน าแก่แพทยแ์ละบคุลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางดา้นตจพยาธิวิทยา (ICS4) 

5) ความเป็นมืออาชีพ [Professionalism (P)] 
              5.1     มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพและสังคม (P1) 
              5.2     เคารพสิทธิผูป่้วย (P2) 

                 5.3     มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต (continuous 
professional development) (P3) 

             5.4     มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย (P4) 
             5.5     ค  านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม (P5) 

6) การปฏิบตัิงานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice (SBP)) 
แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้งตระหนกัและปฏิบติังานไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัระบบสุขภาพ และบริบทของ

ทรัพยากรและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้ง 
6.1 ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัระบบสุขภาพของหน่วยงานและประเทศ (SBP1) 
6.2 ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งมีคุณค่าและเหมาะสม และสามารถปรับเปล่ียนการปฏิบติังานเพื่อผูป่้วยให้

เขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขไดต้ามมาตรฐานวิชาชีพ (SBP2) 
6.3 มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความผิดพลาดของระบบงาน และร่วมหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนั 

(SBP3) 
6.4 ปฏิบติังานเป็นทีมร่วมกบับคุลากรทางการแพทยอ์ื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภยัต่อผูป่้วยและ

ประสิทธิภาพในการดูแลผูป่้วย (SBP4) 
 

6. แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

     ส าหรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีไดรั้บวุฒิบตัรหรือหนงัสืออนุมติัฯแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสาขาตจวิทยา หลกัสูตรการฝึกอบรมตอ้งครอบคลุม ดงัน้ี 

1) ความรู้พ้ืนฐานดา้นพยาธิกายวิภาค (General pathology ) ซ่ึงประกอบดว้ย  
- Cellular injury 
- Inflammation 
- Healing 



- Circulatory disturbance 
- Immunopathology 
- Infection 
- Accumulation pigmentary disturbance 
- Growth disturbance 
- Neoplasia 
ความรู้ทางดา้น systemic pathology  ในระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัผิวหนงั    
วตัถุประสงคร์วบยอด: ผูรั้บการฝึกอบรมตอ้งมีความสามารถในการจ าแนกความผิดปกติของ
รอยโรคจากการดูดว้ยตาเปล่าและจุลพยาธิวิทยา  และสามารถแยกโรคเหล่าน้ีไดจ้ากรอยโรค
อ่ืนๆ นอกจากนั้นผูรั้บการฝึกอบรมควรเขา้ใจพยาธิก าเนิดและการด าเนินโรค สามารถบอก
ลกัษณะส าคญัท่ีมีผลต่อการพยากรณ์โรค รวมถึงการรายงานผลพยาธิวิทยา (pathology report) ท่ี
มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน  รวมถึงเขา้ใจหลกัการพ้ืนฐาน การแปลผล และการยอ้มทาง 
immunohistochemistry เพื่อสามารถน าไปเลือกใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม  

2) ความรู้พ้ืนฐานดา้นสรีรวิทยา และพยาธิสรีรวิทยา  (Physiology and pathophysiology) 
วตัถุประสงคร์วบยอด: ผูรั้บการฝึกอบรมควรมีความรู้ดา้นสรีรวิทยา และพยาธิสรีรวิทยา ท่ีจะ
น าไปใชใ้นการวินิจฉยัทางตจพยาธิวิทยา  
 

ส าหรับผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมท่ีได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติฯแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค หรือ สาขาพยาธิวิทยาทั่วไป หลกัสูตรการฝึกอบรมต้อง
ครอบคลุม ความรู้พ้ืนฐานดา้นตจวิทยา ประกอบดว้ยความรู้ทางดา้นคลินิกของโรคผิวหนัง ผูเ้ขา้ฝึกอบรมตอ้ง
ศึกษา ลกัษณะของโรค การด าเนินโรค การตรวจวินิจฉยั ตลอดจนการรักษาโรค โดยไม่รวมการศึกษาดา้นเลเซอร์
และการเสริมความงาม 

 
 6.1 วิธีการให้การฝึกอบรม 

6.1.1 สถาบนัท่ีเปิดหลกัสูตรตอ้งผา่นเกณฑส์ถาบนัฝึกอบรม อนุสาขาตจพยาธิวิทยา (ภาคผนวกท่ี 2) 

6.1.2 การปฏิบติังานทางห้องปฏิบติัการ 

ฝึกปฏิบติั surgical pathology ในห้องปฏิบติัการพยาธิวิทยาโดยครอบคลุมตั้งแต่การตรวจดว้ยตาเปล่าและ
ตัด ช้ิน เ น้ื อ  และก ารแปลผลทางห้ อ งป ฏิบั ติ ก า ร ท่ี จ า เ ป็นและ เ ก่ี ย วข้อ ง  เ ช่น  immunofluorescence, 
immunohistochemistry และ molecular study  รวมทั้งสามารถประมวลผลทั้งหมดเพ่ือการวินิจฉัยโรค จนถึงการ
รายงานผล โดยเกณฑ์ขั้นต ่าของจ านวนช้ินเน้ือท่ีผูเ้ขา้ รับการฝึกอบรมตอ้งไดฝึ้กปฏิบติัในระยะเวลา 2 ปีของการ
ฝึกอบรมดงัตาราง และมีการจดัท าสมุดบนัทึกขอ้มูลการปฏิบติังาน 

Specimen / Disease จ านวนขั้นต ่า 

ตรวจช้ินเน้ือศลัยกรรมทัว่ไปทางพยาธิวิทยา (ตจแพทย)์ 
ตรวจผูป่้วยโรคผิวหนงัทัว่ไป (พยาธิแพทย)์ 

500 ราย                                       
500 ราย  

ตรวจช้ินเน้ือผิวหนงัทางพยาธิวิทยา 1,000 ราย 



Specimen / Disease จ านวนขั้นต ่า 

ตรวจช้ินเน้ือผิวหนงัดว้ย Immunofluorescence 10 ราย 

ตรวจช้ินเน้ือผิวหนงัดว้ย Immunohistochemistry and histochemistry 100 ราย 

ส่งส าเนารายงานการตรวจพยาธิวิทยาผิวหนงั ให้กบัคณะอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบฯ 

50 ราย 

  

   6.1.3 การปฏิบติังานท่ีสัมพนัธ์กบัทางคลินิก 

ในช่วงเวลาท่ีปฏิบติังาน สถาบนัฝึกอบรมตอ้งก าหนดจ านวนชัว่โมงท่ีจะไปร่วมศึกษางานหรือ
ในการประชุมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจ การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา และวางแผนการรักษาผูป่้วยผิวหนงั 
เช่น  การประชุมร่วมระหว่างแผนก (interdepartmental conference) การประชุมระหว่างโรงพยาบาล 
(interhospital conference) และ clinicopathological conference โดยมีการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมการ
ประชุมลงในสมุดบนัทึกขอ้มูลการปฏิบติังาน 

 
กิจกรรม จ านวนขั้นต ่า 

Interdepartmental conference หรือ Interhospital conference 
หรือ Clinicopathological conference 

24 คร้ัง 

 
 6.1.4 กิจกรรมทางวิชาการ 

สถาบนัฝึกอบรมตอ้งจดัให้มีกิจกรรมทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาตจพยาธิวิทยา  ไดแ้ก่ Topic 
review, Journal club, case discussion,  วารสารสโมสร  เสนอบทความฟ้ืนฟูวิชาการ  วิเคราะห์กรณีผูป่้วย  
และสนับสนุนการเขา้ร่วมและ/หรือการน าเสนอผลงานท่ีประชุมทางวิชาการประจ าปีของราชวิทยาลยั
พยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทยหรือสมาคมแพทยผ์ิวหนังแห่งประเทศไทย และของ สมาคม ชมรม หรือ
องคก์รท่ีเก่ียวกบัตจพยาธิวิทยาทั้งในและต่างประเทศ 

6.1.5 การเรียนรู้ต่างสถาบนั 

ผูเ้ขา้ฝึกอบรมควรไดศึ้กษาในต่างสถาบนัโดยใหเ้ป็นวิชาเลือก (elective) ในรายวิชา ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความรู้ในรายวิชา  dermatopathology  เป็นเวลา 1 เดือน 

 
6.2 เน้ือหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร 
 เน้ือหาโดยสังเขปของการฝึกอบรมส าหรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทุกคน ดงัต่อไปน้ี 
 6.2.1 ความรู้ดา้นตจพยาธิวิทยา (Dermatopathology) ประกอบดว้ยความรู้ท่ีเก่ียวกบัลกัษณะทางตจ

พยาธิวิทยาของรอยโรคต่าง ๆ จากการตดัช้ินเน้ือผิวหนัง การเช่ือมโยงอาการแสดงทางคลินิกเขา้กบั
ลกัษณะท่ีตรวจพบทางพยาธิวิทยา การตรวจทางห้องปฏิบติัการท่ีจ าเป็นส าหรับโรคผิวหนงัรวมถึงการ



แปลผล เช่น immunofluorescence, immunohistochemistry, electron microscopic study และ molecular 
study ซ่ึงผูเ้ขา้อบรมตอ้งศึกษาตามราย case ท่ีไดเ้รียนรู้ตลอดทั้งหลกัสูตร 

 6.2.2  ความรู้ทางห้องปฏิบติัการดา้นการบริหารจดัการ (Laboratory management) ผูเ้ขา้ฝึกอบรมควร
ไดศึ้กษาหลกัการการบริหารจดัการและความรู้พ้ืนฐานรวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ในห้องปฏิบติัการ เช่น 
การตัด slide, การย้อมช้ินเน้ือทั้ งชนิดธรรมดาและวิธีพิเศษ , การย้อม  immunofluorescence และ 
immunohistochemistry ตลอดจนการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งได้ร่วมเรียนรู้ใน electron microscopic 
study 

6.2.3 สถิติและการศึกษาแบบทดลอง (Statistics and experimental design) 
วตัถุประสงคร์วบยอด: ผูรั้บการฝึกอบรมควรมีความรู้ทางระบาดวิทยาและวิธีการทางสถิติเพื่อน ามาใชใ้น
การศึกษาวิจยั 

 6.2.4 ขอ้เบด็เตลด็ (Miscellaneous) 
 วตัถุประสงค์รวบยอด:  ผูรั้บการฝึกอบรมควรมีความรู้ทัว่ไปในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งทางพยาธิ

วิทยา เช่นหลกัการของนิติเวชศาสตร์ การประกนัคุณภาพ กระบวนการพิจารณา ทบทวน และประเมินผล
การจดัการฝึกอบรมของสถาบนัฝึกอบรม เขา้ใจจริยธรรมทางการแพทย์ ไดแ้ก่ แนวทางการประกอบ
วิชาชีพท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงสิทธิและการรักษาความลบัของผูป่้วย 

 
6.3 การวิจัย    

เพื่อให้ผูเ้ขา้ฝึกอบรมมีความรู้ทางดา้นการท าวิจยัและสามารถน าไปพฒันางานไดใ้นอนาคตให้ผู ้
เขา้ฝึกอบรมตอ้งท าวิจยัในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัตจพยาธิวิทยาอยา่งนอ้ย 1 เร่ืองในระหว่างการปฏิบติังาน 2 
ปี โดยเร่ิมตั้งแต่เขา้ฝึกอบรมและเสร็จส้ินก่อนจบหลกัสูตร โดยเป็น ผูวิ้จยัหลกั และสถาบนัฝึกอบรมจดัให้
มีอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อใหค้  าปรึกษาแนะน าเร่ืองงานวิจยั รวมถึงเร่ืองอื่น ๆ ตลอดระยะเวลาการปฏิบติังาน 
  6.3.1 คุณลกัษณะของงานวิจยั  

- เป็นผลงานท่ีริเร่ิมใหม่ หรือเป็นงานวิจยัท่ีใชแ้นวคิดท่ีมีการศึกษามาก่อนทั้งในและ 
ต่างประเทศ แตน่ ามาดดัแปลงหรือท าซ ้าในบริบทของสถาบนั  
- แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดและอาจารยผ์ูด้  าเนินงานวจิยัทุกคน ควรผา่นการอบรมดา้นจริยธรรม
การวิจยัในคน และ/หรือ good clinical practice (GCP)  
- งานวิจยัทุกเร่ืองตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัฯ ตามเกณฑข์อง

สถาบนั  
- งานวิจยัทุกเร่ืองควรด าเนินภายใตข้อ้ก าหนดของ GCP หรือระเบียบวิจยัท่ีถูกตอ้งและ
เหมาะสมกบัค าถามวิจยั  
- ควรใชภ้าษาองักฤษในการน าเสนอผลงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ โดยเฉพาะในบทคดัยอ่  
 
 

6.3.2 วิธีการด าเนินการและกรอบเวลาการด าเนินงานวิจยัในระยะเวลา 2 ปี  
(24 เดือนของการฝึกอบรม) ประมาณการดงัน้ี 

  



ระยะเวลา (เดือนท่ี) กิจกรรม 

3 เดือนแรก จดัเตรียมค าถามวิจยัและติดต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา และสืบคน้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบังานวิจยั 

4-6 จดัท าโครงร่างงานวิจยั  และยื่นขออนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั 

7-12 เร่ิมเก็บขอ้มูล และรายงานความคบืหนา้งานวจิยัต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและ 

รายงานความคืบหนา้งานวิจยัต่อคณะกรรมการฝึกอบรมฯ ของสถาบนั 

13-20 วิเคราะหข์อ้มูล สรุปผลงานวจิยั  จดัท ารายงานวิจยัฉบบัร่างให้อาจารยท่ี์
ปรึกษาปรับแกไ้ข 

21-24 ส่งรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการฝึกอบรมฯ ของสถาบนั และ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อวุฒิบตัรฯ ใหท้  าการประเมินผล 
ส าหรับประกอบคุณสมบติัการเขา้สอบเพื่อวุฒิบตัรฯ 

 

การรับรอง วุฒิบัตร สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ให้มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” (ภาคผนวกที่ 4) 

 

6.4 ระยะเวลาของการฝึกอบรม 

หลกัสูตรการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบตัรผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะอนุสาขาตจพยาธิวิทยา แยกตามเวลาท่ีใช้
ในการฝึกอบรมรวมทั้งส้ิน 2  ปี  (24  เดือน) รายละเอียดการฝึกอบรมตามตารางดา้นล่าง 

กิจกรรม ระยะเวลา 

Surgical pathology/dermatology 6 เดือน 
Dermatopathology 16 เดือน 
Elective  1 เดือน 
ความรู้ทางห้องปฏิบติัการ และ Immunofluorescent study 1 เดือน 

การจดัการฝึกอบรมในหลกัสูตร หากสถาบนัฝึกอบรมแห่งใดยงัขาดกิจกรรมหรือปริมาณงานตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด อาจจัดฝึกอบรมโดยใช้สถาบันอื่นเป็นสถาบันสมทบ หรือจัดในลักษณะผสมผสานเป็น
กิจกรรมร่วมกบัต่างภาควิชาท่ีเก่ียวขอ้ง สถาบนัสมทบควรเป็นสถาบนัท่ีมีการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น
พยาธิวิทยากายวิภาคท่ีมีอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรมมีคุณสมบติัเช่นเดียวกบัอาจารยแ์บบเต็มเวลาหรือท่ีมี
การฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นตจวิทยา/หรือฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขาตจพยาธิวิทยา  

 

6.5 การบริหารการจัดการฝึกอบรม 
สถาบนัฯ ตอ้งมีคณะกรรมการซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบและอ านาจในการจดัการ การประสานงาน การ

บริหาร และ การประเมินผล ส าหรับแต่ละขั้นตอนของการฝึกอบรม รวมถึงการให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเหมาะสมมี



ส่วนร่วมในการวางแผนการฝึกอบรม  ประธานแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตรตอ้งมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานใน
สาขานั้นมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 5 ปี และไดรั้บการรับรองจากราชวิทยาลยัท่ีก ากบัดูแล 

 
สภาวะการปฏิบัตงิาน 
สถาบนัฯ ตอ้งจดัสภาวะการปฏิบติังานดงัต่อไปน้ี 
- ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมเขา้ร่วมกิจกรรมวิชาการ (รวมถึงการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ) ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การฝึกอบรม ระบุกฎเกณฑแ์ละประกาศให้ชดัเจนเร่ืองเง่ือนไขงานบริการและความรับผดิชอบของผู ้
เขา้รับการฝึกอบรม  

- มีการก าหนดการฝึกอบรมทดแทนในกรณีท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีการลาพกั เช่น การลาคลอดบุตร 
การเจ็บป่วย การเกณฑท์หาร การถูกเรียกฝึกก าลงัส ารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝึกอบรม/
หลกัสูตร เป็นตน้  

- จดัให้มีค่าตอบแทนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมอยา่งเหมาะสมกบัต าแหน่งและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
- ควรมีการระบุชัว่โมงการท างานท่ีเหมาะสม 

 
6.6 การวัดและประเมนิผล 
มีการแจง้กระบวนการการวดัและประเมินผลให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดรั้บทราบ โดยสามารถตรวจสอบและอุทธรณ์
ไดเ้ม่ือตอ้งการ 
การวดัและประเมินผลผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ประกอบดว้ย 

 การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม การเล่ือนช้ันปี และการยุติการฝึกอบรม 
(1) การประเมินระหว่างการฝึกอบรม  

ก) สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหมี้การประเมินผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรม ครอบคลุม
ทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย ์ในมิติต่าง ๆ ดงัน้ี 

มิติที่ 1 ประเมินสมรรถนะ Entrustable Professional Activity (EPA) ตามท่ี อฝส.ก าหนดโดย
อาจารย ์  

มิติที่ 2  คะแนนสอบจดัโดยสถาบนัฝึกอบรมและราชวิทยาลยัฯ  
มิติที่ 3  การตรวจรายงานประสบการณ์เรียนรู้จากผูป่้วย: portfolio 
มิติที่ 4  การร่วมกิจกรรมวิชาการภายในและภายนอกสถาบนัฝึกอบรม 
มิติที่ 5 การประเมินสมรรถนะดา้น professionalism และ interpersonal and communication  skills 
โดยอาจารยแ์ละผูร่้วมงาน ( ประเมิน 360 องศา ) 
การบันทึกข้อมลูการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมท าโดย 
- ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม/สถาบนัฝึกอบรม ท าการบนัทึกขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งลงใน portfolio 

ของสถาบนัฯ นั้น ๆ รวมถึงขอ้มูลการประเมินผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมในมิติท่ี 1-4  แลว้รายงาน
สรุปผลการประเมินการเล่ือนชั้นปีแต่ละปีการศึกษามายงัราชวิทยาลยัฯส าหรับแพทยป์ระจ า
บา้นต่อยอดปีสุดทา้ยของการฝึกอบรม ตอ้งส่งรายงานสรุปผลการประเมินฯ ภายในวนั
สุดทา้ยของการยื่นหลกัฐานการสมคัรสอบเพื่อวุฒิบตัรฯ  
 
 



ข) Achievable milestones/Entrustable professional activities ในแต่ละช้ันปี  (ภาคผนวกที่ 5)  
    ผลการประเมินน าไปใชใ้นกรณี ต่อไปน้ี 

1. เพ่ือเล่ือนระดบัชั้นปี  
2. เพื่อใชพ้ิจารณาคุณสมบติัผูเ้ขา้สอบเพื่อวุฒิบตัรฯ 

การประเมินระหว่างการฝึกอบรมโดยสม ่าเสมอและแจง้ผลให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมรับทราบจะ
ช่วยให้เกิดการพฒันาสมรรถนะหลกัดา้นต่าง ๆ ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดส้มบูรณ์ขึ้น 
 

(2) เกณฑ์การเล่ือนช้ันปี 
1. ปฏิบติังานไดไ้ม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาท่ีก าหนด 
2. ผา่นการประเมินตามมิติท่ี 2-5 ท่ีก าหนดในหลกัสูตร โดยไดค้ะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 60 ของแต่

ละมิติ ยกเวน้การสอบตามมิติท่ี 2, 3 ให้ใชเ้กณฑต์ามแต่ละสถาบนัฯ ก าหนด 
3. ผา่นเกณฑ ์Entrustable professional activities  
4. ปฏิบติังานไดส้อดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของสถาบนัฝึกอบรมไม่ก่อให้เกิดความเส่ือมเสียแก่

สถาบนัฝึกอบรม 
 

(3) แนวทางการด าเนินการกรณีไม่ผ่านการประเมินเพ่ือเล่ือนช้ันปี  
สถาบนัฝึกอบรม ระบุแนวทางทางการด าเนินการกรณีไม่ผา่นการประเมินเพ่ือเล่ือนชั้นปีและ

ภายหลงัเสร็จส้ินการประเมินใหส้ถาบนัฯ รายงานสรุปผลการประเมินการเล่ือนชั้นปีแต่ละปีการศึกษา 
มายงั อฝส. เพื่อรายงานต่อราชวิทยาลยัฯ และแพทยสภาตามล าดบั  

ส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นปีสุดทา้ยของการฝึกอบรมตอ้งส่งรายงานสรุปผลการประเมินภายในวนั
สุดทา้ยของการยื่นหลกัฐานการสมคัรสอบเพื่อวุฒิบตัรฯ 

 
 (4) แนวทางการการด าเนนิการส าหรับผู้ท่ีไม่ผ่านการประเมนิ 

1. แจง้ผลการประเมินให้แพทยป์ระจ าบา้นรับทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรในแบบประเมินผลของ
แต่ละสถาบนัฯ พร้อมแนวทางการพฒันา รายละเอียดการปฏิบติังานเพ่ิมเติมการก ากบัดูแล และ
การประเมินผลซ ้า 

2. แพทยป์ระจ าบา้นลงช่ือรับทราบ 
3. ส่งส าเนาผลการประเมิน 1 ชุดให้ อฝส. ราชวิทยาลยัฯ และตน้สังกดั (ถา้มี) 
 

 (5) การด าเนนิการเพ่ือยุติการฝึกอบรม 
การลาออกและการให้ออก ใหเ้ป็นไปตามการพิจารณาของแต่ละสถาบนัฯ และรายงานผลการ
ด าเนินการให้ราชวิทยาลยัฯ ทราบ 

   การประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัให้มีการประเมินผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมดงัน้ี 



ก. การประเมินระหว่างการฝึกอบรม ให้จัดท าเป็นระยะในขณะฝึกอบรม  ประเมินเม่ือส้ินสุดการ
ฝึกอบรมแต่ละช่วงโดยสถาบนัฝึกอบรม เพื่อสามารถให้ขอ้มูลกบัผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ประกอบการ
พฒันาหรือเพื่อการเล่ือนระดบั  

ข. การประเมินเพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาตจพยาธิ
วิทยาประกอบด้วยการผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร การสอบ และ งานวิจัย ให้จัดท าโดย
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุ
สาขาตจพยาธิวิทยาท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดยแพทยสภา  โดยวิธีการประเมิน และเกณฑ์การตัดสิน 
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัแพทยสภาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การออกวุฒิบตัรเพื่อแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2552  พร้อมทั้งระบุคุณสมบติัของผูมี้สิทธ์ิเขา้รับการ
สอบเพ่ือวุฒิบตัรดงัน้ี 

คุณสมบติัผูมี้สิทธิสมคัรเขา้รับการสอบเพื่อวุฒิบตัรฯ 
1. ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลกัสูตรสาขาตจพยาธิวิทยาของราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่ง

ประเทศไทยจากโรงพยาบาลหรือสถาบนัทางการแพทยท่ี์ราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่ง
ประเทศไทยรับรอง 

2. ไดรั้บวุฒิบตัรหรือหนังสืออนุมติัแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรมสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค หรือ สาขาพยาธิวิทยาทัว่ไป หรือสาขาตจวิทยา 

3. มีผลงานวิจยั original article ฉบบัสมบูรณ์ 1 เร่ืองเก่ียวกบัตจพยาธิวิทยาท่ีผา่นการรับรอง
ของสถาบนัฝึกอบรม หรือมีจดหมายตอบรับการตีพิมพ ์

 
คุณสมบติัผูมี้สิทธิสมคัรเขา้รับการสอบเพื่ออนุมติับตัรฯ 
      1. ผ่านการฝึกอบรมหลกัสูตรสาขาตจพยาธิวิทยาอย่างน้อย 1 ปีจากสถาบนัฝึกอบรมใน
ต่างประเทศและไดรั้บการรับรองจากราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

     2. ไดรั้บวุฒิบตัรหรือหนังสืออนุมติัแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค หรือ สาขาพยาธิวิทยาทัว่ไป หรือสาขาตจวิทยา 
      3. มีผลงานวิจยั original article ฉบับสมบูรณ์ 1 เร่ืองเก่ียวกับตจพยาธิวิทยาท่ีผ่านการ

รับรองของสถาบนัฝึกอบรม หรือมีจดหมายตอบรับการตีพิมพ ์  
      4.       ปฏิบติังานดา้นตจพยาธิวิทยาในสถาบนัทางการแพทยท่ี์ราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่ง

ประเทศไทยรับรองเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 5 ปี 

 6.7 การประกนัคุณภาพการศึกษา 
สถาบนัฝึกอบรมท่ีจะไดรั้บการอนุมติัใหจ้ดัการฝึกอบรมจะตอ้งผา่นการประเมินความพร้อมใน

การเป็นสถาบนัฝึกอบรมจากอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขาตจพยาธิ
วิทยาโดยราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทยและไดรั้บการรับรองจากแพทยสภาตามเวลาท่ีก าหนด
และสถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัให้มีการประกนัคุณภาพการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ืองดงัน้ี 



1. การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายในสถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัให้มีระบบและกลไกการ
ประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายใน 

2. การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก  สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งไดรั้บการประเมินคุณภาพ
จากอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขาตจพยาธิวิทยาโดยราช
วิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทยตามเวลาท่ีก าหนด 

 6.8 การทบทวนและการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม 
 สถาบนัฝึกอบรม จดัให้มีการทบทวนและพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ หรืออย่างน้อย
ทุก 5  ปี และแจง้ผลการทบทวนและพฒันาให้แพทยสภารับทราบ 
 

7. การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
7.1 คุณสมบัตขิองผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผูท่ี้เขา้รับการฝึกอบรมเป็นพยาธิแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะอนุสาขาตจพยาธิ

วิทยาตอ้ง 
1) ไดรั้บวุฒิบตัรหรือหนังสืออนุมติัฯแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
พยาธิวิทยา กายวิภาค หรือ สาขา พยาธิวิทยาทัว่ไปหรือสาขาตจวิทยา หรือ 
2) ก าลงัได้รับการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นปีสุดทา้ย หรือเป็นแพทยใ์ช้ทุนปี
สุดทา้ยในสาขาพยาธิวิทยากายวิภาคหรือ สาขาพยาธิวิทยาทัว่ไปหรือสาขาตจวิทยา หรือ 
3) ก าลงัเป็นผูป้ฏิบติังานในสาขาพยาธิวิทยากายวิภาคหรือ สาขาพยาธิวิทยาทัว่ไปในปีท่ี 5 ท่ีมีสิทธิสอบ
เพื่อวุฒิบตัรหรือหนงัสืออนุมติัฯ และตอ้งสอบไดวุ้ฒิบตัรหรือหนงัสืออนุมติัฯก่อนเขา้รับการฝึกอบรม 

7.2 การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
สถาบนัฝึกอบรมจดัท าประกาศรายช่ือคณะกรรมการและเกณฑก์ารคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม โดยยึดหลกัความ
เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได ้
7.3 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 ให้เป็นไปตามศกัยภาพของสถาบนัฝึกอบรมฯ ท่ีไดรั้บการรับรองโดยแพทยสภา  
หากสถาบนัฝึกอบรมใดมีสถานภาพเป็นสถาบนัร่วมฝึกอบรม หรือสถาบนัฝึกอบรมสมทบให้กบัหลายหลกัสูตรใน
สาขาเดียวกนั จ านวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีจะปฏิบติังานในสถาบนัฝึกอบรมแห่งนั้นในเวลาหน่ึงๆ จะตอ้งไม่เกิน
ศกัยภาพของสถาบนัฝึกอบรมนั้น 

 
8.  อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

8.1 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
8.1.1 ประธานการฝึกอบรม 
ตอ้งเป็นแพทยซ่ึ์งไดรั้บวุฒิบตัรหรือหนงัสืออนุมติัเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมอนุสาขาตจพยาธิวิทยาและไดรั้บวุฒิบตัรพยาธิวิทยา/พยาธิวิทยากายวิภาคของแพทยสภาหรือวุฒิบตัรตจ
วิทยาของแพทยสภา และปฏิบติังานดา้นตจพยาธิวิทยาอยา่งนอ้ย 5 ปีภายหลงัไดรั้บวุฒิบตัรหรือหนงัสืออนุมติั ฯ 

8.1.2 อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลา มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีระบดุา้นล่างคือ 
1) ตอ้งเป็นแพทยซ่ึ์งไดรั้บวุฒิบตัรหรือหนงัสืออนุมติัเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาตจพยาธิวิทยาของแพทยสภา  



2) ไดรั้บวุฒิบตัรหรืออนุมติับตัรพยาธิวิทยา/พยาธิวิทยากายวิภาคหรือวุฒิบตัรหรืออนุมติับตัรตจ
วิทยาของแพทยสภา 

3) ปฏิบติังานดา้นตจพยาธิวิทยาไม่นอ้ยกว่า 5 ปี 
4) มีคุณสมบติัการเป็นอาจารยต์ามเกณฑท่ี์แต่ละสถาบนัฯ ก าหนด 

8.1.3 อาจารย์พเิศษผู้ให้การฝึกอบรมแบบบางเวลา มีคุณสมบติัอยา่งนอ้ย 1 ขอ้ตามท่ีระบดุา้นล่าง 
1) มีคุณสมบติัตามขอ้ 8.1.2 
2) มีคุณวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาเอก (PhD) ในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรม 
3) มีวุฒิการศึกษาท่ีไดรั้บการรับรองจากราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทย   

        8.2 จ านวนของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
สัดส่วนอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลาต่อผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดอนุ

สาขาตจพยาธิวิทยา ต้องมีอาจารย์ทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค  ตจวิทยา และทางด้านตจพยาธิวิทยา  
dermatopathology อย่างน้อย ด้านละ 1 คน ต่อ ผูเ้ข้าฝึกอบรม  2  คน รวมอาจารยอ์ย่างน้อย 3 คนต่อผูเ้ข้า
ฝึกอบรม 2  คน ในแต่ละปีท่ีรับสมัคร  หากมีจ านวนอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรมเต็มเวลาไม่พอ อาจจดัให้มี
อาจารยแ์บบไม่เตม็เวลาซ่ึงมีคุณสมบติัเช่นเดียวกบัอาจารยแ์บบเต็มเวลาได ้ไม่มากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวน
อาจารยท์ั้งหมด และภาระงานของอาจารยแ์บบไม่เตม็เวลาเม่ือรวมกนัทั้งหมดจะตอ้งไม่นอ้ยกว่าภาระงานของ
จ านวนอาจารยผ์ูก้ารฝึกอบรมแบบเตม็เวลาท่ีขาดไป 

สถาบนัฯ ตอ้งก าหนดและด าเนินนโยบายการสรรหาและคดัเลือกอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรมให้สอดคลอ้ง
กับพนัธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร ระบุคุณสมบัติของอาจารย์ผูใ้ห้การฝึกอบรมท่ีชัดเจน โดย
ครอบคลุมความช านาญท่ีตอ้งการ ไดแ้ก่ คุณสมบติัทางวิชาการ ความเป็นครู และความช านาญทางคลินิก 

สถาบนัฯ ตอ้งระบุหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย ์และสมดุลระหว่างงานดา้นการศึกษา การ
วิจยั อาจารยต์่อผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมให้เป็นไปตามเกณฑท่ี์แพทยสภาก าหนดไว ้ อาจารยจ์ะตอ้งมีเวลาเพียงพอ
ส าหรับการให้การฝึกอบรม ให้ค  าปรึกษา และก ากบัดูแล นอกจากนั้นอาจารยย์งัตอ้งมีการพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเน่ืองทั้งทางดา้นการแพทยแ์ละดา้นแพทยศาสตรศึกษา  สถาบนัฯ ตอ้งจดัให้มีการพฒันาอาจารยอ์ย่างเป็น
ระบบ และมีการประเมินอาจารยเ์ป็นระยะ 

ในกรณีท่ีสัดส่วนของอาจารยต์่อผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมลดลงกว่าท่ีไดรั้บอนุมติัไว ้สถาบนัควรพิจารณาลด
จ านวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมลงตามความเหมาะสมเพื่อคงคุณภาพการฝึกอบรมไว ้  

 
9. จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

สถาบนัฝึกอบรมรับผูเ้ขา้ฝึกอบรมไดใ้นสัดส่วน รวมทั้งตอ้งมีงานบริการ ตามท่ีก าหนดในตารางต่อไปน้ี 
 

จ านวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ปีละ ชั้นละ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

จ านวนแพทยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 

จ านวนผูป่้วยผิวหนงั ( ราย/ปี) ๓,๐๐๐ ๔,๕๐๐ ๖,๐๐๐ ๗,๕๐๐ ๙,๐๐๐ 

จ านวนส่ิงส่งตรวจผิวหนงั (ราย/ปี) ๑,๐๐๐ ๑,๕๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๕๐๐ ๓,๐๐๐ 

ส่ิงส่งตรวจทางพยาธิวิทยา (surgical pathology) (ราย/ปี) ๓,๐๐๐ ๔,๕๐๐ ๖,๐๐๐ ๗,๕๐๐ ๙,๐๐๐ 



 
10. ทรัพยากรทางการศึกษา 
สถาบนัฯ ตอ้งก าหนดและด าเนินนโยบายเก่ียวกบัทรัพยากรการศึกษาใหค้รอบคลุมประเดน็ต่อไปน้ี 

- สถานท่ีและโอกาสในการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั การเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลทางวิชาการท่ีทนัสมยั 
สามารถใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดอ้ยา่งเพียงพอ มีอุปกรณ์ส าหรับฝึกอบรมภาคปฏิบติั
และมีส่ิงแวดลอ้มทางการศึกษาท่ีปลอดภยั    

- การคดัเลือกและรับรองการเป็นสถานท่ีส าหรับการฝึกอบรม จ านวนส่ิงส่งตรวจเพียงพอและชนิดของส่ิงส่ง
ตรวจหลากหลายสอดคลอ้งกบัผลลพัธ์ของการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั การเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกทางคลินิก
และการเรียนภาคปฏิบติัท่ีพอเพียงส าหรับสนบัสนุนการเรียนรู้ 

- ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับการเรียนรู้ท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถเขา้ถึงได ้ มีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารให้เป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรมอยา่งมีประสิทธิภาพและถูกหลกัจริยธรรม 

- การจดัประสบการณ์ในการปฏิบติังานเป็นทีมร่วมกบัผูร่้วมงานและบุคลากรวิชาชีพอ่ืน 
- ความรู้และการประยกุตค์วามรู้พ้ืนฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาท่ีฝึกอบรม มีการบูรณา

การ และสมดุลระหว่างการฝึกอบรมกบัการวิจยัอยา่งเพียงพอ 
- การน าความเช่ียวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใชใ้นการจดัท าแผนการฝึกอบรม การด าเนินการฝึกอบรม การ

ประเมินการฝึกอบรม 
- การฝึกอบรมในสถาบนัอ่ืน ทั้งในและนอกประเทศตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตร ตลอดจนระบบการโอนผลการ

ฝึกอบรม 
 

11. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
สถาบนัฯ ตอ้งก ากบัดูแลการฝึกอบรมใหเ้ป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตรเป็นประจ า มีกลไกส าหรับการ

ประเมินหลกัสูตรและน าไปใชจ้ริง การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร ตอ้งครอบคลุม 
- พนัธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร 
- ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีพึงประสงค ์
- แผนการฝึกอบรม 
- ขั้นตอนการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรม 
- การวดัและประเมินผล 
- พฒันาการของผูรั้บการฝึกอบรม 
- ทรัพยากรทางการศึกษา 
- คุณสมบติัของอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม 
- ความสัมพนัธ์ระหว่างนโยบายการรับสมคัรผูรั้บการฝึกอบรมและความตอ้งการของระบบสุขภาพ 
- สถาบนัฝึกอบรมร่วม 
- ขอ้ควรปรับปรุง 
สถาบนัฯตอ้งแสวงหาขอ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัการฝึกอบรม/หลกัสูตรจากผูใ้ห้การฝึกอบรมผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

นายจา้งหรือผูใ้ชบ้ณัฑิตและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลกัรวมถึงการใชข้อ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัความสามารถในการ
ปฏิบติังานของแพทยผ์ูส้ าเร็จการฝึกอบรม ในการประเมินการฝึกอบรม/หลกัสูตร 

 



        12. การทบทวน / พฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม 

สถาบนัฯ ตอ้งจดัให้มีการทบทวนและพฒันาคุณภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ หรืออยา่งนอ้ยทุก 5 ปี    
ปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เน้ือหา ผลลพัธ์ และสมรรถนะของผูส้ าเร็จการฝึกอบรม รวมถึงการวดัและการ
ประเมินผล และสภาพแวดลอ้มในการฝึกอบรม ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ ปรับปรุงแกข้อ้บกพร่องท่ีตรวจพบ มีขอ้มูลอา้งอิง 
และแจง้ผลการทบทวน และพฒันาให้แพทยสภารับทราบ 

ราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทย เป็นผูรั้บผิดชอบดูแลการฝึกอบรม และทบทวน/พฒันา 

หลกัสูตรการฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ หรืออยา่งนอ้ยทุก 5 ปี และแจง้ผลการทบทวน/พฒันาให้แพทยสภารับทราบ 

 

       13.  ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 
- สถาบนัฯ ตอ้งบริหารจดัการหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบักฎระเบียบท่ีก าหนดไวใ้นดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การรับสมคัร

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม(เกณฑ์การคดัเลือกและจ านวนท่ีรับ) กระบวนการฝึกอบรม การวดัและประเมินผล และ
ผลลพัธ์ของการฝึกอบรมท่ีพงึประสงค ์ การออกเอกสารท่ีแสดงถึงการส าเร็จการฝึกอบรมในแต่ละระดบั หรือ
หลกัฐานอยา่งเป็นทางการอ่ืน ๆ ท่ีสามารถใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการผา่นการฝึกอบรมในระดบันั้นไดท้ั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

- สถาบนัฯตอ้งก าหนดหนา้ท่ีรับผดิชอบและอ านาจในการบริหารจดัการงบประมาณของแผนการฝึกอบรม/
หลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัความจ าเป็นดา้นการฝึกอบรม 

- สถาบนัฯตอ้งมีบุคลากรท่ีปฏิบติังานและมีความเช่ียวชาญท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการด าเนินการของการ
ฝึกอบรมและกิจกรรมอืน่ ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การบริหารจดัการท่ีดีและใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งเหมาะสม 

- สถาบนัฯตอ้งจดัให้มีให้มีจ านวนสาขาความเช่ียวชาญทางการแพทยแ์ละหน่วยงานสนบัสนุนดา้นอืน่ๆท่ี
เก่ียวขอ้งครบถว้น สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัและประกาศของแพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม 
 

14. การประกนัคุณภาพการฝึกอบรม 
ราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทย ก าหนดให้สถาบนัฝึกอบรมท่ีจะไดรั้บการอนุมติัใหจ้ดัการฝึกอบรม จะตอ้ง
ผา่นการประเมินความพร้อมในการเป็นสถาบนัฝึกอบรม และสถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัให้มีการประกนัคุณภาพการ
ฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ืองดงัน้ี 

14.1 การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายในสถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัให้มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการ
ฝึกอบรมภายในทุก 2 ปี 

14.2 การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งไดรั้บการประเมินคุณภาพจาก อฝส. อยา่ง
นอ้ยทุก 5 ปี 

 



ภาคผนวกที่ 1 

รายนามคณะอนุกรรมการจัดท าเกณฑ์หลักสูตรอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
อนุสาขาตจพยาธิวิทยา 

 
1. ศาสตราจารยน์ายแพทยพ์งษศ์กัด์ิ วรรณไกรโรจน์ ประธาน 
2. รองศาสตราจารยน์ายแพทยน์ภดล นพคุณ อนุกรรมการ 
3. ศาสตราจารยน์ายแพทยเ์จน   มโนนุกุล อนุกรรมการ 
4. ศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงพรรณแข มไหสวริยะ อนุกรรมการ 
5. รองศาสตราจารย ์พนัเอกแพทยห์ญิงกอบกุล อุณหโชค อนุกรรมการ 
6. รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงพนิตตา  สิทธินามสุวรรณ อนุกรรมการ 
7. ผูช่้วยศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงเพญ็วดี  พฒันปรีชากุล อนุกรรมการ 
8. ผูช่้วยศาสตราจารยน์ายแพทยเ์จตน์ วิทิตสุวรรณกุล อนุกรรมการ 
9. พนัตรีแพทยห์ญิงชุติกา ศรีสุทธิยากร อนุกรรมการ 
10. ผูช่้วยศาสตราจารยน์ายแพทยพ์ลัลภ จกัรวิทยธ์ ารง อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 



ภาคผนวกที่ 2 
2. เกณฑ์สถาบนัฝึกอบรม อนุสาขาตจพยาธิวิทยา  
 2.1 เกณฑ์ทั่วไปส าหรับสถาบันฝึกอบรม 

สถาบนัฝึกอบรมหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาวิชาตจพยาธิวิทยา จะตอ้งมีคุณสมบติัตามเกณฑ์ทัว่ไปท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบั
แพทยสภาว่าดว้ยการเสนอขอเปิดการฝึกอบรมเป็นผูมี้ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
ต่าง ๆ พ.ศ. 2552 

 
 2.2 เกณฑ์เฉพาะส าหรับสถาบันฝึกอบรม 

สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีหน่วยงานให้การตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาผู ้ป่วยในสาขาตจวิทยาตลอดเวลา มีงาน
บริการท่ีมีคุณภาพ และไดรั้บการรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบติัการจากราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศ
ไทย เป็นสถาบนัท่ีมีความพร้อมในการให้บริการดา้นการตรวจวินิจฉัยทางตจพยาธิวิทยา มีจ านวนผูป่้วยและส่ิงส่งตรวจท่ี
เพียงพอต่อการฝึกอบรม ดงัน้ี 

• ผูป่้วยผิวหนงั  3,000 ราย / ปี 
• ส่ิงส่งตรวจผิวหนงั (dermatopathology) 1,000 ราย / ปี   
• ส่ิงส่งตรวจทางพยาธิวิทยา (surgical pathology) 3,000 ราย / ปี 
ในกรณีท่ีสถาบนัฝึกอบรมขาดคุณสมบติับางขอ้ ตอ้งจดัการฝึกอบรมโดยใช้สถาบนัการฝึกอบรมอื่นเป็นสถาบัน

สมทบหรือสถาบนัร่วมฝึกอบรมโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวกที่ 3 

เน้ือหาวิชาของหลักสูตรการฝึกอบรม 
 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะอนุสาขาตจพยาธิวิทยาจะต้อง
ครอบคลุมเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 
3.1 พยาธิวิทยาพ้ืนฐาน  (General Pathology) 
3.2 พยาธิวิทยาของระบบต่าง ๆ (Systemic pathology) 
3.3 ความรู้พ้ืนฐานทางห้องปฏิบติัการ (Laboratory)  
3.4 ความรู้พ้ืนฐานดา้นตจวิทยา (General Dermatology) 
3.5 ความรู้ดา้นตจพยาธิวิทยา (Dermatopathology) 

3.1 พยาธิวิทยาพื้นฐาน (General Pathology)  

เน้ือหาทางพยาธิวิทยาพ้ืนฐานส าหรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีไดรั้บวุฒิบตัรหรือหนงัสืออนุมติัฯแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตจพยาธิวิทยา ตอ้งครอบคลมุ ดงัน้ี 

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 พยาธิวิทยาของระบบต่าง ๆ (Systemic Pathology) 

เน้ือหาทางพยาธิวิทยาของระบบต่าง ๆส าหรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีไดรั้บวุฒิบตัรหรือหนงัสืออนุมติัฯแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตจวิทยา ตอ้งครอบคลุม ดงัน้ี 
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. ความรู้ทางห้องปฏิบัตกิาร (Laboratory) 

ทกัษะและแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการเพื่อวินิจฉัยโรคทางตจพยาธิวิทยา แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้งรู้ขอ้บ่งช้ี 
ประโยชน์ของตรวจทางห้องปฏิบติัการต่าง ๆ เน้ือหาทางความรู้ทางห้องปฏิบติัการ ส าหรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทุกคน
ประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

• เกณฑม์าตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบติัการพยาธิวิทยากายวิภาค 

• หลกัการและเทคนิคทางห้องปฏิบติัการพยาธิวิทยากายวิภาค การรับส่ิงส่งตรวจ การตรวจดว้ยตาเปล่า การ fix ช้ิน
เน้ือ การตัดช้ินเน้ือ การเตรียมช้ินเน้ือ (Tissue processing) การ embed ช้ินเน้ือ การตัดด้วย microtome การ 
deparaffinize การยอ้มสี และ การ mount สไลด ์



• หลกัการศึกษาพิเศษทางพยาธิวิทยา อนัได้แก่การยอ้มสี histochemistry (เช่น PAS, PASD, GMS, Giemsa, Congo 
red เป็นตน้) การยอ้มสี Immunofluorescence และ การยอ้มสี Immunohistochemistry 

• หลกัการเตรียมช้ินเน้ือและตรวจทางกลอ้งจุลทรรศน์อิเลคตรอน 

• ประเภทตรวจทางห้องปฏิบติัการ ท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทุกคนจะตอ้งสามารถตรวจและแปลผลไดด้้วยตนเอง 
ไดแ้ก่ Gram stain, AFB, and Wright stain (Tzanck smear) 

 

3.4  ความรู้พื้นฐานด้านตจวิทยา (General Dermatology) 

3.4.1 ความรู้พื้นฐานของตจวิทยา 

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบตัรหรือหนงัสืออนุมติัฯแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตจ
พยาธิวิทยา ตอ้งครอบคลุมเน้ือหาในหวัขอ้หลกัดงัน้ี 

- Structure and function of skin and soft tissue 
- Pathology and pathogenesis of diseases 
- Principle of immunological response 
- Basic pharmacology of treatment 

 
โรคท่ีส าคญัทางผิวหนงัท่ีแพทยต์อ้งวินิจฉยัไดแ้ละรักษาได ้แบ่งตามระดบัการจดัการเรียนรู้ดงัน้ี 
 
ระดับที่ ๑ โรคหรือภาวะท่ีพบบ่อย และมีความส าคญัซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสามารถเรียนรู้ไดจ้ากผูป่้วยโดยตรง 
ระดับที่ ๒ โรคหรือภาวะท่ีพบนอ้ยกว่าระดบั 1 และมีความส าคญัซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดสามารถเรียนรู้จากผูป่้วยแต่

อาจจะไม่ไดดู้แลผูป่้วยโดยตรง ไดแ้ก่ การร่วม round หรือการดูแลผูป่้วยร่วมกบัอาจารยแ์พทยผ์ูดู้แล 
ระดับที่ ๓ โรคท่ีพบนอ้ยซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาดว้ยตนเองหรือฟังการบรรยาย 

 
ภาวะหรือโรค ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ 

1. Skin infection - Herpes simplex 
- Herpes zoster 
- Skin abscess 
- Paronychia, folliculitis 
- Cellulitis 
- Varicella 
- Condyloma 
- Molluscum contagiosum 
- Warts 
- Fungal, yeast infections 
 

- Leprosy 
- Scabies 

- Syphilis 



ภาวะหรือโรค ระดับ ๑           ระดับ ๒ ระดับ ๓ 

2. Eczematous reaction 
pattern 

 
 

 
 
3. Skin tumors 

- Contact dermatitis 
- Atopic dermatitis 
- Stasis dermatitis 
- Nummular eczema 
- Urticaria 
 

  
 
 
 

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

 
4. Papulosquamous   
    reaction pattern 

- Psoriasis 
- Seborrheic dermatitis 

- Lichen planus 
- Pityriasis rosea 
 

 

5. Follicular disease - Acne 
 

 - Rosacea 

7. Drug hypersensitivity - Erythema multiforme - Exfoliative  
     dermatitis 
- Toxic epidermal   
     necrolysis 
 

 

7.Vesiculobullous  
    reaction pattern 

 - Bullous pemphigoid 
- Pemphigus vulgaris 

 

 

8.โรคผิวหนังอ่ืนๆ - Alopecia  - Vasculitis 
 - Vitiligo 

 

 

 
 
 
 
3.4.2 ความรู้ทางด้านบูรณาการ 
 



หัวข้อ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ 
1.  จริยธรรมทางการแพทย ์ - ประเมินความสามารถในการ

ตดัสินใจรักษาผูป่้วย 
- การให้ขอ้มูลและค าปรึกษาการ
วางแผนการรักษาต่อผูป่้วยและ
ญาติในกรณีระยะสุดทา้ยของชีวิต 
- การดูแลผูป่้วยและญาติใน
ระยะใกลเ้สียชีวิตไดแ้ก่การหยดุ
การใชก้ารรักษา การบอกข่าวร้าย 
การรับฟังญาติและผูป่้วย 
- การนบัถือใหเ้กียรติและสิทธิ 
รวมทั้งความเห็นของผูป่้วย 
 

- การปฎิบติัเม่ือผูป่้วย
ปฏิเสธการรักษา 
- ในกรณีท่ีผูป่้วยตดัสินใจ
ไม่ไดต้อ้งสามารถเลือกผู ้
ตดัสินใจแทนผูป่้วยได ้
- จริยธรรมในการวิจยั 
- การรับของจากบริษทั
ผลิตภณัฑท์างการแพทย ์

- การปฏิบติัในกรณีท่ีผูป่้วย
ร้องขอการรักษาท่ีไม่มี
ประโยชน์หรือมีอนัตราย 

2. การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. กระบวนการทางคลินิก 

- การพฒันาความสามารถในการ
คน้ควา้ความรู้ดว้ยตนเองให้
ทนัสมยั 
- เขา้ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม
สม ่าเสมอ 
- การวิเคราะห์และวิจารณ์งาน
วารสาร 
- สามารถใช ้electronic database, 
การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การเรียนรู้ 
- การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย ์
บุคลากรทางการแพทย ์นิสิต 
นกัศึกษา ผูป่้วยและญาติ 
 
- การบนัทึกเวชระเบียนครบถว้น
ถูกตอ้ง 
- ทกัษะการส่ือสารกบัผูป่้วย ญาติ
และบุคลากรทางการแพทย ์
- ให้ค  าแนะน าผูป่้วยเพื่อ
ปรับเปล่ียนพฤฒิกรรมเพื่อลด
ปัจจยัเส่ียง 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ 



4. ระบาดวิทยาคลินิก - ประเมินงานวิจยั 
- ความเช่ือถือไดแ้ละจดุอ่อนของ
การศึกษาแบบ randomized 
control, con-control, cohort 
studies และ meta-analysis 
- วิเคราะหข์อ้มูลและความเช่ือถือ
ไดข้องขอ้มูลท่ีไดม้าจากการ
รวบรวม เช่น review article 
- สามารถใชข้อ้มูลทางสถิติได้
ถูกตอ้ง เช่น p-value number need 
to treat relative risk 

- ใชข้อ้มูลเพื่อการวินิจฉยั 
เช่น sensitivity specificity 
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
- การประเมิน cost 
effectiveness 
- การประเมินความพอใจ
ของผูป่้วย 

- potential bias ของการ
ประเมิน sensitivity และ 
specificity 

 

3.5 ความรู้ด้านตจพยาธิวิทยา (Dermatopathology) 
เน้ือหาวิชาทางดา้นตจพยาธิวิทยาประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
โดยอา้งอิงตามหวัขอ้กลุ่มโรคและภาวะทาง 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 
 

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 วุฒบิัตร สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ให้มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” 

  การรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบตัร (วว.) สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นั้น ถือ
เป็นสิทธิส่วนบุคคลและของแต่ละสถาบนัท่ีให้การฝึกอบรม  โดยให้เป็นไปตามความสมคัรใจของแต่ละสถาบนัท่ีให้
การฝึกอบรมฯ และความสมคัรใจของแพทยป์ระจ าบา้น หากแพทยป์ระจ าบา้นมีความประสงคด์งักล่าว  จะตอ้งแจง้ให้
สถาบนัฝึกอบรมทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนว่า จะรับการฝึกอบรมท่ีมีโอกาสไดรั้บทั้ง วว. และการรับรองคุณวุฒิ
ดงักล่าวให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก”     

  ในกรณีท่ีสถาบนัฝึกอบรมฯ ไม่สามารถจดัการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น เพื่อให้มีการรับรองคุณวุฒิ วว. “เทียบเทา่
ปริญญาเอก” ได ้  สถาบนันั้นมีสิทธ์ิท่ีจะไม่จดัการฝึกอบรมแบบท่ีมีการรับรองคุณวุฒิ ให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” ได ้  
สถาบนันั้นสามารถแจง้ให้แพทยป์ระจ าบา้นทราบตั้งแต่วนัเร่ิมเปิดรับสมคัรการคดัเลือกเขา้เป็นแพทยป์ระจ าบา้นไป
จนถึงวนัท่ีเร่ิมเปิดการฝึกอบรม   ในกรณีท่ีสถาบนัฝึกอบรมใดตอ้งการให้มีการรับรอง วว. ให้มีคุณวุฒิ ดงักล่าว แต่มี
ทรัพยากรจ ากดั  สถาบนันั้นสามารถติดต่อขอความร่วมมือจากอาจารยแ์ละทรัพยากรจากสถาบนัอ่ืนมาช่วยได ้

  การท่ีแพทยป์ระจ าบา้นสอบผา่นและมีสิทธ์ิไดรั้บวุฒิบตัรสาขาพยาธิวิทยากายวิภาคแลว้  หากมีความประสงคจ์ะให้
ราชวิทยาลยัฯ ด าเนินการออกเอกสารเพื่อรับรองว่า วุฒิบตัรสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” 
นั้น จะตอ้งท าให้ผลงานวิจยัหรือส่วนหน่ึงของผลงานวิจยัท่ีส่งมาให้ราชวิทยาลยัฯ ประกอบการเขา้สอบ วว. ในคร้ังนั้น  
มีลกัษณะดงัน้ี    

1. ผลงานวิจยั (original article) หรือส่วนหน่ึงของผลงานวิจยัตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รืออย่างนอ้ยไดรั้บการยอมรับให้
ตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

2. กรณีงานวิจยัวารสาร (review article) ในสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ควรเป็นงานวิจยัแบบ systematic review หรือ 
meta-analysis โดยให้เพ่ิมวงเลบ็ดว้ยภาษาองักฤษว่าเป็น systematic review หรือ meta-analysis เพื่อให้เกิดความชดัเจน 

3. ให้ใชภ้าษาองักฤษเท่านั้น   

อน่ึง การตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพท่ีอยู่นอกเหนือฐานขอ้มูล Thai-journal citation index 
(TCI) ให้เป็นบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารท่ีถูกคดัเลือกให้อยูใ่น PubMed, Scopus, Web of Science หรือ Google Scholar  
หรือในวารสารนานาชาติท่ีใชภ้าษาองักฤษในบทความและมีการตีพิมพว์ารสารฉบบัน้ีมานานเกิน 10 ปี (วารสารเร่ิมออก
อยา่งชา้ในปี พ.ศ.2549 หรือ ค.ศ.2006) 

ในกรณีท่ี วว. ไดรั้บการรับรองว่า  “เทียบเท่าปริญญาเอก” ไม่ให้ใชค้  าว่า Ph.D. หรือ ปร.ด. ทา้ยช่ือในคุณวุฒิ หรือวุฒิ
การศึกษา รวมทั้งการใชค้  าว่า ดร. น าหน้าช่ือ  แต่สถาบนัการศึกษาสามารถให้ผูท่ี้ได ้วว. ท่ี “เทียบเท่าปริญญาเอก” น้ี 
เป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรการศึกษา  อาจารยรั์บผิดชอบหลกัสูตรการศึกษา อาจารยค์ุมวิทยานิพนธ์ หรือเป็นวุฒิ
การศึกษาประจ าสถานศึกษาได ้   

   ดงันั้น วุฒิบตัรฯ ท่ีไดรั้บการรับรองวุฒิการศึกษาน้ี  จะมีค าว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก” ต่อทา้ยไดเ้ท่านั้น 



ภาคผนวกที ่5 
Entrustable Professional Activities  

Entrustable professional activities (EPA) 

 คือ กิจกรรมท่ีมีความส าคญัมาก (critical activities) ซ่ึงผูท่ี้เป็นตจพยาธิแพทยท์ุกคนตอ้งท าไดด้ว้ยตนเองอยา่ง
ถูกตอ้งและมีความปลอดภยัต่อผูป่้วย 

ราชวิทยาลยัฯ ก าหนด EPA ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทุกคนตอ้งแสดงใหเ้ห็นว่าสามารถท าไดด้ว้ยตนเองใน
ระหว่างการฝึกอบรม ดงัน้ี 

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  

อน่ึง สถาบนัฝึกอบรมสามารถก าหนดให้มี EPA เพ่ิมขึ้นจากท่ีกล่าว ตามความเหมาะสมของสภาวะการฝึกอบรมในท่ีนั้น ๆ 
1. แนวทางการเรียนรู้และการประเมิน EPA 

Level of EPA 

Level 1 (L1) = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 
Level 2 (L2) = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์ 
Level 3 (L3) = สามารถปฏิบติังานไดโ้ดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ  
Level 4 (L4) = สามารถปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเอง 
Level 5 (L5) = สามารถปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเอง และควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกว่า  

2. ระดับความสามารถที่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดต้องปฏบิัติได้ในแต่ละช้ัน (Achievable milestones) 

EPA ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 
1a. Perform gross dissection and pathological evaluation of simple surgical 

specimens (Dermatologist)  
L4 - 

1b. Perform general dermatologic patients’ care (Pathologist) L4 - 
2. Compose a diagnostic report for dermatopathology specimens L3 L4 

3. Perform microscopic evaluation of dermatopathological slides L3 L4 

4. Optimize test utilization in dermatopathology  

(histochemistry and immunohistochemistry) 

L3 L4 

  5. Immunofluorescent evaluation and interpretation  - L4 



3. กจิกรรมสมรรถนะองค์รวมและสมรรถนะหลกั 6 ด้าน (EPA/Competency Matrix) 
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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. ช่ือกิจกรรมสมรรถนะองค์รวม 

(EPA Tile) 

EPA1a Perform gross dissection and 
pathological evaluation of simple surgical 
specimens (Dermatologist) 

EPA1b  Perform general dermatologic 
patients’ care (Pathologist)  

2. รายละเอียดและกิจกรรม  

(Description and tasks) 

แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสามารถตรวจทาง
ศลัยพยาธิวิทยาขั้นพ้ืนฐานดว้ยตาเปล่า เลือก
ตดัช้ินเน้ือเพ่ือการวินิจฉยัทางพยาธิวิทยาได้
ถูกตอ้ง ภายในเวลาท่ีเหมาะสมและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อผูป่้วย วินิจฉยัโรค
และ/หรือแยกโรคจากการตรวจดว้ยตาเปล่า 

แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสามารถให้การ
ตรวจวินิจฉยั วินิจฉยัแยกโรค ส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบติัการท่ีจ าเป็นและให้การรักษา
โรคผิวหนงัพ้ืนฐานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตอ้งมี ไดแ้ก่ 



(gross diagnosis/differential diagnosis) ได้
อยา่งถูกตอ้ง 

ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตอ้งมี ไดแ้ก่ 

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 

4. Prepare/edit a complete and succinct 

written report that accurately describes 

gross findings and handling of tissue 

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 doctor-

patient relationship and 

interpersonal relationship with 

co-workers. 

3. Relevant competencies and 

milestones 

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

Patient care / Medical knowledge / 
Practice-based 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) 

 

1. Direct clinical observation at out-

patient dermatologic clinic and in-

patient 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. ช่ือกิจกรรมสมรรถนะองค์รวม           

(EPA Tile) 

EPA2 Compose a diagnostic report for dermatopathology specimens 

2. รายละเอียดและกิจกรรม  

(Description and tasks) 

แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสามารถเขียนรายงานการวินิจฉยัทางตจพยาธิ
วิทยาขั้นฐานและขั้นสูงไดถู้กตอ้ง ภายในเวลาท่ีเหมาะสมและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อผูป่้วย โดยรายงานการวินิจฉยัรวมถึง การ
วินิจฉยัโรค การเขียนบรรยายลกัษณะท่ีตรวจพบจาก gross specimen และ
การตรวจดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ (microscopic description) การตรวจ
ประเมิน tissue margins การแปลผลการตรวจยอ้มเพ่ิมเติมดว้ยเทคนิคต่าง 
ๆ และการเขียนสรุป  pathological staging ส าหรับมะเร็งชนิดต่าง ๆ ได้
ถูกตอ้งและครบถว้น 

ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตอ้งมี ไดแ้ก่ 

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. ช่ือกิจกรรมสมรรถนะองค์รวม           

(EPA Tile) 

EPA3 Perform microscopic evaluation of dermatopathological slides 

2. รายละเอียดและกิจกรรม  

(Description and tasks) 

แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสามารถให้การวินิจฉยัทางตจพยาธิวิทยาขั้นฐาน
และขั้นสูงไดถู้กตอ้ง ภายในเวลาท่ีเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ต่อผูป่้วย โดยรายงานการวินิจฉยัรวมถึง การวินิจฉยัโรค การเขียนบรรยาย
ลกัษณะท่ีตรวจพบดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ (microscopic description) การ



แปลผลการตรวจยอ้มเพ่ิมเติมดว้ยเทคนิคต่าง ๆ และการเขียนสรุป  
pathological staging ส าหรับมะเร็งชนิดต่าง ๆ ไดถู้กตอ้งและครบถว้น 

ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตอ้งมี ไดแ้ก่ 

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. 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. ช่ือกิจกรรมสมรรถนะองค์รวม (EPA 

Tile) 

EPA4 Optimize test utilization in dermatopathology  
(histochemistry and immunohistochemistry) 

2. รายละเอียดและกิจกรรม  

(Description and tasks) 

แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสามารถเลือกใชก้ารตรวจพิเศษต่าง ๆ โดยวิธียอ้ม
พิเศษ (histochemistry และ immunohistochemistry) ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
เหมาะสมตามความจ าเป็น สอดคลอ้งกบับริบทดา้นทรัพยากรของสถาบนั
ฯ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูป่้วย  

ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตอ้งมี ไดแ้ก่ 

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 / System-
based 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. ช่ือกิจกรรมสมรรถนะองค์รวม (EPA 

Tile) 

EPA5 Immunofluorescent evaluation and interpretation  

 

2. รายละเอียดและกิจกรรม  

(Description and tasks) 

แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสามารถอ่านและแปลผลการตรวจพิเศษโดยวิธี 
Immunofluorescence ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมตามความจ าเป็น 
สอดคลอ้งกบับริบทดา้นทรัพยากรของสถาบนัฯ และเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผูป่้วย  

ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตอ้งมี ไดแ้ก่ 

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) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


