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คาํนํา 

 ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มีปณิธานท่ีจะผลิตแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ

เพ่ือใหบ้ริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข รวมไปถึงดา้นการคน้ควา้วจิยั เพ่ือสร้างและพฒันาองคค์วามรู้และวิทยาการอยา่ง

ต่อเน่ือง โดยยดึประโยชน์สูงสุดของผูป่้วยและประชาชนทุกระดบัเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด ดงันั้นการพฒันาการฝึกอบรมแพทย์

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางสูตินรีเวชกรรม ใหไ้ดเ้ป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางสาขามะเร็งนรีเวชท่ีมีคุณภาพ จึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีภาควิชาฯ 

ไดย้ดึถือปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด 

 สาขาวิชามะเร็งนรีเวชวทิยา จึงไดป้รับปรุงมาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

(มคว.2) อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา พ.ศ. 2563 ฉบบัน้ีข้ึน เพ่ือใหมี้ความทนัสมยัและเหมาะกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัท่ีมีการ

พฒันาความรู้และเทคโนโลยอียา่งต่อเน่ือง รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคม วิถีการดาํเนินชีวติและสภาพแวดลอ้มอยา่ง

มากมาย โดยอิงเกณฑข์องราชวิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย และสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานเวชบณัฑิตศึกษาของ

สหพนัธ์แพทยศาสตร์โลก (Postgraduate Medical Education WFME Global Standards for Quality Improvement) ทั้งน้ีกเ็พ่ือให้

การฝึกอบรมเป็นไปตามมาตรฐานระดบันานาชาติ 

 สาขาวิชาฯหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ มาตรฐานคุณวฒิุฯฉบบัน้ี จะเป็นประโยชน์และช่วยใหแ้พทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาใชเ้ป็น

แนวทางในการศึกษาและปฏิบติังาน รวมถึงเตรียมความพร้อมสาํหรับการวดัและประเมินผลเพ่ือใหบ้รรลุตามเป้าหมายของการ

ฝึกอบรม และทาํใหเ้ช่ือมัน่ไดว้า่แพทยผ์ูท่ี้สาํเร็จการฝึกอบรมจากสถาบนัแห่งน้ี จะเป็นแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญทางมะเร็งนรีเวชวทิยาท่ี

มีความรู้ความสามารถ มีทกัษะและเจตคติท่ีดี พร้อมสาํหรับการปฏิบติังานเพ่ือระบบสาธารณสุขของประเทศไทยต่อไป 
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ลกัษณะและพนัธกจิของสาขา 

 โครงการฝึกอบรมต่อยอดอนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ซ่ึงรับรองโดยราชวิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย มีหลกัการและ

เหตุผลคือสาํคญัคือ มะเร็งนรีเวชเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีสาํคญัของประเทศไทย ในแต่ละปีมีผูป่้วยเสียชีวิตจาก

มะเร็งนรีเวชจาํนวนมาก ในขณะท่ีการรักษาตอ้งอาศยัความรู้ทางมะเร็งนรีเวชในเชิงลึก ในแง่ธรรมชาติของตวั

โรค เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการวนิิจฉยั วิธีการรักษาผูป่้วยทั้งการผา่ตดั การใชย้าเคมีบาํบดั การใชรั้งสีรักษา ไป

จนถึงการใชย้ารักษาแบบมุ่งเป้า ซ่ึงปัจจุบนัมีความรู้ใหม่และเทคโนโลยเีพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ในส่วนของผูป่้วย

ท่ีไม่ตอบสนองต่อการรักษาใดๆแลว้ กย็งัจาํเป็นตอ้งมีการรักษาแบบประคบัประคองอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมเพื่อ

คุณภาพชีวิตท่ีดีของผูป่้วย นอกจากน้ีปัจจุบนัยงัมีความรู้ในเร่ืองการตรวจคดักรองและป้องกนัการเกิดมะเร็งนรี

เวชท่ีทนัสมยัข้ึน อยา่งไรกต็ามสูตินรีแพทยท์ัว่ไปจะยงัขาดความรู้เชิงลึกในดา้นน้ี รวมทั้งยงัขาดประสบการณ์

ในการเลือกแนวทางการรักษาท่ีเหมาะสมและขาดทกัษะการผา่ตดัสาํหรับผูป่้วยมะเร็งนรีเวช จึงมีความ

จาํเป็นตอ้งมีการฝึกอบรมต่อยอดอนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา 

 ปัจจุบนัในประเทศไทยยงัมีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวชจาํนวนนอ้ย เม่ือเทียบกบั

จาํนวนประชากรสตรีทั้งประเทศไทย และปริมาณผูป่้วยท่ีเพิ่มมากข้ึน เรายงัขาดแคลนแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญสาขาน้ี

อีกมาก อีกทั้งผูป่้วยส่วนใหญ่อาศยัอยูต่่างจงัหวดัหรือในชนบทท่ีห่างไกล ทาํใหเ้กิดปัญหาผูป่้วยหลายรายตอ้ง

รอคิวการรักษานาน หรือตอ้งลาํบากในการเดินทางไปรักษาตามโรงพยาบาลใหญ่ ทาํใหเ้สียโอกาสในการรักษา

รวมถึงประสบปัญหาขาดการรักษาอยา่งต่อเน่ือง มีผลทาํใหผู้ป่้วยหลายรายเสียชีวิตทั้งๆท่ียงัมีโอกาสรักษาได ้

อีกทั้งยงัมีสูตินรีแพทยท่ี์มีความตอ้งการท่ีจะฝึกอบรมในอนุสาขาวิชาน้ีจาํนวนมาก ใหท้นักบัปริมาณผูป่้วยและ

ความกา้วหนา้ในการรักษาท่ีมีอยา่งต่อเน่ือง จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จะตอ้งมีการผลิตแพทยใ์นอนุสาขาวิชาน้ีใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของประเทศ 

 ดงันั้นนอกเหนือจากการผลิตสูตินรีแพทยท์ัว่ไปแลว้ ภาควิชายงัจาํเป็นตอ้งผลิตแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญอนุ

สาขามะเร็งนรีเวชวิทยาควบคู่กนัไปดว้ย ซ่ึงเม่ือส้ินสุดการฝึกอบรม แพทยผ์ูเ้ขา้รับการผกึอบรมจะมีความรู้

ความสามารถในการรักษาผูป่้วยมะเร็งนรีเวชไดด้ว้ยตนเองตามมาตรฐานทั้งทางทฤษฎีและปฏิบติั มีองคค์วามรู้

ท่ีถูกตอ้งและทนัสมยั มีความสามารถในการศึกษาวจิยัและคน้ควา้เพื่อหาองคค์วามรู้ใหม่ๆและเป็นแหล่งอา้งอิง

ทางมะเร็งวิทยานรีเวชในระดบัชาติและนานาชาติ สามารถปฏิบติังานในสถาบนัการศึกษาหรือสถานพยาบาล

ทัว่ไป และสามารถเผยแพร่ความรู้ไปสู่สาธารณะและบุคลากรทางการแพทย ์มีความสามารถในการ

ประสานงานอยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถทาํงานร่วมกบัสหวิชาชีพหรือทาํงานเป็นทีมไดดี้ สามารถจดัการ

ทรัพยากรและใชเ้ทคโนโลยอียา่งเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาในประเทศไทย รวมถึงตอ้งมีเจตคติท่ีดี
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ต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานทั้งวิชาชีพตนเองและวิชาชีพอ่ืนๆ รวมทั้งผูป่้วย

และญาติ สามารถช่วยกระดบัมาตรฐานมะเร็งวิทยานรีเวชใหก้า้วหนา้สู่สากล 

 

ปรัชญา 

 มะเร็งนรีเวชวทิยา จุฬาฯ วิชาการกา้วไกลสู่สากล รับใชป้วงชนดว้ยคุณธรรม 

วสัิยทศัน์ 

 เป็นแหล่งความรู้และอา้งอิงทางมะเร็งนรีเวชวิทยา ในระดบัชาติและนานาชาติ ผสมผสานการวิจยัเขา้

กบัการเรียนการสอนและการบริการ ท่ีมีคุณภาพและกอปรดว้ยคุณธรรม 

พนัธกจิ 

• สร้างงานวิจยัและองคค์วามรู้เพื่อเป็นแหล่งความรู้และอา้งอิงทางมะเร็งนรีเวชวิทยาในระดบัชาติและ

นานาชาติ 

• ผลิตแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านมะเร็งนรีเวชวิทยา ท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม ใฝ่รู้และมีเจตคติในการ

ใหบ้ริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขท่ีสอดคลอ้งกบัสงัคมไทย 

• ใหบ้ริการทางวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปล่ียนความรู้ในระดบัชาติและนานาชาติ 

• ใหบ้ริการทางการแพทยส์าธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพ 

• ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและส่งเสริมจริยธรรมเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ไทย 

• สร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อประชาคมในองคก์ร 
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มาตรฐานความรู้ความชํานาญของแพทย์เฉพาะทาง 

 แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดท่ีจบการฝึกอบรมในหลกัสูตรน้ี ตอ้งมีคุณสมบติั ความรู้และทกัษะขั้นตํ่าตาม

สมรรถนะหลกั 6 ดา้น ดงัน้ี  

1. การบริบาลผูป่้วย (Patient Care)  

2. ความรู้และทกัษะทางการแพทย ์(Medical Knowledge and Skills)  

3. ทกัษะระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills)  

4. การเรียนรู้และการพฒันาจากฐานการปฏิบติั (Practice-based Learning and Improvement)  

5. วิชาชีพนิยม (Professionalism)  

6. การทาํเวชปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัระบบสุขภาพ (System-based Practice) 

  รายละเอียดของสมรรถนะหลกัทั้ง 6 ดา้นแสดงในภาคผนวกท่ี 1 (มาตรฐานความรู้ความชาํนาญของ

แพทยเ์ฉพาะทางอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช) 

  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้และระดบัความสามารถในแต่ละชั้นปีของหลกัสูตร ไดแ้สดงไวใ้น

ภาคผนวกท่ี 2 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

  อาศยัการประเมินผลตามเกณฑ ์ดงัน้ี 

1. กิจกรรมวิชาชีพท่ีเช่ือมัน่ได ้(Entrustable Professional Activities, EPAs) ของแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดอนุ

สาขามะเร็งนรีเวชวิทยา 

การดูแลผูป่้วยตามสมรรถนะของสูตินรีแพทยอ์นุสาขามะเร็งนรีเวชวทิยา (EPAs) คือ 

   EPAs 1 การใหค้าํปรึกษาแก่ผูป่้วยทางมะเร็งวิทยานรีเวช (Patient counseling) 

   EPAs 2 การประเมินผูป่้วยก่อนทาํหตัถการ หรือก่อนทาํการผา่ตดั (Patient evaluation) 

   EPAs 3 การเตรียมผูป่้วยก่อนทาํหตัถการ หรือก่อนทาํการผา่ตดั (Pre-procedural management) 

   EPAs 4 การมีทกัษะทางเทคนิคดา้นมะเร็งวิทยานรีเวช (Demonstrate technical skills) 

   EPAs 5 การดูแลผูป่้วยหลงัทาํหตัถการ หรือหลงัทาํการผา่ตดั (Post-procedural management) 

   EPAs 6 การจดัการภาวะวิกฤต (Manage crisis situation) 

   EPAs 7 การจดัการภาวะแทรกซอ้นระหวา่งการผา่ตดั (Manage peri-procedural complications) 

   EPAs 8 การมีทกัษะปฏิสมัพนัธ์การส่ือสาร และการทาํงานเป็นทีม (Demonstrate communication and 

teamworking skills) 

        EPAs 9 การแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพ และมีทกัษะท่ีไม่ใช่ทางเทคนิค (Demonstrate  

professionalism and non-technical skills) 
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2. ขั้นขีดความสามารถ (milestones) โดยจาํแนกผลการเรียนรู้ของขีดความสามารถแต่ละอยา่งเป็น 5 ขั้น ดงัน้ี 

ขั้น 1 ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตใหป้ฏิบติักิจกรรมนั้น (not allow to practice the EPAs) 

ขั้น 2 สามารถใหป้ฏิบติักิจกรรมนั้นภายใตก้ารกาํกบัดูแลอยา่งเตม็ท่ี (practice the EPAs with full 

supervision) 

ขั้น 3 สามารถให้ปฏิบติัเองได้ภายใตก้ารกาํกับดูแลเม่ือตอ้งการ (practice the EPAs with 

supervision on demand) 

ขั้น 4 สามารถใหป้ฏิบติัเองไดโ้ดยไม่ตอ้งกาํกบัดูแล (“unsupervised” practice allowed) 

ขั้น 5 อาจใหก้าํกบัดูแลผูอ่ื้นได ้(supervision task may be given) 

3. อาจารยผ์ูป้ระเมิน สรุปผลประเมินของแพทยผ์ูฝึ้กอบรม ตามระดบัศกัยภาพโดยรวม ดงัน้ี 

1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด  

2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์

3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ 

4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้ประสบการณ์นอ้ยกวา่ 

ระดบัขั้นขีดความสามารถ (milestones) อาจไม่ตรงกบัผลประเมินศกัยภาพโดยรวม แต่มีความใกลเ้คียงกนั 

ตามภาคผนวกท่ี 3 

 

ตารางท่ี 1 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่ง EPAs และ competency ดา้นต่างๆ 

Competency EPA

s 1 

EPA

s 2 

EPA

s 3 

EPA

s 4 

EPA

s 5 

EPA

s 6 

EPA

s 7 

EPA

s 8 

EPA

s 9 

Patient care        
  

Medical Knowledge 

and Skills 
       

  

Interpersonal & 

Communication Skills 
  

  
     

 

         

Practice-based 

Learning & 

Improvement 

        
 

Professionalism    
 

     

System-based Practice 
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 โดยจะมีการประเมิน EPAs (assessment of EPAs) ในแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดแต่ละชั้นปีตามตารางท่ี 2 

ซ่ึงแสดงความสมัพนัธ์กบั EPAs ในตารางท่ี 3 และ/หรือ มีการประเมินโดยวิธี direct observation procedural 

skills (DOPs) ในแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดแต่ละชั้นปีตามตารางท่ี 4 โดยใชแ้บบประเมิน EPAs และ DOPs ใน

แต่ละกิจกรรม ตามภาคผนวกท่ี 3 

 

ตารางท่ี 2 การประเมินกิจกรรมการดูแลผูป่้วยในแต่ละชั้นปีตาม EPAs 

L2 คือ ประเมินได ้ระดบั 2 อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 

L3 คือ ประเมินได ้ระดบั 3 อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 

L4 คือ ประเมินได ้ระดบั 4 อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 

 

ตารางท่ี 3 แสดงความสมัพนัธ์ของ EPAs และการ assessment of EPAs 

No. Assessment EPAs1 EPAs2 EPAs3 EPAs4 EPAs5 EPAs6 EPAs7 EPAs8 EPAs9 

1 Counseling 

cancer patients 

(breaking bad 

news and 

treatment 

options) 

         

2 Peri-operative 

care       

         

No. Activity Fellow 1 Fellow 2 

1 Counseling cancer patients (breaking bad news and treatment options) L3 L4 

2 Peri-operative care L3 L4 

3 Emergency/ critical care of gynecologic cancer patients L2 L3 

4 Chemotherapy management L3 L4 

5 Palliative/ terminal care L3 L4 



มาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา  

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฉบบั พ.ศ. 2563 

7 

 

3 Emergency / 

critical care of 

gynecologic 

cancer patients 

         

4 Chemotherapy 

management 

         

5 Palliative/ 

terminal care 

         

 

ตารางท่ี 4 การประเมินโดยวธีิ Direct observation of procedural skills (DOPs) 

L2 คือ ประเมินได ้ระดบั 2 อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 

L3 คือ ประเมินได ้ระดบั 3 อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 

L4 คือ ประเมินได ้ระดบั 4 อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 

 

โครงสร้างหลกัสูตรและแผนงานฝึกอบรม 

  หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา ไดแ้ยกตามเวลาท่ีใชใ้น      

การฝึกอบรม 2 ปี โดยผูรั้บการฝึกอบรมตอ้งผา่นหน่วยงานต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 

แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดปีท่ี 1 

No. Procedure Fellow 1 Fellow 2 

1 Colposcopy L3 L4 

2 Cryotherapy L3 L4 

3 
Loop electrical excision procedure (LEEP)/ Large loop excision of 

transformation zone (LLETZ) 
L3 L4 

4 Pelvic lymph node dissection L2 L3 

5 Para-aortic lymph node dissection L2 L3 

6 Complete surgical staging of uterine/ovarian cancer L2 L3 

7 Radical hysterectomy L2 L3 
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ปฏิบติังานดา้นมะเร็งนรีเวช 9   เดือน 

รังสีรักษา 1   เดือน 

ศลัยกรรม (ยโูรวิทยา, ลาํไสใ้หญ่และทวารหนกั) 1   เดือน 

มะเร็งวิทยาอายรุศาสตร์                                               1   เดือน 

 

แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดปีท่ี 2 

ปฏิบติังานดา้นมะเร็งนรีเวช 9   เดือน 

พยาธิวิทยา และเซลลว์ิทยา 1   เดือน 

วิชาเลือก 1 เดือน 

กลุ่มงานศลัยกรรม,เวชบาํบดัวิกฤติและหน่วยระงบั

ปวด 

1   เดือน 

 

 ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นตอ้งขยายการฝึกอบรมออกไป จาํเป็นตอ้งพิจารณาความเหมาะสมโดยคณะ

กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ โดยดูจากผลการประเมินและเกณฑก์ารเล่ือนชั้นปี 

กาํหนดการฝึกอบรม 

 เร่ิมการฝึกอบรมวนัท่ี 1 กรกฎาคม ของทุกปีการศึกษา 

 ปฏิบติังานฝึกอบรม 50 สปัดาห์ต่อปี 

 วนัลาพกัผอ่น 2 สปัดาห์ต่อปี 

 

เน้ือหาสาระสําคญัของสาขา 

  เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมเพื่อเป็นผูมี้ความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขามะเร็ง

นรีเวชวิทยาแลว้ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะมีสามารถความรู้ความสามารถในการรักษาผูป่้วยมะเร็งนรีเวชไดด้ว้ย

ตนเองตามมาตรฐานทั้งทางทฤษฎีและปฏิบติั มีองคค์วามรู้ท่ีถูกตอ้งและทนัสมยั มีความสามารถในการ

ศึกษาวจิยัและคน้ควา้เพื่อหาองคค์วามรู้ใหม่ๆ สามารถปฏิบติังานในสถาบนัการศึกษาหรือสถานพยาบาลทัว่ไป 

และสามารถเผยแพร่ความรู้ไปสู่สาธารณะและบุคลากรทางการแพทย ์มีความสามารถในการประสานงานอยา่ง

มีประสิทธิภาพ สามารถทาํงานร่วมกบัสหวิชาชีพหรือทาํงานเป็นทีมไดดี้ สามารถจดัการทรัพยากรและใช้

เทคโนโลยอียา่งเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาในประเทศไทย รวมถึงตอ้งมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพ มี

คุณธรรม มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานทั้งวิชาชีพตนเองและวิชาชีพอ่ืนๆ รวมทั้งผูป่้วยและญาติ  

  เม่ือผา่นการฝึกอบรม สูตินรีแพทยอ์นุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยาตอ้งมีความรู้ความสามารถในการดูแล
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รักษาผูป่้วยมะเร็งนรีเวช ในหวัขอ้ต่อไปน้ีได ้

   1. การป้องกนั และตรวจคดักรองรอยโรคก่อนมะเร็ง (pre-invasive lesions) และมะเร็งระยะเร่ิมแรก  

   2. การวนิิจฉยัโรคมะเร็งนรีเวช  

   3. การผา่ตดัและรักษาภาวะแทรกซอ้น 

   4. การรักษาโดยยาเคมีบาํบดั และรักษาภาวะแทรกซอ้น 

   5. มีความรู้เก่ียวกบัรังสีรักษา 

   6. การติดตามผลการรักษา 

   7. การดูแลรักษาผูป่้วยมะเร็งท่ีไม่ตอบสนองต่อการรักษา และการดูแลผูป่้วยมะเร็งระยะสุดทา้ย 

   8. การช่วยเหลือแพทยท์ัว่ไป และสูตินรีแพทยใ์นการดูแลรักษา 

   9. การทาํการศึกษาวิจยั  

 

เน้ือหาสังเขปของการฝึกอบรม 

  หลกัสูตรการฝึกอบรมจะตอ้งครอบคลุมเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 

1. วิธีการตรวจคัดกรอง วิธีการตรวจวินิจฉัย และการแบ่งระยะของโรค (Screening techniques, diagnostic 

techniques, and staging) 

 วตัถุประสงค ์: ผูรั้บการฝึกอบรมควรจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัวิธีการตรวจคดักรอง และการตรวจสืบคน้เพื่อ

การวินิจฉยัและการแบ่งระยะของโรค เพื่อท่ีจะสามารถใหก้ารป้องกนั การวินิจฉยัโรค และการบอกระยะของ

โรคทางมะเร็งนรีเวชไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม มีความรู้เก่ียวกบัวิธีการตรวจท่ีทนัสมยั และรู้จกัเลือกใชก้าร

สืบคน้ท่ีเหมาะสมสาํหรับผูป่้วยแต่ละราย 

2. พยาธิวทิยา (Pathology) 

 วตัถุประสงค ์: ผูรั้บการฝึกอบรมควรจะตอ้งมีความรู้และสามารถในการวินิจฉยั จาํแนกความผดิปกติของ

รอยโรคระยะก่อนเป็นมะเร็ง มะเร็งลุกลาม และสามารถแยกรอยโรคเหล่าน้ีไดจ้ากรอยโรคอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่มะเร็ง

ดว้ยลกัษณะพยาธิสภาพจากการดูดว้ยตาเปล่าและจุลพยาธิวิทยา เขา้ใจพยาธิกาํเนิดของมะเร็ง การดาํเนินโรค

หรือพฤติกรรมของเน้ืองอกในระยะก่อนเป็นมะเร็งและมะเร็ง สามารถบอกลกัษณะสาํคญัและปัจจยัการ

พยากรณ์โรคของรอยโรคดงักล่าว นอกจากนั้นผูรั้บการฝึกอบรม ควรเขา้ใจหลกัการพื้นฐานของวิธีการทาง

หอ้งปฏิบติัการพยาธิวิทยา ไดแ้ก่ การตดัช้ินเน้ือแบบแช่แขง็ (frozen section) การยอ้มช้ินเน้ือดว้ยเทคนิคฮีสโตเคมี 

(histochemical staining) และอิมมูนโนฮีสโตเคมี (immunohistochemical staining) 

3. สรีรวทิยา และพยาธิสรีรวทิยา  (Physiology and pathophysiology) 
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 วตัถุประสงค ์: ผูรั้บการฝึกอบรมควรจะตอ้งมีความรู้ดา้นสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาท่ีดีพอท่ีจะเขา้ใจ

กลไกการเกิดและการดาํเนินของโรค เพื่อประยกุตน์าํไปใชใ้นการดูแลรักษาผูป่้วยมะเร็งนรีเวช 

4. พยาธิกําเนิดของมะเร็ง การลุกลาม และการกระจาย (Carcinogenesis, invasion and 

metastasis) 

 วตัถุประสงค ์: ผูรั้บการฝึกอบรมควรจะตอ้งติดตามศึกษาใหเ้ขา้ใจทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพยาธิกาํเนิด

ของมะเร็ง รวมทั้งปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดมะเร็ง เช่น ประวติัมะเร็งในครอบครัว เช้ือไวรัส หรือผลกระทบ

จากส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการกระจายหรือลุกลามของมะเร็งนรีเวช 
 

5. พนัธุศาสตร์  (Genetics) 

 วตัถุประสงค ์: ผูรั้บการฝึกอบรมควรจะตอ้งสามารถสาธิตถึงความเขา้ใจในเร่ือง ยนีมะเร็ง (oncogenes) ยนี

ตา้นมะเร็ง (tumor suppressor genes)  ยนีซ่อมแซมดีเอน็เอ (DNA repair genes) พยาธิกาํเนิดของมะเร็ง ทราบถึง

อิทธิพลของพนัธุกรรม มีความรู้เก่ียวกบักลุ่มโรคมะเร็งท่ีถ่ายทอดทางพนัธุกรรมทั้งในแง่การคดักรองกลุ่มเส่ียง 

การตรวจวินิจฉยัและป้องกนัในกลุ่มเส่ียง เพื่อนาํมาใชใ้นการปฏิบติังานทางคลินิกท่ีเก่ียวกบัมะเร็งนรีเวช 

6. สถิติ และการศึกษาแบบทดลอง  (Statistics and experimental design) 

 วตัถุประสงค ์: ผูรั้บการฝึกอบรมควรจะตอ้งสามารถสาธิตถึงการมีความรู้ทางระบาดวิทยาและวิธีการทาง

สถิติ ท่ีจะนาํมาใชอ้อกแบบหรือวิเคราะห์ตีความการศึกษาวิจยั เขา้ในกระบวนการทาํวิจยัเบ้ืองตน้และสามารถ

ศึกษาวจิยัและคน้ควา้หาความรู้ใหม่ๆไดด้ว้ยตนเอง 

7. วทิยาภูมิคุ้มกนัของเน้ืองอก  (Tumor immunology) 

 วตัถุประสงค:์ ผูรั้บการฝึกอบรมควรท่ีจะตอ้งทราบส่วนประกอบท่ีสาํคญัของระบบภูมิคุม้กนัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

โรคมะเร็ง เขา้ใจกระบวนการทาํงานของระบบภูมิคุม้กนัร่างกายและอธิบายกลไกการรักษามะเร็งดว้ยภูมิคุม้กนั

บาํบดั (immunotherapy) ได ้และสามารถเลือกใชก้ารรักษาน้ีไดเ้หมาะสม 

8. การให้ยารักษาและเคมีบําบัดในมะเร็งนรีเวช (Chemotherapy in gynecological cancers) 

 วตัถุประสงค ์: ผูรั้บการฝึกอบรมควรท่ีจะตอ้งเขา้ใจเภสชัวิทยาของยาและเคมีบาํบดัท่ีสาํคญัๆ ท่ีใชใ้นการ

รักษาผูป่้วยโรคมะเร็งทางนรีเวช และมะเร็งอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสามารถใชย้าไดอ้ยา่งเหมาะสมทั้งในดา้นการ

เลือกชนิดของยา การคาํนวนขนาดยาท่ีเหมาะสม การประเมินการตอบสนองต่อยา ภาวะแทรกซอ้นจากยา และ

การจดัการกบัภาวะแทรกซอ้นท่ีเกิดจากการใหย้าเคมีบาํบดั 

9. เภสัชวทิยา  (Pharmacology) 

 วตัถุประสงค ์: ผูรั้บการฝึกอบรมควรท่ีจะตอ้งทราบ ลกัษณะทางเภสชัวทิยาของยา หรือสารอาหารท่ีใชบ่้อยใน

ผูป่้วยมะเร็ง ในเร่ืองการดูดซึม การแพร่กระจาย การเปล่ียนสภาพในร่างกาย การขบัออกจากร่างกาย และเภสชั

จลนศาสตร์ ตลอดจนปฏิกิริยาของยาแต่ละชนิดเม่ือใหร่้วมกนั (drug interaction) 
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10. รังสีรักษา (Radiation therapy) 

 วตัถุประสงค ์: ผูรั้บการฝึกอบรมควรท่ีจะตอ้งทราบหลกัการของรังสีรักษาในระดบัท่ีสามารถมีส่วนร่วมกบัแพทย์

ทางรังสีรักษาในการวางแผนการรักษาผูป่้วยมะเร็งนรีเวช (ทั้ง brachytherapy และ teletherapy) และใหก้ารดูแลรักษา

ภาวะแทรกซอ้นท่ีเกิดจากรังสีรักษาได ้

                  11. โรคในแต่ละอวัยวะทางนรีเวช และแนวทางในการรักษา (Organ-specific  diseases and therapeutic 

options) 

 วตัถุประสงค ์: ผูรั้บการฝึกอบรมควรท่ีจะตอ้งมีความรู้ในหลกัการทางอายรุศาสตร์ทัว่ไป และทางมะเร็งนรี

เวชท่ีดี เพื่อท่ีจะนาํไปใชใ้นการประเมินก่อนรักษา และในการดูแลรักษาผูป่้วยมะเร็งนรีเวชไดอ้ยา่งเหมาะสม 

หรือนาํไปใชใ้นการเลือกผูจ้ะใหค้าํปรึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสมเม่ือมีความจาํเป็น (ใหดู้รายละเอียดการเป็นโรคท่ี

สาํคญัในภาคผนวกท่ี 1) 

  12. หัตถการทางศัลยกรรม  (Surgical procedures) 

 วตัถุประสงค ์: ผูรั้บการฝึกอบรมควรจะตอ้งมีประสบการณ์ในการฝึกปฏิบติัหรือช่วย ท่ีเพียงพอ ใน

หตัถการทางศลัยกรรมต่างๆ ท่ีใชใ้นการรักษาและวินิจฉยั จนอาจจะสามารถทาํไดด้ว้ยตนเองเม่ือส้ินสุดการ

ฝึกอบรม (ใหดู้รายละเอียดหตัถการท่ีสาํคญัในภาคผนวกท่ี 1)  

  13. หัวข้อเบ็ดเตลด็ (Miscellaneous) 

 วตัถุประสงค:์ ผูรั้บการฝึกอบรมควรจะตอ้งมีความรู้พื้นฐาน ความเขา้ใจในหลกัการและความสามารถ

พื้นฐาน ในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการดูแลผูป่้วยมะเร็งนรีเวช 

 

กลวธีิการฝึกอบรม การประเมินผลการเรียนรู้ และการทาํวจัิย 

 

กลวธีิการฝึกอบรม 

 ในการฝึกอบรมเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด สถาบนัฝึกอบรมไดจ้ดัการฝึกอบรมใหส้อดคลอ้ง

กบัหลกัสูตรอนุสาขามะเร็งวทิยานรีเวช ของราชวิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศ โดยมีการมอบหมายใหผู้รั้บ

การฝึกอบรมแต่ละชั้นปี มีความรับผดิชอบแตกต่างกนั คือการฝึกอบรมในปีท่ีหน่ึง อาจารยผ์ูใ้หก้ารอบรมมีการ

ควบคุมดูแลอยา่งใกลชิ้ด การฝึกอบรมในชั้นปีท่ี 2 ใหรั้บผดิชอบงานมากข้ึน โดยอาจารยค์อยตรวจสอบความ

ถูกตอ้ง ไปจนถึงช่วยเหลือควบคุมการปฏิบติังานของแพทยป์ระจาํบา้นปีท่ี1 โดยครอบคลุมหวัขอ้หลกั

ดงัต่อไปน้ี 

1. กจิกรรมทางวชิาการ 

สถาบนัฝึกอบรมไดจ้ดัใหมี้กิจกรรมทางวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชามะเร็งวิทยานรีเวช ดงัต่อไปน้ี 
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- วารสารสโมสร (journal club) 

- ประชุมวิชาการของภาควิชา 

- การนาํเสนอรายงานผูป่้วยร่วมกบัสหสาขา (grand round) 

- บทความฟ้ืนฟูวิชาการ (topic review) 

- การนาํเสนอรายงานผูป่้วยมะเร็งนรีเวชในแต่ละเดือน (monthly report) 

- การประชุมคอลโปสโคปีร่วมกบัสาขาพยาธิวิทกยานรีเวช (colposcopic conference) 

- บรรยายทางวิชาการทั้งภายในสาขา และระดบัภาควิชา 

- การประชุมร่วมระหวา่งสถาบนัในการนาํเสนอกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจ (interinstitute conference) 

- การประชุมวชิาการประจาํปีของสมาคม ชมรม หรือองคก์รท่ีเก่ียวกบัมะเร็งนรีเวช 

- การประชุมวชิาการประจาํปีของราชวิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย  

2. การปฏิบัติงานด้านคลนิิก 

 สถาบนัฝึกอบรมไดจ้ดัใหมี้การหมุนเวียนปฏิบติังานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลรักษาผูป่้วยมะเร็งนรี

เวชดงัต่อไปน้ี 

- คลินิกผูป่้วยนอก (gynecologic oncology clinic, mole clinic, colposcopic clinic, tumor clinic)  

- หอผูป่้วยมะเร็งนรีเวช  

- หอ้งผา่ตดั  

- แผนกรังสีรักษา  

- แผนกศลัยกรรม (urologic surgery, colorectal surgery)  

- หน่วยเวชบาํบดัวิกฤติและหน่วยระงบัปวด  

- ศูนยชี์วาภิบาล 

- รับปรึกษาในกรณีมีผูป่้วยท่ีมีปัญหาซ่ึงเก่ียวกบัมะเร็งนรีเวช  

- รับปรึกษานอกเวลาราชการท่ีเก่ียวกบัมะเร็งนรีเวช 

- หตัถการทางศลัยกรรมอนัไดแ้ก่ การผา่ตดัทางมะเร็งนรีเวชทางช่องทอ้ง ทางช่องคลอด ทางปากช่องคลอด

และขาหนีบ การผา่ตดัผา่นกลอ้ง (laparoscopic surgery) การเจาะนํ้าในช่องทอ้งหรือในช่องปอด โดยกาํหนดให้

ผูรั้บการฝึกอบรมควรไดท้าํผา่ตดั radical hysterectomy ร่วมกบัการเลาะต่อมนํ้าเหลืองบริเวณอุง้เชิงกราน 

(ภายใตก้ารควบคุม) ไม่นอ้ยกวา่ 5 ราย และ ช่วยผา่ตดัน้ีไม่นอ้ยกวา่ 10 ราย ไดท้าํผา่ตดั staging surgery สาํหรับ

มะเร็งรังไข่ และมะเร็งเยือ่บุโพรงมดลูก ไม่นอ้ยกวา่ 10 ราย ควรไดช่้วยผา่ตดั radical vulvectomy ร่วมกบัการ

เลาะต่อมนํ้าเหลืองบริเวณขาหนีบไม่นอ้ยกวา่ 2 ราย 

3. การปฏิบัติงานร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
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 สถาบนัผกึอบรมไดจ้ดัใหม้กีารปฏบิตังิานรว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอนัไดแ้ก่ รงัสรีกัษา รงัสี

วนิิจฉยั ศลัยกรรม อายรุศาสตรด์า้นมะเรง็ คลนิิกระงบัปวด ศนูยช์วีาภบิาล พยาธวิทิยาและเซลลว์ทิยา เป็น

ตน้ 

4. การสอน 

 สถาบนัฝึกอบรมไดจ้ดัใหผู้รั้บการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการใหค้าํปรึกษา ช่วยสอนนกัศึกษาแพทย์

และแพทยป์ระจาํบา้นท่ีผา่นมาในสาขาวิชา ใหมี้การช่วยควบคุมใหค้าํปรึกษาในการทาํกิจกรรมทางวิชาการ

ของสาขาท่ีจดัทาํโดยแพทยป์ระจาํบา้นโดยผา่นความเห็นชอบของอาจารยผ์ูค้วบคุมหลกัสูตร 

 สถาบนัฝึกอบรมไดจ้ดัใหมี้ช่วงเวลาท่ีผูรั้บการฝึกอบรมสามารถเลือกฝึกอบรมนอกสถาบนัทั้งในและ

ต่างประเทศ เพื่อใหไ้ดรั้บประสบการณ์เพิม่เติม โดยสถาบนัเหล่านั้นจะตอ้งเป็นสถาบนัฝึกอบรมท่ีไดรั้บการ

รับรองจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช 

5. การทาํวจัิย 

 สถาบนัฝึกอบรมไดจ้ดัใหผู้รั้บการฝึกอบรมมีการทาํวจิยัในสาขามะเร็งวทิยานรีเวชท่ีมีคุณภาพและถูก

จริยธรรม มีการจดัอบรมการทาํวิจยัอยา่งต่อเน่ือง โดยกาํหนดใหผู้รั้บการผกึอบรมตอ้งทาํวจิยัอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง ไดแ้ก่ 

งานวิจยัแบบ retrospective, prospective, cross sectional หรือทาํ systematic review หรือ meta-analysis โดยเป็นผูว้ิจยัหลกั

หรือผูนิ้พนธ์หลกั ภายใตก้ารควบคุมแนะนาํของอาจารยป์ระจาํสถาบนั  

    งานวิจยัดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ย หวัขอ้หลกัดงัน้ี  

    1. บทคดัยอ่  

    2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั  

    3. วิธีการวิจยั  

    4. ผลการวิจยั  

    5. การวิจารณ์ผลการวิจยั   

   ขอบเขตความรับผดิชอบ  

   เน่ืองจากการมีความสามารถในการทาํวิจยัดว้ยตนเองเป็นสมรรถนะหน่ึงท่ีผูเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรมตอ้งมี และการพจิารณาผลการฝึกอบรมนั้น อาศยัผลงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของ

การประเมินการไดรั้บวฒิุบตัรฯ ดงันั้น สถาบนัฝึกอบรมจะช่วยในการเตรียมความพร้อมใหก้บัแพทยป์ระจาํ

บา้น ควบคุมดูแลใหค้าํปรึกษาตั้งแต่การเตรียมโครงร่างการวิจยั จนส้ินสุดการทาํงานวิจยัและจดัทาํรายงานวจิยั

ฉบบัสมบูรณ์ ไปจนถึงตีพิมพใ์นวารสารทางการแพทย ์เพื่อนาํส่งราชวทิยาลยัฯ   

   คุณลกัษณะของงานวิจยั  

   1. เป็นผลงานท่ีริเร่ิมใหม่ หรือเป็นงานวจิยัท่ีใชแ้นวคิดท่ีมีการศึกษามาก่อนทั้งในและ 

ต่างประเทศ  แต่นาํมาดดัแปลงหรือทาํซํ้าในบริบทของสถาบนั  
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   2. แพทยป์ระจาํบา้นและอาจารยผ์ูด้าํเนินงานวิจยัทุกคน ควรผา่นการอบรมดา้นจริยธรรม 

การวิจยัในคน / หรือ good clinical practice (GCP)   

   3. งานวิจยัทุกเร่ืองตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัของสถาบนั   

   4. งานวิจยัทุกเร่ือง ควรดาํเนินงานวจิยัภายใตข้อ้กาํหนดของ GCP หรือระเบียบวิจยัท่ีถูกตอ้ง

และเหมาะสมกบัคาํถามวิจยั   

   5. ควรใชภ้าษาองักฤษในการนาํเสนอผลงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทคดัยอ่  

   กรอบเวลาการดาํเนินงาน  

   ไม่เกิน 2 ปี โดยส่งนิพนธ์ตน้ฉบบัหรือผลงานท่ีไดรั้บตีพมิพใ์นช่วงเวลาท่ีกาํหนด 

   ทั้งน้ี เดือนท่ีกาํหนดข้ึนเป็นระยะเวลาท่ีประมาณการ  อาจจะทาํไดเ้ร็วกวา่หรือชา้กวา่น้ีได ้ 

เดือนท่ี ประเภท/ เป้าหมายของกิจกรรม 

6 จดัเตรียมคาํถามวิจยัและติดต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา จดัทาํโครงร่างงานวิจยั 

9 ขออนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั 

ขอทุนสนบัสนุนงานวิจยัจากแหล่งทุนทั้งภายในและนอกสถาบนั (ถา้ตอ้งการ) 

10 เร่ิมเกบ็ขอ้มูล 

15 นาํเสนอความคืบหนา้งานวิจยั 

18 วิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลงานวิจยั 

จดัทาํรายงานวิจยัฉบบัร่างใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาปรับแกไ้ข 

23 ส่งรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ต่อสถาบนั เพื่อส่งต่อไปยงัราชวิทยาลยัฯใหท้าํการ

ประเมินผล สาํหรับประกอบคุณสมบติัการเขา้สอบเพื่อวฒิุบตัร 

 

6. การศึกษาด้วยตนเอง 

 สถาบนัมกีารจดัใหผู้ร้บัการฝึกอบรมมเีวลาและโอกาสในการศกึษาดว้ยตนเอง และจดัสภาวะการ

ทาํงานทีเ่หมาะสม 

วธีิการให้การฝึกอบรมตามสมรรถนะหลกัทั้ง 6 ด้าน 

1. การบริบาลผู้ป่วย (Patient care)  

     การดูแลสุขภาพสตรีในลกัษณะการทาํงานเป็นทีมและสหวิชาชีพโดยมีหลกัการดงัน้ี 

- แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดปีท่ี 1 มีสมรรถนะ 

- ดูแลผูป่้วยมะเร็งนรีเวชท่ีไม่ซบัซอ้น  

- แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดปีท่ี 2 มีสมรรถนะ 
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- ดูแลผูป่้วยมะเร็งนรีเวชท่ีซบัซอ้น  

- เป็นหวัหนา้ทีมในการดูแลผูป่้วยมะเร็งนรีเวช  

- แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดทุกชั้นปี บนัทึกขอ้มูลในเวชระเบียนผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 2. ความรู้และทกัษะหัตถการทางเวชกรรม (Medical knowledge and procedural skills)  

- แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดปีท่ี 1 มีสมรรถนะ 

- ผา่ตดัแบบพื้นฐาน ช่วยการผา่ตดัท่ีซบัซอ้น 

- แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดปีท่ี 2 มีสมรรถนะ 

- ผา่ตดัท่ีซบัซอ้น เช่น radical hysterectomy 

- เป็นหวัหนา้ทีมในการดูแลผูป่้วยมะเร็งนรีเวช  

- แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดทุกชั้นปี เขา้ร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การสอนขา้ง

เตียง การประชุมวิชาการ และวารสารสโมสร เป็นตน้   

- แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดทุกชั้นปี ไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัหตัถการ การตรวจทาง

หอ้งปฏิบติัการ และการตรวจพิเศษต่างๆ 

 3. ทกัษะระหว่างบุคคลและการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills)  

    - แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดทุกชั้นปี เรียนรู้เก่ียวกบัทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และการส่ือสาร  

    - แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดทุกชั้นปีใหค้าํแนะนาํท่ีถูกตอ้งเหมาะสมแก่ผูป่้วยและญาติ  

    - แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดทุกชั้นปีมีทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และการส่ือสารท่ีดีกบัผูร่้วมงาน  

    - แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดทุกชั้นปี ปฏิบติังานสอนนิสิตนกัศึกษาแพทย ์แพทยเ์พิ่มพนู

ทกัษะ และแพทยป์ระจาํบา้นรุ่นนอ้ง 

     - แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดทุกชั้นปี นาํเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาในกิจกรรม 

วิชาการ เช่น case conference เป็นตน้  

    - แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดทุกชั้นปี มีส่วนร่วมในการอภิปรายปัญหา ใหค้าํแนะนาํแก่

ผูป่้วยและญาติ ในการทาํfamily conference ร่วมกบัสหสาขา 

 4. การเรียนรู้และการพฒันาจากฐานการปฏิบัติ (Practice-based learning and improvement)  

    - แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดทุกชั้นปี มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลผูป่้วยแบบองค์

รวม และสหวชิาชีพ   

    - แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดทุกชั้นปี ปฏิบติังานสอนนิสิตนกัศึกษาแพทย ์และแพทยป์ระจาํ

บา้นรุ่นนอ้ง  

    - แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดทุกชั้นปี ตอ้งทาํงานวิจยั โดยเป็นผูว้ิจยัหลกั  
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    - แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดทุกชั้นปี บนัทึกขอ้มูลในเวชระเบียนผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

สมบูรณ์  

    - แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดทุกชั้นปีรักษาผูป่้วยบนหลกัการของการใชย้าและทรัพยากร

อยา่งสมเหตุผล  

 5. วชิาชีพนิยม (Professionalism)  

    - แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดทุกชั้นปี เขา้ร่วมกิจกรรมการใหค้วามรู้ทางดา้นบูรณาการทาง

การแพทย ์ 

    - แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดทุกชั้นปี  พฒันาใหมี้เจตคติท่ีดีระหวา่งการปฏิบติังานดูแล

ผูป่้วย  

    - แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดทุกชั้นปี ตอ้งทาํงานวิจยั โดยเป็นผูว้ิจยัหลกั  

    - แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดทุกชั้นปีเรียนรู้เพื่อใหมี้การพฒันาวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง  

 6. การทาํเวชปฏิบัติให้สอดคล้องกบัระบบสุขภาพ (System-based Practice)  

    - แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดทุกชั้นปี มีประสบการณ์การเรียนรู้เก่ียวกบัระบบคุณภาพของ 

โรงพยาบาล ระบบความปลอดภยัของผูป่้วย รวมทั้งสิทธิผูป่้วย  

    - แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดทุกชั้นปีมีประสบการณ์การเรียนรู้เก่ียวกบัประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลของการดูแลรักษา, cost consciousness medicine, หลกัการบริหาร จดัการ ระบบสุขภาพและระบบ

ยาของประเทศ 

 

กลวธีิประเมินผลการเรียนรู้ 

การประเมินผลการฝึกอบรมจะมีการกระทาํใน 2 ระดบั ดงัต่อไปน้ี 

1. ระดบัสถาบนั 

2. ระดบัคณะกรรมการส่วนกลางของราชวิทยาลยั 

1. ระดับสถาบัน 

 สถาบนัผูใ้หก้ารฝึกอบรมไดจ้ดัการประเมินผลผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเป็นระยะๆในระหวา่งการฝึกอบรม 

ซ่ึงจะเป็นการประเมินผลแบบ formative เพื่อยนืยนัวา่ผูผ้า่นการฝึกอบรมนั้น มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ 

และเจตคติ ดงัน้ี 

1.1 ดา้นปัญญาพิสยั (cognitive domain) เพื่อประเมินความรู้ในวิชาการทางดา้นมะเร็งนรีเวช

และเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งในหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1.1.1 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐาน 
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1.1.2 ความรู้ทางคลินิก 

1.1.3 การแกปั้ญหาผูป่้วย 

 โดยประเมินจาก 

ก. การสอบขอ้เขียน โดยมีการสอบอตันยัและปรนยัประจาํปีการศึกษาละ1คร้ัง 

ข. การวิพากษว์ิจารณ์ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นในการดูแลรักษาผูป่้วย 

ค. การวิพากษว์ิจารณ์ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นในการประชุมวิชาการ 

1.2 ดา้นจลนพิสยั (psychomotor domain) ประเมินทกัษะในหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1.2.1 การบริบาลผูป่้วย 

1.2.2 การทาํหตัถการต่างๆทางมะเร็งนรีเวช 

1.2.3 การส่ือสาร การใหค้าํปรึกษา การถ่ายทอดความรู้หรือขอ้แนะนาํ 

โดยประเมินจาก 

ก. สงัเกตจากการปฏิบติังานในหนา้ท่ี 

ข. การสอบถามและสมัภาษณ์ 

1.3 ดา้นเจตคติพิสยั (affective domain) ประเมินในหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1.3.1 จริยธรรม 

1.3.2 มารยาทแห่งการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

1.3.3 ความซ่ือสตัยสุ์จริต 

1.3.4 ความรับผดิชอบ 

1.3.5 การตรงต่อเวลา 

1.3.6 การมีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดีต่อผูป่้วย ผูเ้ก่ียวขอ้ง และผูร่้วมงาน 

1.3.7 การปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพและสิทธิผูป่้วย 

   โดยประเมินจาก 

ก. การเฝ้าสงัเกตพฤติกรรม 

ข. แบบประเมินจากผูป่้วยและผูร่้วมงาน 

ค. การสอบถามหรือสมัภาษณ์ 

   สถาบนัฝึกอบรมจะใหก้ารประเมินแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด แลว้ตดัสินวา่ผา่นการประเมิน หรือ 

ไม่ผา่นการประเมิน ถา้ผา่นการประเมินจะไดรั้บหนงัสือรับรองโดยหวัหนา้สถาบนั เพื่อส่งสอบในระดบั

คณะกรรมการส่วนกลางของราชวิทยาลยัฯ ภายหลงัส้ินสุดการฝึกอบรม 

2. ระดับคณะกรรมการส่วนกลางของราชวทิยาลยั 
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 คณะกรรมการส่วนกลาง (คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ-อฝส.ฯ) ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากราช

วิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทยและแพทยสภา จะทาํการประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อตดัสินวา่ ผูเ้ขา้รับ

การฝึกอบรมผา่นการฝึกอบรมหรือไม่  ถา้ตดัสินวา่ผา่นการฝึกอบรมจะเสนอราชวิทยาลยัฯ เพื่ออนุมติัวฒิุบตัร

แสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช  คณะกรรมการ

ส่วนกลาง ของราชวิทยาลยัฯ มีหนา้ท่ีดงัน้ี 

- ดาํเนินการรับสมคัรผูเ้ขา้สอบ 

- ตรวจสอบคุณสมบติัผูส้มคัรสอบ และประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิสอบ 

- ออกขอ้สอบ และดาํเนินการสอบ 

- จดัใหมี้การสอบปีละ 1 คร้ังในเดือนกรกฎาคม ถา้จะมีการสอบมากกวา่ 1 คร้ัง หรือมีการสอบแกต้วัให้

เสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการส่วนกลาง 

- ตดัสินผลการสอบ และเสนอคณะผูบ้ริหารราชวิทยาลยัฯ เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขามะเร็งวทิยานรีเวช 

- ใหข้อ้เสนอแนะการฝึกอบรมแก่คณะกรรมการส่วนกลาง 

2.1 วิธีการประเมิน  

การประเมินผลการฝึกอบรมจะเป็นแบบ summative ประกอบดว้ย 

1. การสอบขอ้เขียน ทาํการสอบประเภทอตันยั ปรนยั ผลการตดัสินคือ ผา่น หรือ ไม่ผา่นเท่านั้น ซ่ึง

ข้ึนกบัการตดัสินของคณะกรรมการ 

2. การสอบปากเปล่า ทาํการสอบโดยคณะกรรมการ ผลการตดัสินคือ ผา่น หรือ ไม่ผา่นเท่านั้น 

3. งานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ 1 เร่ือง หรือ ผลงานวิจยัท่ีไดล้งพมิพใ์นวารสารท่ีราชวิทยาลยัสูติฯรับรอง โดย

จะตอ้งมีช่ือผูส้มคัรสอบเป็นช่ือผูท้าํการวจิยันั้นเป็นช่ือแรก หรือรายงานวิจยัฉบบัซ่ึงพร้อมจะเสนอเพื่อ

ตีพิมพ ์(manuscript) พร้อมจดหมายตอบรับจากบรรณาธิการวารสารนั้น รับรองวา่จะตีพิมพ ์โดยระบุ

เดือนและปี ท่ีจะตีพิมพด์ว้ย และตดัสินวา่ ผา่น หรือ ไม่ผา่น ตามเกณฑท่ี์กาํหนด โดยคณะกรรมการ

ส่วนกลาง 

4. สมุดบนัทึกการทาํหตัถการ ตอ้งส่งสมุดบนัทึกการทาํหตัถการท่ีทาํเสร็จส้ินแลว้ฉบบัสมบูรณ์ และ

ตดัสินวา่ผา่นหรือไม่ผา่นตามเกณฑจ์าํนวนท่ีกาํหนดในแต่ละระดบัขีดขั้นความสามารถโดย

คณะกรรมการส่วนกลาง (ภาคผนวกท่ี 4)  

5. ใบประเมินการดูแลรักษาผูป่้วยและการทาํหตัถการตาม EPAs และ DOPs ท่ีประเมินจากอาจารยข์อง

แต่ละสถาบนั ตามเกณฑใ์นตารางท่ี 2 และตารางท่ี 4  
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6. คณะกรรมการอาจพิจารณาจดัใหมี้การสอบรูปแบบอ่ืนๆ เช่น opened book examination (dissertation) 

อยา่งละเอียดในหวัขอัท่ีน่าสนใจ 

2.2  ระยะเวลาท่ีประเมิน 

  การประเมินผลจะใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี 

  งานวิจยั ตอ้งส่งรายงานผลงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการส่วนกลางภายในวนัท่ี 31

พฤษภาคม ของทุกปี 

  การประเมินสมุดบนัทึกหตัถการ (log book) ตอ้งส่งสมุดบนัทึกหตัถการท่ีบนัทึกครบถว้น รวมทั้ง

ใบประเมินการดูแลรักษาผูป่้วยและการทาํหตัถการตาม EPAs และ DOPs ท่ีประเมินจากอาจารยข์องแต่ละ

สถาบนั ตามเกณฑใ์นตารางท่ี 2 และตารางท่ี 4 ต่อคณะกรรมการส่วนกลางภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม ของทุกปี  

    2.3 ผลการประเมิน 

  กรณีท่ีไม่ส่งแบบประเมิน DOPs และ EPA สมุดบนัทึกหตัถการ หรือบนัทึกไม่ครบถว้นตามเกณฑ์

ท่ีกาํหนด จะไม่มีสิทธ์ิในการสอบขอ้เขียน และการสอบปากเปล่า  

  การสอบผา่นเพื่อไดรั้บวฒิุบตัร หมายถึงการสอบผา่นทุกส่วนของการประเมินขา้งตน้ กรณีท่ีสอบ

ไม่ผา่นในส่วนใดส่วนหน่ึง สามารถสอบใหม่เฉพาะส่วนท่ีไม่ผา่นภายในระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการ

ส่วนกลางกาํหนด 

   2.4 การอนุมติัวฒิุบตัร 

  ผูท่ี้สอบผา่นจะไดรั้บการเสนอช่ือต่อคณะผูบ้ริหารราชวิทยาลยัฯ เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความ

ชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขามะเร็งวทิยานรีเวช ซ่ึงจะมีพิธีมอบวฒิุบตัร    ในการประชุม

วิชาการประจาํปีของราชวิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย  

 

เกณฑ์การตัดสินการประเมินและระยะเวลาการคงอยู่ (validity) ของผลการประเมิน 

 การตดัสินในแต่ละขั้นของการประเมินมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. การตดัสินการประเมินการสอบขอ้เขียน ตอ้งไดค้ะแนนมากกวา่หรือเท่ากบั minimal passing level (MPL) ของ

คะแนนสอบขอ้เขียนรวม จึงถือวา่ผา่น และผลสอบผา่นมีอายกุารคงอยู ่2 ปี 

2. การตดัสินการประเมินการสอบปากเปล่า ตอ้งไดค้ะแนนมากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ70 จึงถือวา่ผา่น และผล

สอบผา่นมีอายกุารคงอยู ่2 ปี 

3. การตรวจรายงานการวจิยั ตอ้งผา่นตามเกณฑท่ี์คณะอฝส. กาํหนดซ่ึงผลการประเมินงานวิจยัวา่ผา่นมีผลใน

การใชง้านได ้2 ปี 
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4. การตรวจสมุดบนัทึกหตัถการและกรณีศึกษามีจาํนวนครบตามเกณฑ ์รวมทั้งเป็นไปตามจริงเม่ือการมีสุ่ม

ตรวจบนัทึกเวชระเบียน จากการบนัทึกเลขประจาํตวัผูป่้วยท่ีบนัทึกไว ้จึงถือวา่ผา่น และผลประเมินผา่นมี

อายกุารคงอยู ่2 ปี 

5. ผา่นการประเมิน EPAs และ DOPs ตามเกณฑท่ี์กาํหนด ผลประเมินผา่นมีอายกุารคงอยู ่2 ปี นบัจากส้ินสุด

การอบรม  

6. ผูท่ี้สอบผา่นการประเมินเพือ่วฒิุบตัรฯ หมายถึงผูท่ี้สอบผา่นทุกส่วน ตามขอ้ 2.1  

7.  ผูท่ี้สอบไม่ผา่นการประเมินเพื่อวฒิุบตัรฯ หมายถึง คือสอบไม่ผา่นส่วนใดส่วนหน่ึงของการสอบโดยใหมี้

สิทธิสอบแกต้วัไดใ้นส่วนท่ีสอบไม่ผา่นและการสอบใหม่ในปีการศึกษาถดัไปทุกคร้ังจะตอ้งชาํระค่าสมคัร

สอบใหม่ตามเกณฑ ์และตามอตัราท่ีแพทยสภากาํหนด 

8. การตดัสินผลการประเมินทุกขั้นตอน เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละการพจิารณาของคณะอฝส. ทั้งน้ีโดยไดรั้บ

ความเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อนาํเสนอต่อ

แพทยสภา     

 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของแพทย์อนุสาขามะเร็งวทิยานรีเวช (โดยสถาบันฝึกอบรม) 

 

1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของแพทย์ขณะทีก่าํลงัรับการฝึกอบรม 

สถาบนัฝึกอบรมจดัใหมี้การประเมินผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

     1.1 การประเมินระหวา่งการฝึกอบรม สถาบนัฝึกอบรมมีการจดัใหมี้การประเมินผลผูเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรมเม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมแต่ละปีเพือ่เล่ือนชั้น โดยประกอบดว้ยการสอบและผลการปฏิบติังาน 

     1.2 การประเมินคุณสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัรเขา้รับการประเมิน (สอบ) เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้

ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช 

คุณสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัรเขา้รับการประเมิน (สอบ) เพื่อวฒิุบตัรฯ 

1. เป็นผูท่ี้ผา่นการฝึกอบรมครบตามหลกัสูตรอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวชของราชวิทยาลยัสูติฯ 

จากโรงพยาบาลหรือสถาบนัทางการแพทยท่ี์ราชวิทยาลยัสูติฯ รับรอง  

2. ไดรั้บวฒิุบตัร หรือหนงัสืออนุมติั แสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ตามขอ้บงัคบัแพทยสภาวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารออกหนงัสืออนุมติัหรือวฒิุบตัร เพื่อ

แสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. 2552 

3. มีผลงานวิจยั 1 เร่ืองท่ีเก่ียวกบัมะเร็งวิทยานรีเวช 
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4. มีสมุดบนัทึกหตัถการมีจาํนวนครบตามเกณฑท่ี์คณะอฝส. กาํหนด และเป็นตามจริงเม่ือการมี

สุ่มตรวจบนัทึกเวชระเบียน จากการบนัทึกเลขประจาํตวัผูป่้วยท่ีบนัทึกไว ้  

5. ผา่นการประเมิน EPAs และ DOPs ตามเกณฑท่ี์ส่วนกลางกาํหนด 

 การวดัและประเมินผล จะตอ้งมีการแจง้กระบวนการ การวดัและประเมินผลใหผู้เ้ขา้รับการ

ฝึกอบรมไดรั้บทราบ โดยสามารถตรวจสอบและอุทธรณ์ได ้โดยมีกรรมการท่ีคณะอฝส แต่งตั้งเป็นผูพ้ิจารณา

การอุทธรณ์ 

การวดัและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย 

การประเมินผลขณะฝึกอบรมและการประเมินผลเพ่ือการเล่ือนช้ันปี  

 สถาบนัฝึกอบรมจดัใหมี้การประเมินผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมระหวา่งการฝึกอบรมครอบคลุมทั้ง

ดา้นความรู้ ทกัษะ เจตคติและกิจกรรมทางการแพทยใ์นมิติต่างๆ ดงัน้ี 

 มิติท่ี 1 ประเมินสมรรถนะโดยอาจารยใ์นสถาบนัฝึกอบรม ตามหวัขอ้ท่ีคณะอฝส. กาํหนด เช่น 

การประเมินโดยวิธี EPAs และ DOPs (ภาคผนวกท่ี 3) 

 มิติท่ี 2 คะแนนสอบจดัโดยสถาบนั ประกอบดว้ย 

1. การสอบปรนยั ประเมินความรู้รากฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิกใหค้รอบคลุมเน้ือหาวิชาตามเกณฑ ์

(ภาคผนวกท่ี 5: table of specification) โดยจดัสอบสาํหรับแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาทั้งสองชั้นปี ปีละ1คร้ัง ยดึ

เน้ือหาตามหลกัสูตรอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ราชวิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย (ภาคผนวกท่ี 6) 

2. การสอบแบบ Modified essay questions, Essay ประเมินความรู้ทางคลินิกและการประยกุตค์วามรู้

วิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก โดยจดัสอบสาํหรับแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาทั้งสองชั้นปี ปีละ1คร้ัง 

3. การสอบแบบ Oral examination ประเมินความรู้ทางคลินิก 

 มิติท่ี 3 การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จากผูป่้วย 

ประเมินจาํนวนคร้ังและระดบัการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและการทาํหตัถการแต่ละชนิดลงในสมุดบนัทึก

หตัถการ (log book)  

 มิติท่ี 4 การประเมินรายงานวจิยั 

ประเมินการนาํเสนอโครงร่างการวิจยัและรายงานความกา้วหนา้ของการดาํเนินงานวจิยัต่อสาขาวิชา 

คณะกรรมการวิจยัและภาควชิาฯ ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 

เกณฑ์การเล่ือนช้ันปี 

1. ปฏิบติังานไดไ้ม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 ของระยะเวลาท่ีกาํหนด 

2. ผา่นเกณฑก์ารสอบความรู้ทางทฤษฎี (ขอ้สอบปรนยัและอตันยั) ท่ีจดัข้ึนโดยสาขาวิชาฯ 

3. ผา่นการประเมินตามมิติต่างๆ ท่ีกาํหนดในหลกัสูตร EPAs และ DOPs 
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4. ปฏิบติังานไดส้อดคลอ้งตามขอ้กาํหนดของสถาบนัฝึกอบรมไม่ก่อใหเ้กิดความเส่ือมเสียแก่

สถาบนัฝึกอบรม 

แนวทางการดาํเนินการกรณไีม่ผ่านการประเมินเพ่ือเล่ือนช้ันปีหรือเสนอช่ือเพ่ือสมัครสอบฯ 

1. ถา้ไม่ผา่นเกณฑก์ารเล่ือนชั้นปี ตอ้งปฏิบติังานเพิ่มเติมในส่วนท่ีสถาบนักาํหนด แลว้ทาํการประเมิน

ซํ้า ถา้ผา่นการประเมินจึงสามารถเล่ือนชั้นปีได ้

2. ไม่ผา่นการประเมินเพื่อเล่ือนชั้นปีซํ้ าตามขอ้ท่ี 1 หรือไม่ผา่นการประเมินเพื่อรับการเสนอช่ือเขา้

สอบวฒิุบตัร ตอ้งปฏิบติังานในระยะชั้นปีเดิมอีก 1 ปี 

3. หลงัจากปฏิบติังานซํ้าในชั้นปีเดิมอีก 1 ปี แลว้ยงัไม่ผา่นการประเมินเพือ่เล่ือนชั้นปี ใหย้ติุการ

ฝึกอบรม 

4. ถา้ไม่ผา่นเกณฑก์ารสอบในส่วนใด ตอ้งทาํการสอบซ่อมเฉพาะในส่วนท่ีไม่ผา่นภายในอีก 1 เดือน

ถดัไป หลงัจากสอบซ่อมแลว้หากยงัไม่ผา่น ตอ้งปฏิบติังานในระยะชั้นปีเดิมอีก 1ปี 

 ทั้งน้ีสถาบนัจะส่งผลการประเมินแพทยผ์ูเ้ขา้รับการฝึกอบรมภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน ของทุกปี เพื่อ

เสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ราชวิทยาลยัฯ 

การดําเนินการสําหรับผู้ทีไ่ม่ผ่านการประเมิน 

 แจง้ผลการประเมินใหแ้พทยป์ระจาํบา้นรับทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมแนวทางการพฒันา 

รายละเอียดการปฏิบติังานเพิ่มเติม กาํกบัดูแลและประเมินผลซํ้า ทั้งน้ีหากผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีขอ้สงสยัในผล

การประเมิน สามารถอุทธรณ์ผลประเมินตามข้ึนตอนไดภ้ายใน7วนัทาํการ นบัจากวนัประกาศผลสอบแต่ละ

คร้ัง (ภาคผนวกท่ี 7) 

การดําเนินการเพ่ือยุติการฝึกอบรม 

1. การลาออก: แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาตอ้งทาํเร่ืองช้ีแจงเหตุผลก่อนพกัการปฏิบติังานล่วงหนา้อยา่ง

นอ้ย 1 เดือน เม่ือสถาบนัฝึกอบรมอนุมติัใหพ้กัการปฏิบติังานแลว้ จึงแจง้ต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรม

และสอบฯ เพือ่เห็นชอบ และแจง้ต่อแพทยสภาพร้อมความเห็นประกอบวา่ สมควรใหพ้กัสิทธ์ิการ

สมคัรเป็นแพทยป์ระจาํบา้นเป็นเวลา 1 ปี ในปีการศึกษาถดัไปหรือไม่ โดยพิจารณาจากเหตุผล

ประกอบการลาออกและคาํช้ีแจงจากสถาบนัฝึกอบรม การลาออกจะถือวา่สมบูรณ์เม่ือไดรั้บอนุมติัจาก

แพทยสภา 

2. การใหอ้อก:  

- เม่ือคณะกรรมการหลกัสูตรฯ มีการประชุมและพิจารณาแลว้เห็นวา่แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขา มีการ

ปฏิบติังานโดยขาดความรับผดิชอบหรือประพฤติตนเส่ือมเสียร้ายแรงจนก่อใหเ้กิดผลเสียต่อผูป่้วยหรือต่อ

ช่ือเสียงของสถาบนัฝึกอบรม และมีมติเห็นควรใหย้ติุการฝึกอบรม 
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- เม่ือปฏิบติังานโดยขาดความรับผดิชอบหรือประพฤติตนเส่ือมเสีย โดยไม่มีการปรับปรุงพฤติกรรมหลงั

การตกัเตือน และกระทาํซํ้าภายหลงัการภาคฑณัฑ ์

- เม่ือพิจารณาแลว้ คณะกรรมการหลกัสูตรฯ เห็นสมควรใหอ้อก ใหท้าํการแจง้แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขา

รับทราบ พร้อมใหพ้กัการปฏิบติังาน แลว้ทาํเร่ืองแจง้ต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อ

ดาํเนินการพิจารณาและแจง้ต่อยงัแพทยสภา จนเม่ือไดรั้บการอนุมติัจึงถือวา่การใหอ้อกสมบูรณ์ 

2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากสําเร็จการฝึกอบรม   

 สถาบนัฝึกอบรมจดัใหมี้การติดตามแพทยผ์ูเ้ขา้รับการฝึกอบรมหลงัจากสาํเร็จฝึกอบรมโดยสถาบนั

ฝึกอบรม หาขอ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัการปฏิบติังานของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทั้งดา้นทกัษะ ความรู้การหตัถการ 

การทาํงานเป็นทีม การทาํงานในส่วนรวม รวมทั้งดา้นคุณธรรมจริยธรรม จากผูใ้ชบ้ณัฑิตและผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสียหลกั รวมถึงการใชข้อ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัความสามารถในการปฏิบติังานของแพทยผ์ูส้าํเร็จการฝึกอบรม

ในการประเมินการฝึกอบรมหรือหลกัสูตร (ภาคผนวกท่ี 8) 

 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 

คุณสมบัตขิองผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและเป็นสมาชิกของราช

วิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย และ ตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1. เป็นผูท่ี้ไดรั้บวฒิุบตัรฯ หรือหนงัสืออนุมติัฯ ในสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

2. เป็นแพทยป์ระจาํบา้นปีสุดทา้ยในสาขาวชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา หรือ เป็นแพทยใ์ชทุ้นปีสุดทา้ยใน

สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา หรือ กาํลงัเป็นผูป้ฏิบติังานในสาขาสูตินรีเวชกรรมในปีท่ี 5 ท่ีมีสิทธิสอบ

เพื่อวฒิุบตัรฯ หรือหนงัสืออนุมติัฯ สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา สามารถสมคัรเขา้ฝึกอบรมได ้(แต่เม่ือเร่ิม

การฝึกอบรมแลว้ ตอ้งสอบไดว้ฒิุบตัรฯ หรือหนงัสืออนุมติัฯ หากไม่สามารถดาํเนินการดงักล่าวได ้ให้

ส้ินสุดสภาพการฝึกอบรม) 

เกณฑ์และวธีิการคดัเลือกผู้รับการฝึกอบรม 

 ผูรั้บการฝึกอบรม จะตอ้งมีคุณสมบติัครบตามเกณฑ ์และไดรั้บการคดัเลือกจากสถาบนั โดยประเมิน

จากความรู้ ทกัษะการทาํหตัถการ การทาํงานเป็นทีม การทาํงานส่วนรวม และคุณธรรมจริยธรรม ทั้งน้ีประเมิน

จากขอ้มูลพื้นฐานและการสอบสมัภาษณ์ โดยสถาบนัฝึกอบรม ไดก้าํหนดใหค้ณาจารยใ์นสาขาวชิาทุกท่านเป็น

กรรมการคดัเลือก กาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนและขั้นตอนการคดัเลือก โดยวิธีการยดึหลกัความเสมอภาค 

โปร่งใส และตรวจสอบได ้(ภาคผนวกท่ี 9) 
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 ในกรณีท่ีประกาศผลการคดัเลือกแลว้ ถา้ผูส้มคัรมีขอ้สงสยั สามารถขอตรวจสอบผลการคดัเลือกได ้

โดยทาํหนงัสือขออุทธณ์มายงัภาควิชาฯ จากนั้นจะมีการนาํเร่ืองเขา้ท่ีประชุม เพื่อพิจารณาตรวจสอบและแจง้ให้

ผูข้ออุทธรณ์รับทราบ 

จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 สถาบนัฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวช

กรรมอนุสาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช จะตอ้งไดรั้บการรับรองจากราชวทิยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทยและ

แพทยสภา มีความพร้อมในการใหบ้ริการดา้นการตรวจวินิจฉยั การผา่ตดั รังสีรักษา และใหย้าเคมีบาํบดัแก่

ผูป่้วยมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งนรีเวช มีการบริการดา้นสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาอยา่งครบวงจร เพื่อให้

ครอบคลุมการดูแลผูป่้วยมะเร็งนรีเวชท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตั้งครรภ ์โดยมีจาํนวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดต้าม

เกณฑด์งัน้ี 

 ทั้งน้ี หลกัสูตรฯอนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มีศกัยภาพในการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นไดช้ั้นปีละ 3 คน 

 

คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน 

 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบแผนงานฝึกอบรม 

 หมายถึง อาจารยป์ระจาํแผนงานฝึกอบรมท่ีมีภาระหนา้ท่ีในการบริหารและพฒันาหลกัสูตรและการ

เรียนการสอนการฝึกอบรม ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพฒันา

หลกัสูตร โดยอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบแผนงานฝึกอบรมตอ้งอยูป่ระจาํแผนงานฝึกอบรมนั้นตลอดระยะเวลาท่ี

จดัการฝึกอบรม อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบแผนงานฝึกอบรมตอ้งมีความรู้และทกัษะในการจดัการฝึกอบรมและ

ประเมินผลสมัฤทธ์ิของผูรั้บการฝึกอบรม และมีประสบการณ์ทาํวิจยัหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพใน

สาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวชมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปีภายหลงัไดรั้บวฒิุบตัรหรือหนงัสืออนุมติัฯ และมีความเขา้ใจ

จาํนวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม (ปีละ ชั้นละ) 1 2 3 

แพทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม (คน) 2 4 6 

งานบริบาลผูป่้วยนอกมะเร็งนรีเวช (คร้ัง/ปี) 1200 1400 1600 

งานบริบาลผูป่้วยในมะเร็งนรีเวช (คร้ัง/ปี) 300 330 360 

งานบริบาลผา่ตดั radical surgery สาํหรับมะเร็งนรีเวช (ราย/ปี) 10 20 30 

งานบริบาลรักษาดว้ยยาเคมีบาํบดัในผูป่้วยใหม่ (ราย/ปี) 10 20 30 
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ถึงวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแผนงานฝึกอบรมนั้นเป็นอยา่งดี ซ่ึงสถาบนัไดมี้การจดัตั้งอาจารยใ์นฝ่ายการ

เรียนการสอน ซ่ึงทาํหนา้ท่ีบริหารหลกัสูตรการฝึกอบรม เป็นผูรั้บผดิชอบแผนงานฝึกอบรม (ภาคผนวกท่ี 10) 

อาจารย์ประจําแผนงานฝึกอบรม 

 มีคุณสมบติัขั้นตํ่า ดงัน้ี 

1. ไดรั้บวฒิุบตัร หรือหนงัสืออนุมติัแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขามะเร็ง

วิทยานรีเวช  

2. เป็นสมาชิกราชวิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย  

 ผา่นการประเมินคดัเลือกโดยอาจารยป์ระจาํสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา และไดรั้บการรับรองผา่นการ

คดัเลือกจากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยมีเกณฑป์ระเมิน

ผา่นเม่ือมีผูส้นบัสนุนขั้นตํ่าร้อยละ60 ของอาจารยป์ระจาํภาควิชาทั้งหมด 

จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

 สถาบนัฝึกอบรมประกอบไปดว้ยอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมดงัน้ี 

 1. อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมเตม็เวลา    

 สถาบนัฝึกอบรมกาํหนดใหม้จีาํนวนอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมเตม็เวลาในอตัราอาจารย ์2 คน ต่อ

แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด 1 คน โดยสดัสว่นผูใ้หก้ารฝึกอบรม ต่อ ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น

ต่อยอดอนุสาขามะเรง็นรเีวชวทิยา ตอ้งไมน้่อยกวา่ 2 : 1 ในแต่ละปีทีร่บัสมคัร 

 2. อาจารยท์ีป่รกึษาสาขามะเรง็นรเีวช  

 ทาํงานแบบไมเ่ตม็เวลา โดยมหีน้าทีค่อยชว่ยเหลอืใหค้าํปรกึษาแก่อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมเตม็

เวลา รวมถงึชว่ยดแูลแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด ทัง้น้ี อาจารยแ์บบไมเ่ตม็เวลาตอ้งไมม่ากกวา่รอ้ยละ 50 ของ

จาํนวนอาจารยท์ัง้หมด 

 ทัง้น้ีนโยบายการคดัเลอืกอาจารยข์องสถาบนัฝึกอบรมเน้นใหเ้ป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถทางดา้น

มะเรง็วทิยานรเีวชในระดบัชาตแิละนานาชาต ิมคีวามรูคู้คุ่ณธรรม มคีวามสามารถในการคน้ควา้วจิยัสรา้ง

องคค์วามรูใ้หม ่ใฝ่รูแ้ละมเีจตคตทิีด่ใีนการใหบ้รกิารทางการแพทยไ์ปจนถงึการใหค้วามรูแ้ก่ผูฝึ้กอบรม  

 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และภาระงานของอาจารย ์ประกอบดว้ยงานดา้นการศกึษา การวจิยั และการ

บรกิาร มรีะบบการพฒันาอาจารยท์ัง้ดา้นการแพทยแ์ละแพทยศาสตรศ์กึษา มกีารประเมนิอาจารยเ์ป็นระยะ

ทัง้จากภาควชิา คณะ และผูฝึ้กอบรม 

 

ทรัพยากรการฝึกอบรม การบริหารกจิการและการจัดการ 

 

 สถาบนัฝึกอบรมจดัใหมี้การเขา้ร่วมกิจกรรมวิชาการและจดัใหมี้การปฏิบติังานนอกเวลาราชการโดยมี

การระบุชัว่โมงการทาํงานและค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัตาํแหน่งและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยมี
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ค่าตอบแทน ดงัน้ี 

- ค่าตอบแทนรายเดือนใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีไม่มีตน้สงักดั (ประมาณเดือนละ 20,000บาท) 

- ค่าตอบแทนสาํหรับการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ (อตัราเหมาเดือนละ 10,000บาท) 

 นอกจากนั้นยงัจดัใหมี้การฝึกอบรมทดแทนในกรณีท่ีมีการลาพกั เช่น การลาคลอดบุตร การลาป่วย         

การเกณฑท์หาร การถูกเรียกฝึกกาํลงัสาํรอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร เป็นตน้ 

 สถาบนัฝึกอบรมมีความพร้อมในดา้นสถานท่ีและโอกาสในการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั โดยมี

คุณลกัษณะครบตามเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

เกณฑ์ทัว่ไปสําหรับสถาบันฝึกอบรม 

     1) คุณสมบัติทัว่ไป 

ก) ไดรั้บการรับรองคุณภาพ 

สถาบนัฝึกอบรมผา่นการรับรองคุณภาพจาก 

- คณะแพทยศ์าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- สาํนกัคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

- ราชวิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย (แพทยสภา) 

ข) มีบรรยากาศทางวิชาการในลกัษณะสงัคมนกัวิชาการ เพื่อเสริมสร้างคุณสมบติัในการ        ใฝ่รู้

ใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ไดแ้ก่ การมีการทาํงานร่วมกนัของแพทยห์ลายระดบัประกอบดว้ยอาจารย ์แพทย์

ประจาํบา้นต่อยอด แพทยป์ระจาํบา้น นิสิตแพทย ์เสริมสร้างลกัษณะการดูแลผูป่้วยแบบองคร์วม เสริมสร้างการ

เรียนการสอน การคน้ควา้หาความรู้ในการดูแลผูป่้วย 

ค) มีระบบการบริหารจดัการท่ีดี มีสถานท่ี เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีพร้อม มีจาํนวนผูป่้วยทั้งประเภท

ผูป่้วยในและผูป่้วยนอกพอเหมาะแก่การฝึกอบรมตามเกณฑ ์และผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดมี้ส่วนดาํเนินการดูแล

รักษาและใหบ้ริบาลกบัผูป่้วยโดยตรง 

ง) มหีน่วยงานเทยีบเทา่ภาควชิาในคณะแพทยศาสตร ์วทิยาลยัแพทยศาสตร ์หรอืแผนก      

ในโรงพยาบาล เป็นผูร้บัผดิชอบดาํเนินการ โดยผูบ้รหิารของคณะแพทยศาสตร ์วทิยาลยัแพทยศาสตร ์หรอื

โรงพยาบาลทีร่บัผดิชอบดาํเนินการตอ้งไมม่ผีลประโยชน์สว่นตวัทีอ่าจขดัขวางการบรหิารและการพฒันา

งานการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น 

จ) มปีณธิานและพนัธกจิระบุไวช้ดัเจนวา่มุง่ผลติแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดทีม่คีวามรู้

ความสามารถ และคุณสมบตัสิอดคลอ้งกบัหลกัสตูร และมคีวามสามารถในการเป็นนกัวชิาการและทีจ่ะ

ศกึษาต่อเน่ืองได ้และมวีตัถุประสงคข์องหลกัสตูรทีส่อดคลอ้งกบัพนัธกจิ ดงัขอ้4 

ฉ) มรีะบบบรหิารงานทีช่ดัเจนเพือ่สนบัสนุนการจดัการฝึกอบรมใหบ้รรลุตามปณธิาน ไดแ้ก่ 
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การบรหิารงานทัว่ไป ฝ่ายบรกิาร ฝ่ายการเรยีนการสอน ฝ่ายวจิยัและพฒันาบุคลากร  

ช) มแีพทยผ์ูท้รงคุณวุฒจิาํนวนเพยีงพอรบัผดิชอบในสาขาทีฝึ่กอบรมและในสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง

และมคีวามมุง่มัน่ ความเตม็ใจในการเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรฝึกอบรม 

2) หน่วยงานกลางพืน้ฐาน สถาบนัฝึกอบรมมหีน่วยงานกลางใหบ้รกิาร ดงัต่อไปน้ี 

ก) หอ้งปฏบิตักิารสาํหรบัการชนัสตูร  สถาบนัฝึกอบรมมกีารใหบ้รกิารตรวจทาง

หอ้งปฏบิตักิารซึง่ครอบคลุมการชนัสตูรประเภทพืน้ฐานและประเภทจาํเพาะทีจ่าํเป็นสาํหรบัการฝึกอบรม 

ซึง่หอ้งปฏบิตักิารตอ้งมพียาธแิพทย ์หรอืแพทย ์หรอืบุคลากรอื่นทีม่คีวามรูค้วามชาํนาญเป็นผูค้วบคุม 

• หอ้งปฏบิตักิารดา้นพยาธวิทิยากายวภิาค สถาบนัฝึกอบรมมสีาขาวชิาพยาธเิซลลว์ทิยา

นรเีวชโดยเฉพาะ รวมถงึมภีาควชิาพยาธวิทิยา คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สามารถทีจ่ะ

ทาํการตรวจศพ ตรวจชิน้เน้ือ และสิง่สง่ตรวจทางเซลลว์ทิยา ทีไ่ดจ้ากการผา่ตดัหรอืการทาํหตัถการ 

สามารถเตรยีมสไลดช์ิน้เน้ือเยือ่และสิง่สง่ตรวจเพือ่ตรวจดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ไดเ้อง สามารถยอ้มชิน้เน้ือ

พเิศษไดเ้อง พยาธแิพทยท์างนรเีวชมเีวลา มคีวามสามารถ และเตม็ใจใหค้าํปรกึษาหารอืหรอืสอนแพทย์

ประจาํบา้นทกุสาขาได ้รวมถงึหลกัสตูรไดม้กีารสนบัสนุนการเรยีนรูด้ว้ยตนเองผา่นการปรกึษาทบทวน

สไลดช์ิน้เน้ือกบัอาจารยท์างพยาธวิทิยานรเีวช อตัราการตรวจศพซึง่เปรยีบเสมอืนดชันีชีบ้่งความสนใจทาง

วชิาการและความใสใ่จในการคน้หาสาเหตุ การดาํเนินโรค และการประเมนิผลการรกัษาของแพทยใ์น

โรงพยาบาลนัน้จะตอ้งไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 10 ของจาํนวนผูป่้วยทีถ่งึแก่กรรม (ไมร่วมการตรวจศพทางดา้น

นิตเิวชศาสตร)์ การตรวจศพ การตรวจชิน้เน้ือ และการตรวจทางเซลลว์ทิยากระทาํโดยครบถว้นจนสามารถ

ใหก้ารวนิิจฉยัขัน้สดุทา้ย และมรีายงานการตรวจเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย ไปจนถงึมกีารเกบ็รกัษาชิน้เน้ือ

เพือ่การศกึษาวจิยัในอนาคต 

• หอ้งปฏบิตักิารดา้นพยาธวิทิยาคลนิิกหรอืเวชศาสตรช์นัสตูร สามารถใหบ้รกิารตรวจ

ดา้นโลหติวทิยา เคมคีลนิิก จุลทรรศนศาสตร ์จุลชวีวทิยา วทิยาภมูคิุม้กนัไดเ้ป็นประจาํ มกีารใหบ้รกิาร

ทางดา้นธนาคารเลอืดทีจ่าํเป็นสาํหรบัการฝึกอบรม มกีารบรกิารตรวจและใหค้าํปรกึษาทางพนัธุศาสตร ์

ข) หน่วยรงัสวีทิยาและรงัสรีกัษา สถาบนัฝึกอบรมมรีงัสแีพทยผ์ูท้รงคณุวุฒขิองภาควชิารงัสี

วทิยา คณะแพทยศ์าสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ซึง่ประกอบดว้ยสาขารงัสวีทิยาวนิิจฉยั สาขารงัสรีกัษา

และมะเรง็วทิยา ไปจนถงึสาขาเวชศาสตรนิ์วเคลยีร ์มอุีปกรณ์ทีเ่พยีงพอและทนัสมยั สามารถตรวจทางรงัสี

ทีจ่าํเป็นสาํหรบัการฝึกอบรมได ้รวมไปถงึสามารถใหก้ารรกัษาทางรงัสรีกัษาโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญเป็นผู้

ควบคุม 

ค) หอ้งสมดุทางแพทย ์สถาบนัฝึกอบรมมหีอ้งสมดุซึง่มตีํารามาตรฐานทางการแพทย ์วารสาร

การแพทยท์ีใ่ชบ้่อย หนงัสอืดรรชนีและบรกิารทางอเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบัชว่ยคน้รายงานทีต่พีมิพใ์นวารสาร

สาํหรบัใหแ้พทยป์ระจาํบา้นใชไ้ดส้ะดวก และสามารถเขา้ถงึขอ้มลูวชิาการทีท่นัสมยั  

ง) หน่วยเวชระเบยีนและสถติ ิผูป่้วยทุกคนมแีฟ้มประจาํตวัซึง่บนัทกึประวตั ิผลการตรวจ

รา่งกาย การสัง่การรกัษาทีเ่ป็นมาตรฐาน และมรีะบบการจดัเกบ็ คน้หา และการประมวลสถติทิีม่ ี



มาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา  

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฉบบั พ.ศ. 2563 

28 

 

ประสทิธภิาพ มกีารออกแบบปรบัปรงุระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ใชร้ะบบ Electronic Medical Recore 

(EMR) และสแกนเวชระเบยีนผูป่้วยเก่าลงระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เพือ่ใหส้ามารถสบืคน้ขอ้มลูไดท้นัท ี

 3) หน่วยงานทางดา้นคลนิิกทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดแูลรกัษาผูป่้วยสาขาทีฝึ่กอบรม อนัประกอบไป

ดว้ยหน่วยงานทีส่าํคญัไดแ้ก่ อายรุศาสตร ์ศลัยศาสตร ์วสิญัญวีทิยา รงัสวีทิยา เป็นตน้ เพือ่ใหก้ารดแูล

รกัษาผูป่้วยในสาขาทีฝึ่กอบรมอยา่งครอบคลุม 

4) กจิกรรมวชิาการ สถาบนัฝึกอบรมจดัใหม้กีจิกรรมวชิาการสมํ่าเสมอ ทัง้ในหน่วยงานที่

รบัผดิชอบในการสาขาทีฝึ่กอบรม ไดแ้ก่ กจิกรรมวารสารสโมสร (journal club) บทความฟ้ืนฟูวชิาการ การ

นําเสนอรายงานผูป่้วยมะเรง็นรเีวชในแต่ละเดอืน (monthly report) และกจิกรรมวชิาการระหวา่งหน่วยงาน

หรอืสถาบนั ไดแ้ก่ การนําเสนอรายงานผูป่้วยรว่มกบัสหสาขา (grand round) การประชุมคอลโปสโคปี

รว่มกบัสาขาพยาธวิทิยานรเีวช (colposcopic conference)  การประชุมรว่มระหวา่งสถาบนัในการนําเสนอ

กรณศีกึษาทีน่่าสนใจ (interinstitute conference)  

 

สถานภาพของสถาบนัฝึกอบรม 

 

 สาขาวิชามะเร็งนรีเวชวิทยา ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั ถือเป็นสถาบนัฝึกอบรมหลกั ตามเกณฑท่ี์กาํหนดวา่ สถาบนัฝึกอบรมหลกัตอ้งเป็นสถาบนั

ฝึกอบรมท่ีดาํเนินการจดัทาํหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขา และไดรั้บอนุมติัจากแพทยสภาให้

เปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรม โดยจดัใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดรั้บประสบการณ์จากสถาบนัฝึกอบรมอยา่งนอ้ย 21เ 

เดือน จาก 24 เดือน ซ่ึงคิดเป็นเวลาร้อยละ 87.5 ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด หรือเป็นเวลาไม่ตํ่ากวา่

ระยะเวลา 2 ใน 3 ของหลกัสูตรสถาบนั 

นอกจากน้ียงัไดรั้บความร่วมมือจากสถาบนัอ่ืนทั้งภายในและภายนอกประเทศไดแ้ก่ 

สถาบันฝึกอบรมกจิกรรมเลือก 

 โดยร่วมมือในลกัษณะการไปฝึกอบรม/ดูงาน ซ่ึงแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดชั้นปีท่ี 2 จะใชช่้วงเวลาท่ี

กาํหนดใหเ้ป็นวชิาเลือก ในการเลือกสถาบนัฝึกอบรมท่ีตนเองสนใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางมะเร็งนรีเวช โดย

สามารถเลือกสถานท่ีไดท้ั้งในและต่างประเทศ ท่ีผา่นมาแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดไดมี้การขอไปฝึกอบรม ณ 

สถาบนัต่างๆ ไดแ้ก่ 

- โรงพยาบาลชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 

- MD Anderson Cancer Center, Texas, USA (ซ่ึงเป็น Sister Hospital กบัโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาด

ไทย) 

- Massachusetts General Hospital, Massachusetts, USA 
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- Kurashiki Medical Center, Okayama, Japan 

- Chang Gung Memorial Hospital, Taipei, Taiwan 

- โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

- โรงพยาบาลราชวิถี จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 

แนวทางการพฒันาอาจารย์ 

 

 สถาบนัมีแนวทางการพฒันาอาจารย ์โดยจดัใหมี้ 

 1.  การปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใ์หม่ ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจหลกัสูตรท่ีเปิดสอน กระบวนการ

แพทยศาสตร์ศึกษา ตามนโยบายของราชวิทยาลยัและแพทยสภา 

 2. การส่งเสริมอาจารยใ์หมี้การเพิ่มพนูความรู้สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งดา้น

การแพทยแ์ละแพทยศาสตร์ศึกษา เพื่อส่งเสริมการฝึกอบรม การวิจยัต่อเน่ือง ใหก้ารสนบัสนุนการทาํวิจยั การ

ฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ เขา้ร่วมประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 3. การเสริมทกัษะการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลใหท้นัสมยั ตามกระบวนการ

แพทยศาสตร์ศึกษา จดัใหมี้การประเมินผลการสอนของอาจารยโ์ดยผูฝึ้กอบรม 

 4. ส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาองคค์วามรู้ 

 5. สนบัสนุนการจดัทาํผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ 

 

การประเมินและการประกนัคุณภาพหลกัสูตร/แผนงานฝึกอบรม และการทบทวน/พฒันาแผนงานฝึกอบรม 

 

การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1. การประเมินกลยทุธ์การสอน    

หลกัสูตรฯมีกระบวนการประเมินกลยทุธ์การสอน ดงัน้ี  

1.1 แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดเป็นผูป้ระเมินภายหลงัส้ินสุดการเรียนการสอนในหลกัสูตร  

1.2 ประเมินจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดในหลกัสูตร  

1.3 ประเมินจากอาจารยผ์ูส้อนในหลกัสูตร    

ภายหลงัการประเมิน คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจะรวบรวมและวเิคราะห์ผลการประเมิน และนาํผลการ

ประเมินนั้นมาใชใ้นการพฒันากลยทุธ์การสอนต่อไป 

 2. การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยทุธ์การสอน    
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หลกัสูตรฯมีกระบวนการประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชก้ลยทุธ์ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ดงัน้ี  

2.1 แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดเป็นผูป้ระเมินภายหลงัส้ินสุดการเรียนการสอนในหลกัสูตร 

2.2 ประเมินจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดในหลกัสูตร  

2.3 ประเมินจากอาจารยผ์ูส้อนในหลกัสูตร 

ภายหลงัการประเมิน คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจะรวบรวมและวเิคราะห์ผลการประเมิน และนาํผลการ

ประเมินนั้นมาใชใ้นการพฒันาทกัษะของอาจารยใ์นการใชก้ลยทุธ์ตามท่ีไดว้างแผนไวต่้อไป 

การประเมินหลกัสูตรในภาพรวมในภาพรวม 

 หลกัสูตรฯมีกระบวนการประเมินหลกัสูตรในภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัผา่นการ 

ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัของแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดเม่ือสาํเร็จการศึกษาเป็นประจาํทุกปีการศึกษา   และส่งเน้ือหา

หลกัสูตรฯให ้ผูท้รงคุณวฒิุและ/หรือผูป้ระเมินภายนอกเป็นผูป้ระเมินในภาพรวมหลงัการปรับปรุงหลกัสูตรฯ

ใหม่ทุกคร้ัง นอกจากน้ี ใหผู้ใ้ชบ้ณัฑิตไดป้ระเมินคุณภาพของบณัฑิตท่ีจบหลงัจบการศึกษาอยา่งนอ้ย 6 เดือน 

(ภาคผนวกท่ี 8) 

การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 

 มีการประเมินผลการดาํเนินงานของหลกัสูตรฯตามตวับ่งช้ีผลการดาํเนินงาน โดยคณะกรรมการการ

ประกนัคุณภาพภายใน และมีการนาํเสนอผลการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีในท่ีประชุม คณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตรฯ ในทุกภาคการศึกษา   

การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 รวบรวมผลการประเมินท่ีไดจ้ากแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด ผูใ้ชบ้ณัฑิต อาจารย ์และคณะกรรมการการ

ประกนัคุณภาพภายใน วิเคราะห์ทบทวนขอ้มูลดงักล่าวเพื่อนาํมาใชใ้นการวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรและแผน

กลยทุธ์   

ทั้งน้ีสถาบนัฝึกอบรมจะจดัใหมี้การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง มีระบบและกลไกการประกนั

คุณภาพการฝึกอบรมภายใน อยา่งนอ้ยทุก 2 ปี สาํหรับการประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก สถาบนัฝึกอบรม

จะตอ้งไดรั้บการประเมินคุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯอยา่งนอ้ยทุก 5 ปี การประเมินหลกัสูตร จะดาํเนินการ

อยา่งเป็นระบบทุก 5 ปี ตามแบบสอบถามในภาคผนวกท่ี 11 
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ภาคผนวกท่ี 1 

มาตรฐานความรู้ความชาํนาญของแพทยเ์ฉพาะทางอนุสาขามะเรง็วิทยานรีเวช 

 

แพทย์ที่จบการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางอนุสาขามะเร็งวทิยานรเีวช ต้องมคีุณสมบตัิและ

ความรูค้วามสามารถขัน้ตํ่าตามสมรรถนะหลกัทัง้ 6 ดา้นดงัน้ี 

1. การบรบิาลผูป่้วย (Patient care) 

 ก. มคีวามรูค้วามสามารถระดบัสูงในการดูแลปัญหาทางมะเรง็วทิยานรเีวช ที่ซบัซ้อนอย่างมี

มาตรฐานตามองคค์วามรูท้ีถู่กตอ้งและทนัสมยั 

 ข. มทีกัษะระดบัสูงในการดูแลปัญหาทางมะเรง็วทิยานรเีวช ที่ซบัซ้อนอย่างมมีาตรฐานตาม    

องคค์วามรูท้ีถู่กตอ้งและทนัสมยั 

 ค. มทีกัษะในการดแูลดา้นนรเีวชวทิยาตัง้แต่ระยะก่อนวยัเจรญิพนัธุ ์วยัเจรญิพนัธุแ์ละวยัหมดระด ู

2. ความรูแ้ละทกัษะทางการแพทย ์(Medical Knowledge and Skills) 

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานของรา่งกายและจติใจทีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุภาพสตร ี

ข. มคีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพี และเชีย่วชาญในอนุสาขามะเรง็วทิยานรเีวช  

3. ทกัษะระหวา่งบุคคลและการสือ่สาร (Interpersonal and Communication Skills) 

ก. นําเสนอขอ้มลูผูป่้วย และอภปิรายปัญหาอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะให้แพทย์นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจําบ้านและบุคลากรทางการ

แพทย ์

ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผู้ป่วย ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยเคารพการ

ตดัสนิใจ และศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์

ง. มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ทีาํงานกบัผูร้ว่มงานทุกระดบัอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

จ. เป็นทีป่รกึษาและใหค้าํแนะนําแก่แพทยแ์ละบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางมะเรง็วทิยานรเีวช 

4. การเรยีนรูแ้ละการพฒันาจากฐานการปฏบิตั ิ(Practice-based Learning and Improvement) 

 ก. มกีารพฒันาตนเองและการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิ(practice-based) ความคดิสรา้งสรรคต์าม

หลกัวทิยาศาสตรใ์นการสรา้งความรูใ้หมแ่ละพฒันาระบบบรบิาลสขุภาพ 

 ข. ดาํเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุได ้

 ค. วพิากษ์บทความและงานวจิยัทางการแพทย ์

 ง. เรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏบิตั ิ

5. (Professionalism) 

 ก. มคีุณธรรมจรยิธรรม และเจตคตอินัดต่ีอผูป่้วย ญาต ิผูร้ว่มงาน เพือ่นรว่มวชิาชพีและชุมชน 

 ข. มทีกัษะดา้นทีไ่มใ่ชเ่ทคนิค (non-technical skills) 

ค. มคีวามสนใจใฝ่รู ้และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รยีนรูต่้อเน่ืองตลอดชวีติ (continuous 

professional development) 

ง. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

จ. คาํนึงถงึผลประโยชน์สว่นรวม 
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6. การทาํเวชปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบัระบบสขุภาพ (System-based Practice) 

ก. มคีวามรูเ้กีย่วกบัระบบสขุภาพของประเทศ   

ข. มคีวามรู้และมสี่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรกัษาผูป่้วย โดยสามารถอธิบาย

กระบวนการคุณภาพและความปลอดภยัทางมะเรง็วทิยานรเีวช 

ค. ใช้ทรพัยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถ

ปรบัเปลี่ยนการดูแลรกัษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับรบิทของการบรบิาลสาธารณสุขไดต้ามมาตรฐานวชิาชพี และ

สามารถจดัการสถานการณ์วกิฤตทางมะเรง็วทิยานรเีวชได ้
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ภาคผนวกท่ี 2 

วิธีการประเมินผลด้วยความรู้ ทกัษะและเจตคติในหลกัสตูรตามมาตรฐานความรู้ความชาํนาญ 

 

มาตรฐานความรู้ความชาํนาญ ปัญญาพิสยั จลนพิสยั เจตคติพิสยั 

1. การบรบิาลผูป่้วย (patient care) MCQ, MEQ EPA, DOPS 360 degree 

evaluation 

2. ความรูแ้ละทกัษะทางการแพทย ์

(Medical Knowledge and Skills) 

MCQ, MEQ EPA, DOPS, 

360 degree 

evaluation 

 

3. ทกัษะระหวา่งบุคคลและการสือ่สาร 

(Interpersonal and Communication 

Skills) 

ประเมนิการทาํ

กจิกรรมวชิาการ 

EPA, DOPS, 

360 degree 

evaluation 

 

4. การเรียนรู้และการพฒันาจากฐานการ

ปฏิบติั (Practice-based Learning and 

Improvement) 

ประเมนิการทาํ

กจิกรรมวชิาการ, 

ประเมนิการทาํ

วจิยั 

360 degree 

evaluation, Log 

book, Portfolio 

Self-reflection 

5. วิชาชีพนิยม (Professionalism)  Portfolio EPA, DOPS ประเมนิการทาํ

กจิกรรมวชิาการ, 

360 degree 

evaluation 

6. การทาํเวชปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัระบบ

สุขภาพ (System-based Practice) 

  360 degree 

evaluation 
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ภาคผนวกท่ี 3 

แบบประเมิน EPAs ของแต่ละกิจกรรม 

 

 แพทยผ์ูฝึ้กอบรมจะตอ้งใหอ้าจารยใ์นสถาบนัทีฝึ่กอบรม (สถาบนัหลกัหรอืสถาบนัสมทบ) ประเมนิ

การทํากจิกรรมและหตัถการการดูแลผูป่้วย โดยใชแ้บบประเมนิ Entrustable Professional Activities 

(EPAs) GO 01 – 05 และ Direct Observation Procedural Skills (DOPs) GO 01 – 07 ของหลกัสตูร

มะเรง็วทิยานรเีวช (ดงัเอกสารในลาํดบัต่อไป) ใหค้รบตามที ่อฝส. มะเรง็วทิยานรเีวชกาํหนดใหค้รบ และสง่

มาพรอ้มสมดุบนัทกึหตัถการเมือ่ทางราชวทิยาลยักาํหนด เพือ่ใหป้ระเมนิในการสอบวุฒบิตัร หากสง่ไมค่รบ

ตามเกณฑข์ัน้ตํ่าทีก่ําหนดและ/หรอืส่งแบบประเมนิ EPAs และ DOPs ไม่ครบ จะไม่มสีทิธิส์อบขอ้เขยีน 

และสอบปากเปล่าในขัน้ตอนต่อไป 

คาํแนะนําในการใชใ้บประเมนิ EPAs และ DOPs 

-  แพทยผ์ูฝึ้กอบรมจะตอ้งใหถู้กประเมนิในชว่งเวลาทีก่าํหนดในแต่ละกจิกรรม อยา่งน้อย 1 ครัง้ 

และสง่ใบประเมนิมายงั อฝส. ราชวทิยาลยั ดว้ย (แบบประเมนิดงักล่าว จะอยูใ่นสมดุบนัทกึหตัถการ) 

-  แพทยผ์ูฝึ้กอบรมจะตอ้งสง่แบบประเมนิ EPAs และ DOPs ใหค้รบทุกกจิกรรม  (ทุกใบประเมนิ)    

และมลีายเซนตอ์าจารยผ์ูป้ระเมนิครบถว้นสมบรูณ์ 

-  ความหมายของสญัลกัษณ์  

o L2#1 คอื การทาํกจิกรรมระดบัขัน้ขดีความสามารถ 2 อยา่งน้อย 1 ครัง้ 

o L3#1 คอื การทาํกจิกรรมระดบัขัน้ขดีความสามารถ 3 อยา่งน้อย 1 ครัง้ 

o L4#1 คอื การทาํกจิกรรมระดบัขัน้ขดีความสามารถ 4 อยา่งน้อย 1 ครัง้ 

o L5#1 คอื การทาํกจิกรรมระดบัขัน้ขดีความสามารถ 5 อยา่งน้อย 1 ครัง้ 

- การประเมนิ EPAs และ DOPs จะประเมนิในกรณีทีแ่พทยผ์ูฝึ้กอบรมทํากจิกรรมในระดบั     

ขัน้ขดีความสามารถมากกวา่หรอืเทา่กบั 2 ขึน้ไป (ระดบัขัน้ขดีความสามารถ 1 ไมต่อ้งประเมนิ) 

- อาจารยผ์ูป้ระเมนิ สรปุผลประเมนิของแพทยผ์ูฝึ้กอบรม ตามระดบัศกัยภาพโดยรวม ดงัน้ี 

1 =  สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลช้ดิ 

2 =  สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์

3 =  สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามชว่ยเหลอืเมือ่ตอ้งการ 

4 =  สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคมุผูท้ีป่ระสบการณ์น้อยกวา่ 

- ระดบัขัน้ขดีความสามารถ (milestones) โดยจาํแนกผลการเรยีนรูข้องขดีความสามารถแต่ละ

อยา่งเป็น 5 ขัน้ ดงัน้ี 

  ระดบัขัน้ 1 ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณ์เท่านัน้ ไม่อนุญาตใหป้ฏบิตักิจิกรรมนัน้ (not allow to 

practice the EPAs) 

   ระดบัขัน้ 2 สามารถใหป้ฏบิตักิจิกรรมนัน้ภายใต้การกํากบัดูแลอย่างเตม็ที ่(practice the 

EPAs with full supervision) 

   ระดบัขัน้ 3 สามารถใหป้ฏบิตัเิองไดภ้ายใตก้ารกํากบัดแูลเมื่อตอ้งการ (practice the EPAs 

with supervision on demand) 
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  ระดบัขัน้ 4 สามารถใหป้ฏบิตัเิองไดโ้ดยไมต่อ้งกาํกบัดแูล (“unsupervised” practice allowed) 

  ระดบัขัน้ 5 อาจใหก้าํกบัดแูลผูอ้ื่นได ้(supervision task may be given) 

  ระดบัขัน้ขดีความสามารถ (milestones) อาจไม่ตรงกบัผลประเมนิระดบัศกัยภาพโดยรวม แต่มี

ความใกลเ้คยีงกนั ตามตารางเปรยีบเทยีบ ดงัน้ี 
 

ระดบัขัน้ขีดความสามารถ 

(milestones) 
ระดบัศกัยภาพโดยรวม 

            ระดบัขัน้ 1                 - 

            ระดบัขัน้ 2              ระดบั 1 

            ระดบัขัน้ 3 
           ระดบั 2, 3 

            ระดบัขัน้ 4 

            ระดบัขัน้ 5              ระดบั 4 
 

 อาจารยผ์ูป้ระเมนิ EPAs และ DOPs ใหส้รุปผลการประเมนิแพทยผ์ูถู้กประเมนิว่าผ่านหรอืไม ่     

ถ้าผ่าน มรีะดบัศกัยภาพโดยรวมอยู่ในระดบัใดในใบประเมนิด้วย โดยแพทย์ถูกผูป้ระเมนิจะต้องมรีะดบั

ศกัยภาพโดยรวมไมต่ํ่ากวา่ทีก่าํหนดไวใ้นแต่ละกจิกรรม 

 ระดบั EPAs และ DOPs ในแต่ละชัน้ปีใดทีอ่ยูใ่น L1 (milestone ระดบัขัน้ 1 ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณ์

เทา่นัน้ ไมอ่นุญาตใหป้ฏบิตักิจิกรรมนัน้) ไมต่อ้งสง่การประเมนิ EPAs หรอื DOPs ของหตัถการนัน้ 
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อฝส.มะเรง็วิทยานรีเวช  EPA GO : 01 

EPA GO : 01 Counseling cancer patients (breaking bad news & treatment options)  

เมือ่สิน้สดุ 12 เดอืน (จบชัน้ปีที ่1 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอยา่งน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้ 

เมือ่สิน้สดุ 24 เดอืน (จบชัน้ปีที ่2 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอยา่งน้อยระดบั 4 : 1 ครัง้ 

ชือ่แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด ...............................................................ชัน้ปีที.่........... 

HN………………….…………. Diagnosis……………………………………………… 

วนัที.่....................................................... 

 

หวัข้อการประเมิน 

ไม่ถกูต้อง       

/ ไม่ปฏิบติั 

ถกูต้อง

บางส่วน / ไม่

สมบรูณ์ 

ถกูต้องสมบรูณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Patient evaluation 

• ความเขา้ใจภมูหิลงั ครอบครวัและประวตักิารเจบ็ป่วยของผูป่้วย    

• การประเมนิผูป่้วยเกีย่วกบัการรบัรู ้ความเขา้ใจ และความรูส้กึทีม่ตี่อโรคมะเรง็    

• การประเมนิผูป่้วยวา่มคีวามตอ้งการทราบรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรคมะเรง็หรอืไม ่
มากน้อยเพยีงใด 

   

2. Plan of treatment/alternative 

• การบอกขอ้มลูเรือ่งโรคมะเรง็ของผูป่้วยตามความเหมาะสม  
• การสงัเกตและประเมนิปฏกิริยิาผูป่้วยเป็นระยะๆ 

   

3. Special consideration 

• Co-morbidity (medical, mental and/or surgical conditions)    

• เศรษฐานะของผูป่้วย และสทิธกิารเบกิคา่รกัษาพยาบาล    

4. Pre-procedural management 

• เตรยีมสถานทีท่ีเ่ป็นสว่นตวั    

• การสอบถามผูป่้วยถงึความตอ้งการใหญ้าตหิรอืบุคคลทีส่าํคญัมารว่มรบัฟัง    

5. Intra-procedural management  

• การใหข้อ้มลูเกีย่วกบัโรคมะเรง็ แนวทางการรกัษา การดาํเนินของโรค และการพยากรณ์
โรค 

   

• การบรหิารเวลาใหเ้หมาะสม การสนทนาต่อเน่ือง ไมม่กีารถูกขดัจงัหวะ    

• เปิดโอกาสใหผู้ป่้วยไดซ้กัถาม และวางแผนการดแูลรกัษารว่มกนั    

6. Post procedural management  

• การตอบสนองต่อความรูส้กึของผูป่้วยอย่างเหน็อกเหน็ใจ    

• การสรุปขอ้มลู และรว่มวางแผนในเรือ่งต่างๆ กบัผูป่้วย    

7. Communication & interpersonal skills 

• ผูป่้วยและ/หรอืญาต ิ    

• ผูร้ว่มงาน    

8. Professionalism: ตระหนกัถงึสถานการณ์ ตรงต่อเวลา 

• การตระหนกัถงึสถานการณ์ และใหก้าํลงัใจตลอดจนการใชค้าํพดูทีเ่หมาะสม    

• การตรงต่อเวลา และการทาํงานเป็นทมี     

 
 
  

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม 

1 =  ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณ์ 

2 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลช้ดิ 

3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์ 

4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามชว่ยเหลอืเมือ่ตอ้งการ 

5 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคุมผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ 

บนัทกึคาํแนะนําเพิม่เตมิ …………………………………......…...……..…......…...……… 

ผลการประเมินศกัยภาพโดยรวม   1    2     3     4    5 
 
 
อาจารยผ์ูป้ระเมิน    .............................................. (ลายเซน็) 
 
                                 .............................................. (ตวับรรจง) 
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อฝส.มะเรง็วิทยานรีเวช  EPA GO : 02 

EPA GO : 02 Perioperative management    

เมือ่สิน้สดุ 12 เดอืน (จบชัน้ปีที ่1 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอยา่งน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้ 

เมือ่สิน้สดุ 24 เดอืน (จบชัน้ปีที ่2 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอยา่งน้อยระดบั 4 : 1 ครัง้ 

ชือ่แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด ...............................................................ชัน้ปีที.่........... 

HN………………………………. Diagnosis……………….…………………………… 

วนัที.่....................................................... 

 

หวัข้อการประเมิน 

ไม่ถกูต้อง  

/ ไม่ปฏิบติั 

ถกูต้อง

บางส่วน / ไม่

สมบรูณ์ 

ถกูต้องสมบรูณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Patient evaluation 

• ประวตั ิตรวจรา่งกาย การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร    

• สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยและประเมนิความรบีดว่นในการผา่ตดั    

• สามารถสง่ต่อผูป่้วย/ปรกึษาแพทยต์่างแผนกไดอ้ยา่งเหมาะสม (ถา้ม)ี    

2. Plan of treatment/alternative 

• ทางเลอืกการรกัษา (surgical  vs non-surgical)     

• Route of surgery    

• Extent of surgery    

3. Special consideration 

• Medical and surgical disease (co-morbidity)    

• Case specific consideration (benign/malignant/emergency case)    

4. Pre-procedural management 

• การเตรยีมผูป่้วย    

• การเตรยีมทมีผา่ตดัและเครือ่งมอื    

5. Intra-procedural management  

• ความสามารถในการทาํหตัถการ    

• ความสามารถในการป้องกนั แกไ้ขภาวะแทรกซอ้น (ถา้ม)ี    

6. Post procedural management  

• การสงัเกตอาการ/อาการแสดงเพือ่ดภูาวะแทรกซอ้นจากการรกัษา    

• การดแูลผูป่้วยหลงัผา่ตดั    

• การบนัทกึเวชระเบยีน    

• การวางแผนการรกัษาเพิม่เตมิ    

7. Communication & interpersonal skills: ผูป่้วยและผูร้่วมงาน 

8. Professionalism: ตระหนกัถงึสถานการณ์ ตรงต่อเวลา 

 
การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม 

1 =  ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณ์ 

2 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคมุของอาจารยอ์ยา่งใกลช้ดิ 

3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์ 

4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามชว่ยเหลอืเมือ่ตอ้งการ 

5 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคุมผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ 

บนัทกึคาํแนะนําเพิม่เตมิ …………………………………......…...…………......…...……… 

ผลการประเมินศกัยภาพโดยรวม   1    2     3     4    5 
 
 
อาจารยผ์ูป้ระเมิน    .............................................. (ลายเซน็) 
 
                                 .............................................. (ตวับรรจง) 



 

มาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา  

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฉบบั พ.ศ. 2563 
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อฝส.มะเรง็วิทยานรีเวช  EPA GO : 03 

EPA GO : 03 Emergency/critical care of gynecologic cancer patients  

เมือ่สิน้สดุ 12 เดอืน (จบชัน้ปีที ่1 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอยา่งน้อยระดบั 2 : 1 ครัง้ 

เมือ่สิน้สดุ 24 เดอืน (จบชัน้ปีที ่2 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอยา่งน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้ 

ชือ่แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด ...............................................................ชัน้ปีที.่........... 

HN………………………………. Diagnosis…………………………………………… 

วนัที.่....................................................... 

 

หวัข้อการประเมิน 

ไม่ถกูต้อง        

/ ไม่ปฏิบติั 

ถกูต้อง

บางส่วน / ไม่

สมบรูณ์ 

ถกูต้องสมบรูณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Patient evaluation 

• ประวตั ิตรวจรา่งกาย การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร    

• สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยไดค้รบถว้น    

• การบอกการพยากรณ์โรคและบอกเป้าหมายของการรกัษาไดถ้กูตอ้ง    

• ประเมนิความรบีดว่นในการรกัษา /ผา่ตดั (ถา้ม)ี    

2. Plan of treatment/alternative 

• ใหก้ารดแูลไดอ้ยา่งเหมาะสมและเป็นองคร์วม    

• สามารถบอกทางเลอืกของการรกัษาได ้    

• สามารถสง่ต่อผูป่้วย/ปรกึษาแพทยต์่างแผนก/พจิารณาเขา้รบัการรกัษาในหอผูป่้วย
วกิฤตเหมาะสม 

   

• การประเมนิผลและตดิตามผลการรกัษาอยา่งต่อเน่ือง    

• การวางแผนการรกัษาเมือ่ผูป่้วยมอีาการคงที ่    

• การบนัทกึเวชระเบยีนและขอ้มลูต่างๆไดค้รบถว้น    

3. Special consideration 

• Co-morbidity (medical, mental and/or surgical conditions)    

• เศรษฐานะของผูป่้วย สทิธกิารเบกิคา่รกัษาพยาบาลและความคุม้คา่ของทรพัยากร    

4. Procedural management (ถ้ามี) 

• การเตรยีมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งชี ้prerequisite condition    

• การเตรยีมเครือ่งมอื การเตรยีมผูท้าํ ผูช้่วย Universal precaution    

• ขัน้ตอนและเทคนิคการทาํหตัถการ    

• ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหวา่งทาํหตัถการ    

• การดแูลผูป่้วยหลงัทาํหตัถการ  ใหค้าํแนะนําการปฏบิตัติวั    

5. Communication & interpersonal skills: ผูป่้วยและผูร้่วมงาน 

6. Professionalism: ตระหนกัถงึสถานการณ์ ตรงต่อเวลา 

 การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม 

1 =  ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณ์ 

2 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคมุของอาจารยอ์ยา่งใกลช้ดิ 

3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์ 

4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามชว่ยเหลอืเมือ่ตอ้งการ 

5 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคุมผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ 

บนัทกึคาํแนะนําเพิม่เตมิ …………………………………......…...………......…...……… 

ผลการประเมินศกัยภาพโดยรวม   1    2     3     4    5 
 
 
อาจารยผ์ูป้ระเมิน    .............................................. (ลายเซน็) 
 
                                 .............................................. (ตวับรรจง) 



 

มาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา  
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อฝส.มะเรง็วิทยานรีเวช  EPA GO : 04 

EPA GO : 04 การให้ยาเคมีบาํบดั chemotherapy management  

เมือ่สิน้สดุ 12 เดอืน (จบชัน้ปีที ่1 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอยา่งน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้ 

เมือ่สิน้สดุ 24 เดอืน (จบชัน้ปีที ่2 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอยา่งน้อยระดบั 4 : 1 ครัง้ 

ชือ่แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด ...............................................................ชัน้ปีที.่........... 

HN………………………………. Diagnosis…………………………………………… 

วนัที.่....................................................... 

 

หวัข้อการประเมิน 
ไม่ถกูต้อง  

/ ไม่ปฏิบติั 

ถกูต้องบางส่วน     

/ ไม่สมบรูณ์ 

ถกูต้องสมบรูณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Patient evaluation 

• ประวตั ิตรวจรา่งกาย การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร    

• สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยได ้    

• ขอความยนิยอมผูป่้วย    

2. Pre-procedural management 

• การเตรยีมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งชี ้prerequisite condition    

• อธบิายการทาํงานของยาเคมบีาํบดัทีผู่ป่้วยตอ้งไดร้บัอยา่งถูกตอ้ง    

• อธบิายภาวะแทรกซอ้นของการใหย้าเคมบีาํบดันัน้ ๆ ไดอ้ย่างถกูตอ้ง    

3. Plan of treatment/alternative 

• อธบิายขัน้ตอนการใหย้าเคมบีาํบดั    

4. Special consideration 

• ปรบัเปลีย่นปรมิาณยาเคมบีาํบดัเมือ่มขีอ้บ่งชีไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม    

• บอกขอ้จาํกดัในการใหเ้คมบีาํบดันัน้ ๆ    

5. Intra-procedural management  

• ดแูลการใหย้าเคมบีําบดัอยา่งถกูตอ้งทัง้การเลอืกใชอุ้ปกรณ์และวธิกีาร    

• ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหวา่งการใหย้าเคมบีาํบดั/บอก
การแกไ้ขปัญหาระหวา่งการใหย้าเคมบีาํบดั 

   

6. Post procedural management  

• การสงัเกตอาการ/อาการแสดงเพือ่ดภูาวะแทรกซอ้นจากการใหเ้คมบีาํบดั    

• บนัทกึเวชระเบยีนไดค้รบถว้น ถกูตอ้ง    

• ใหค้าํแนะนําการปฏบิตัติวั นดัตรวจตดิตามฟังผล    

7. Communication & interpersonal skills: ผูป่้วยและผูร้่วมงาน 

8. Professionalism: ตระหนกัถงึสถานการณ์ ตรงต่อเวลา 

 
 
  

 

 

 

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม 

1 =  ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณ์ 

2 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคมุของอาจารยอ์ยา่งใกลช้ดิ 

3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์ 

4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามชว่ยเหลอืเมือ่ตอ้งการ 

5 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคุมผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ 

บนัทกึคาํแนะนําเพิม่เตมิ …………………………………......…..………......…...……… 

ผลการประเมินศกัยภาพโดยรวม   1    2     3     4    5 
 
 
อาจารยผ์ูป้ระเมิน    .............................................. (ลายเซน็) 
 
                                 .............................................. (ตวับรรจง) 



 

มาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา  
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อฝส.มะเรง็วิทยานรีเวช  EPA GO : 05 

EPA GO : 05 Palliative care      

เมือ่สิน้สดุ 12 เดอืน (จบชัน้ปีที ่1 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอยา่งน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้ 

เมือ่สิน้สดุ 24 เดอืน (จบชัน้ปีที ่2 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอยา่งน้อยระดบั 4 : 1 ครัง้ 

ชือ่แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด ...............................................................ชัน้ปีที.่........... 

HN………………………………. Diagnosis…………….……………………………… 

วนัที.่....................................................... 

 

หวัข้อการประเมิน 
ไม่ถกูต้อง 

 / ไม่ปฏิบติั 

ถกูต้องบางส่วน 

 / ไม่สมบรูณ์ 

ถกูต้องสมบรูณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Patient evaluation 

• การซกัประวตั ิตรวจรา่งกาย การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารทีส่าํคญั    

• สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยและประเมนิความจาํเป็นในการดแูลแบบประคบัประคอง    

• ปรกึษาแพทยต์่างแผนกไดอ้ยา่งเหมาะสม (ถา้ม)ี    

2. Plan of treatment 

• การบอกขอ้มลูเรือ่งโรคมะเรง็ของผูป่้วยตามความเหมาะสม     

• รว่มดแูลในลกัษณะสหวชิาชพีไดอ้ยา่งเหมาะสม    

• การบนัทกึเวชระเบยีนและขอ้มลูต่างๆไดค้รบถว้น    

3.  End-of-life care 

• สามารถรว่มวางแผนและเสนอทางเลอืกกบัผูป่้วยและญาตใินการดแูลชว่งทา้ย ไดอ้ยา่ง
เหมาะสมเพือ่คุณภาพชวีติทีด่ ีตามความตอ้งการของผูป่้วยและญาต ิเชน่ การใช้
อุปกรณ์ชว่ยชวีติ 

   

• สามารถสง่ต่อผูป่้วยไปดแูลต่อยงัสถานที่ๆ เหมาะสม (ถา้ม)ี    

4. Communication & interpersonal skills 

• ทกัษะการแจง้ขา่วรา้ย(ถา้ม)ี    

• สามารถสือ่สารกบัครอบครวัได ้    

• สามารถสือ่สารเพือ่ดแูลภาวะความเศรา้ การสญูเสยีได ้    

5. Professionalism: (ความรบัผิดชอบ,คาํนึงถึงประโยชน์ผูป่้วย, 
เจตคติท่ีดีต่อผูป่้วย ญาติ เพ่ือนร่วมงาน) 

 
 

 

 

 

 

 

 

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม 

1 =  ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณ์ 

2 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคมุของอาจารยอ์ยา่งใกลช้ดิ 

3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์ 

4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามชว่ยเหลอืเมือ่ตอ้งการ 

5 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคุมผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ 

บนัทกึคาํแนะนําเพิม่เตมิ …………………………………......…..………......…...……… 

ผลการประเมินศกัยภาพโดยรวม   1    2     3     4    5 
 
 
อาจารยผ์ูป้ระเมิน    .............................................. (ลายเซน็) 
 
                                 .............................................. (ตวับรรจง) 



 

มาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา  

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฉบบั พ.ศ. 2563 
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  อฝส. มะเรง็วิทยานรีเวช DOPS GO : 01 

DOPS GO : 01 Colposcopy  

เมือ่สิน้สดุ 12 เดอืน (จบชัน้ปีที ่1 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอยา่งน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้ 

เมือ่สิน้สดุ 24 เดอืน (จบชัน้ปีที ่2 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอยา่งน้อยระดบั 4 : 1 ครัง้ 

ชือ่แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด .................................................................ชัน้ปีที.่........... 

HN…………………………………………. Diagnosis…………………………………… 

วนัที.่....................................................... 

 

หวัข้อการประเมิน 
ไม่ถกูต้อง  

/ ไม่ปฏิบติั 

ถกูต้องบางส่วน 

 / ไม่สมบรูณ์ 

ถกูต้องสมบรูณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Pre-procedural management 

• การเตรยีมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งชี ้prerequisite condition    

• การเตรยีมเครือ่งมอื    

• การเตรยีมผูท้าํ ผูช้ว่ย Universal precaution     

• ขอความยนิยอมผูป่้วย    

2. Intra-procedural management (with important steps)  

• Adequate exposure     

• ลาํดบัขัน้ตอนและวธิกีารตรวจ    

• การบรรยายสิง่ตรวจพบและการบอกขอบเขต    

• การวนิิจฉยัจากการสอ่งกลอ้ง    

• ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหวา่งทาํหตัถการ    

3. Post procedural management  

• การสงัเกตอาการ/อาการแสดงเพือ่ดภูาวะแทรกซอ้นจากการรกัษา    

• การบนัทกึเวชระเบยีน    

• ใหค้าํแนะนําการปฏบิตัติวั นดัตรวจตดิตามฟังผล    

4. Communication and Interpersonal skills 

• ผูป่้วย    

• ผูร้ว่มงาน    

5. Professionalism 

• ตระหนกัถงึสถานการณ์    

• ขอความชว่ยเหลอืในเวลาทีเ่หมาะสม    

 
 

 

 

 
 

 

  

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม 

1 = ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณ์ 

2 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคมุของอาจารยอ์ยา่งใกลช้ดิ 

3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์ 

4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามชว่ยเหลอืเมือ่ตอ้งการ 

5 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคุมผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ 

บนัทกึคาํแนะนําเพิม่เตมิ …………………………………......…...…………......…...……… 

ผลการประเมินศกัยภาพโดยรวม   1    2     3     4    5 
 
 
อาจารยผ์ูป้ระเมิน    .............................................. (ลายเซน็) 
 
                                 .............................................. (ตวับรรจง) 



 

มาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา  
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อฝส. มะเรง็วิทยานรีเวช DOPS GO : 02 

DOPS GO : 02 Cryotherapy  

เมือ่สิน้สดุ 12 เดอืน (จบชัน้ปีที ่1 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอยา่งน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้ 

เมือ่สิน้สดุ 24 เดอืน (จบชัน้ปีที ่2 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอยา่งน้อยระดบั 4 : 1 ครัง้ 

ชือ่แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด ..................................................................ชัน้ปีที.่........... 

HN……………………………. Diagnosis………………………………………………… 

วนัที.่....................................................... 

 

หวัข้อการประเมิน 
ไม่ถกูต้อง 

 / ไม่ปฏิบติั 

ถกูต้องบางส่วน  

/  ไม่สมบรูณ์ 

ถกูต้องสมบรูณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Pre-procedural management 

• การเตรยีมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งชี ้prerequisite condition    

• การเตรยีมเครือ่งมอื    

• การเตรยีมผูท้าํ ผูช้ว่ย Universal precaution     

• ขอความยนิยอมผูป่้วย    

2. Intra-procedural management (with important steps)  

• Adequate exposure (ใช ้acetic acid  เมือ่จาํเป็น)    

• ลกัษณะและขนาดของ cryotip มคีวามเหมาะสมกบัรอยโรค    

• ตาํแหน่งการวาง cryotip และการเฝ้าระวงัไมใ่ห ้cryotip สมัผสักบัผนงัชอ่งคลอด

ขณะจีเ้ยน็ 
   

• การตัง้ระยะเวลาเพือ่จีเ้ยน็เหมาะสม    

• การรอเวลาเพือ่ให ้cryotip หลุดออกจากปากมดลกู    

• การรอเวลาเพือ่ทาํการจีซ้ํ้า (Double freezing) หากจาํเป็น    

• การตรวจดจูุดเลอืดออกและการหยุดเลอืด    

• ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา เชน่ หวั tip ตดิกบัผนงัชอ่งคลอด    

3. Post procedural management  

• แนะนําผูร้บับรบิาลเกีย่วกบัการดแูลหลงัจากการรกัษา อาการทีค่วรมาพบแพทย ์    

• การบนัทกึเวชระเบยีน    

4. Communication and Interpersonal skills 

• ผูป่้วย    

• ผูร้ว่มงาน    

5. Professionalism 

• ตระหนกัถงึสถานการณ์    

• ขอความชว่ยเหลอืในเวลาทีเ่หมาะสม    

 
 

 

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม 

1 = ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณ์ 

2 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคมุของอาจารยอ์ยา่งใกลช้ดิ 

3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์ 

4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามชว่ยเหลอืเมือ่ตอ้งการ 

5 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคุมผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ 

บนัทกึคาํแนะนําเพิม่เตมิ …………………………………......…...……......…...……… 

ผลการประเมินศกัยภาพโดยรวม   1    2     3     4    5 
 
 
อาจารยผ์ูป้ระเมิน    .............................................. (ลายเซน็) 
 
                                 .............................................. (ตวับรรจง) 



 

มาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา  
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อฝส. มะเรง็วิทยานรีเวช DOPS GO : 03 

DOPS GO : 03 Loop electrosurgical excision procedure (LEEP)/ Large loop excision of transformation zone (LLETZ)  

เมือ่สิน้สดุ 12 เดอืน (จบชัน้ปีที ่1 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอยา่งน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้ 

เมือ่สิน้สดุ 24 เดอืน (จบชัน้ปีที ่2 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอยา่งน้อยระดบั 4 : 1 ครัง้ 

ชือ่แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด ..................................................................ชัน้ปีที.่........... 

HN……………………………. Diagnosis………………………………………………… 

วนัที.่....................................................... 

 

หวัข้อการประเมิน 
ไม่ถกูต้อง 

 / ไม่ปฏิบติั 

ถกูต้องบางส่วน   

/ ไม่สมบรูณ์ 

ถกูต้องสมบรูณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Pre-procedural management 

• การเตรยีมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งชี ้prerequisite condition    

• การอธบิายวธิกีารใหย้าระงบัความรูส้กึ    

• การเตรยีมเครือ่งมอื    

• การเตรยีมผูท้าํ ผูช้ว่ย Universal precaution     

• ขอความยนิยอมผูป่้วย    

2. Intra-procedural management (with important steps)  

• การตัง้คา่เครือ่งมอื เครือ่งจี/้LEEP/LLETZ เหมาะสม    

• Adequate exposure และการเลอืกเครือ่งมอืถ่างชอ่งคลอด    

• การประเมนิรอยโรค    

• การให ้local anesthesia/การประเมนิความเจบ็ปวดขณะทาํ(ถา้ม)ี    

• การเลอืกรปูรา่งและขนาดของหว่งไฟฟ้าเหมาะสม    

• เทคนิคการตดัดว้ยหว่งไฟฟ้าและ ECC    

• การตรวจดจูุดเลอืดออกและการหยุดเลอืด    

• การตรวจสอบเน้ือเยือ่ปากมดลกูทีไ่ดแ้ละการระบุตาํแหน่ง    

• ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหวา่งทาํหตัถการ    

3. Post procedural management  

• การสงัเกตอาการ/อาการแสดงเพือ่ดภูาวะแทรกซอ้นจากการรกัษา    

• การบนัทกึเวชระเบยีน    

• ใหค้าํแนะนําการปฏบิตัติวั นดัตรวจตดิตามฟังผล    

4. Communication and Interpersonal skills 

• ผูป่้วย    

• ผูร้ว่มงาน    

5. Professionalism 

• ตระหนกัถงึสถานการณ์    

บนัทกึคาํแนะนําเพิม่เตมิ …………………………………......…...………......…...……… 

ผลการประเมินศกัยภาพโดยรวม   1    2     3     4    5 
 
อาจารยผ์ูป้ระเมิน    .............................................. (ลายเซน็) 
 



 

มาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา  
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• ขอความชว่ยเหลอืในเวลาทีเ่หมาะสม    

 

 
อฝส. มะเรง็วิทยานรีเวช DOPS GO : 04 

DOPS GO : 04 Pelvic lymph node dissection 

เมือ่สิน้สดุ 12 เดอืน (จบชัน้ปีที ่1 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอยา่งน้อยระดบั 2 : 1 ครัง้ 

เมือ่สิน้สดุ 24 เดอืน (จบชัน้ปีที ่2 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอยา่งน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้ 

ชือ่แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด ..................................................................ชัน้ปีที.่........... 

HN………………………………. Diagnosis……………………………………………… 

วนัที.่....................................................... 

 

หวัข้อการประเมิน 
ไม่ถกูต้อง 

 / ไม่ปฏิบติั 

ถกูต้องบางส่วน 

 / ไม่สมบรูณ์ 

ถกูต้องสมบรูณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Pre-procedural management 

• การเตรยีมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งชี ้prerequisite condition    

• การเตรยีมเครือ่งมอืทีจ่าํเป็น เชน่ Vein retractor etc.    

• การเตรยีมผูท้าํ ผูช้ว่ย Universal precaution     

• ขอความยนิยอมผูป่้วย    

2. Intra-procedural management (with important steps)  

• Adequate exposure     

• บอกขอบเขตของต่อมน้ําเหลอืงทีต่อ้งการเลาะไดถ้กูตอ้ง    

• การเขา้สู ่lateral paravesical space และ obturator fossa    

• การตรวจหาอวยัวะใกลเ้คยีงทีส่าํคญั  ไดแ้ก่  iliac vessels, obturator nerve, 

genitofemoral nerve และทอ่ไต 
   

• เทคนิคการเลาะต่อมน้ําเหลอืง iliac และ obturator    

• ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหวา่งทาํหตัถการ    

3. Post procedural management  

• การสงัเกตอาการ/อาการแสดงเพือ่ดภูาวะแทรกซอ้นจากการรกัษา    

• การบนัทกึเวชระเบยีน    

• ใหค้าํแนะนําการปฏบิตัติวั นดัตรวจตดิตามฟังผล    

4. Communication and Interpersonal skills 

• ผูป่้วย    

• ผูร้ว่มงาน    

5. Professionalism 

• ตระหนกัถงึสถานการณ์    

• ขอความชว่ยเหลอืในเวลาทีเ่หมาะสม    

 
 

 

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม 

1 = ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณ์ 

2 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคมุของอาจารยอ์ยา่งใกลช้ดิ 

3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์ 

4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามชว่ยเหลอืเมือ่

ตอ้งการ 

5 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคุมผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ 

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม 

1 = ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณ์ 

2 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคมุของอาจารยอ์ยา่งใกลช้ดิ 

3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์ 

4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามชว่ยเหลอืเมือ่ตอ้งการ 

5 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคุมผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ 

บนัทกึคาํแนะนําเพิม่เตมิ …………………………………......…...……......…...……… 

ผลการประเมินศกัยภาพโดยรวม   1    2     3     4    5 
 
 
อาจารยผ์ูป้ระเมิน    .............................................. (ลายเซน็) 
 
                                 .............................................. (ตวับรรจง) 



 

มาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา  
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อฝส. มะเรง็วิทยานรีเวช DOPS GO : 05 

DOPS GO : 05 Para-aortic lymph node dissection  

เมือ่สิน้สดุ 12 เดอืน (จบชัน้ปีที ่1 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอยา่งน้อยระดบั 2 : 1 ครัง้ 

เมือ่สิน้สดุ 24 เดอืน (จบชัน้ปีที ่2 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอยา่งน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้ 

ชือ่แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด ..................................................................ชัน้ปีที.่........... 

HN……………………………………. Diagnosis………………………………………… 

    วนัที.่....................................................... 

 

หวัข้อการประเมิน 
ไม่ถกูต้อง 

 / ไม่ปฏิบติั 

ถกูต้องบางส่วน 

 / ไม่สมบรูณ์ 

ถกูต้องสมบรูณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Pre-procedural management 

• การเตรยีมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งชีใ้นการผา่ตดั ขอ้ตอ้งระวงัในการผา่ตดั prerequisite 

condition 
   

• การเตรยีมเครือ่งมอืทีจ่าํเป็นตอ้งใชใ้นการผา่ตดั และเครือ่งมอืพเิศษเพือ่เตรยีมแกไ้ข

ภาวะแทรกซอ้น 
   

• การเตรยีมผูท้าํ ผูช้ว่ย Universal precaution, sterile technique    

• ขอความยนิยอมผูป่้วย    

2. Intra-procedural management (with important steps)  

• Adequate exposure     

• การสาํรวจชอ่งทอ้ง คลาํต่อมน้ําเหลอืงขา้งหลอดเลอืดแดงเอออรต์า ประเมนิโอกาส

ในการทาํผา่ตดัสาํเรจ็ 
   

• การเขา้สู ่paraaortic area    

• การเลาะเน้ือเยือ่บรเิวณหน้าหลอดเลอืดดาํเวนาคาวา/หลอดเลอืดแดงเอออรต์า จบั

ต่อมน้ําเหลอืงอุปกรณ์ทีเ่หมาะสม 
   

• เทคนิคการผา่ตดัทีเ่หมาะสม    

• ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหวา่งทาํหตัถการ    

3. Post procedural management  

• การสงัเกตอาการ/อาการแสดงเพือ่ดภูาวะแทรกซอ้นจากการรกัษา    

• การบนัทกึเวชระเบยีน    

4. Communication and Interpersonal skills 

• ผูป่้วย    

• ผูร้ว่มงาน    

5. Professionalism 

• ตระหนกัถงึสถานการณ์    

• ขอความชว่ยเหลอืในเวลาทีเ่หมาะสม    

 
การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม 

1 = ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณ์ 

2 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคมุของอาจารยอ์ยา่งใกลช้ดิ 

3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์ 

4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามชว่ยเหลอืเมือ่

ตอ้งการ 

5 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคุมผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ 

บนัทกึคาํแนะนําเพิม่เตมิ …………………………………......…...…………......…...……… 

ผลการประเมินศกัยภาพโดยรวม   1    2     3     4    5 
 
 
อาจารยผ์ูป้ระเมิน    .............................................. (ลายเซน็) 
 
                                 .............................................. (ตวับรรจง) 
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อฝส. มะเรง็วิทยานรีเวช DOPS GO : 06 

DOPS GO : 06  Surgical staging of uterine/ ovarian cancer  

เมือ่สิน้สดุ 12 เดอืน (จบชัน้ปีที ่1 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอยา่งน้อยระดบั 2 : 1 ครัง้  

เมือ่สิน้สดุ 24 เดอืน (จบชัน้ปีที ่2 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอยา่งน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้ 

ชือ่แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด ..................................................................ชัน้ปีที.่........... 

HN………………………………. Diagnosis……………………………………………… 

วนัที.่....................................................... 

 

หวัข้อการประเมิน 
ไม่ถกูต้อง  

/ ไม่ปฏิบติั 

ถกูต้องบางส่วน 

 / ไม่สมบรูณ์ 

ถกูต้องสมบรูณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Pre-procedural management 

• การเตรยีมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งชี ้prerequisite condition    

• การเตรยีมเครือ่งมอื    

• การเตรยีมผูท้าํ ผูช้ว่ย Universal precaution     

• ขอความยนิยอมผูป่้วย    

2. Intra-procedural management (with important steps)  

• Adequate exposure     

• การเกบ็น้ําในชอ่งทอ้งเพือ่ตรวจเซลลว์ทิยา    

• การสาํรวจภายในชอ่งทอ้งอยา่งเป็นระบบ      

• การตดัมดลกู/ปีกมดลกู      

• การเลาะต่อมน้ําเหลอืงอุง้เชงิกรานและขา้งหลอดเลอืดแดงเอออรต์า    

• การตดัโอเมนตมั (infracolic)    

• การตดัชิน้เน้ือบรเิวณทีส่งสยัวา่มรีอยโรคหรอืสุม่ตรวจ หากจาํเป็น    

• เทคนิคการผา่ตดัเหมาะสม    

• ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหวา่งทาํหตัถการ    

3. Post procedural management  

• การสงัเกตอาการ/อาการแสดงเพือ่ดภูาวะแทรกซอ้นจากการรกัษา    

• การบนัทกึเวชระเบยีน    

• ใหค้าํแนะนําการปฏบิตัติวั นดัตรวจตดิตามฟังผล    

4. Communication and Interpersonal skills 

• ผูป่้วย    

• ผูร้ว่มงาน    
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5. Professionalism 

• ตระหนกัถงึสถานการณ์    

• ขอความชว่ยเหลอืในเวลาทีเ่หมาะสม    

 
 

 
 

 

อฝส. มะเรง็วิทยานรีเวช DOPS GO : 07 
DOPS GO : 07 Radical Hysterectomy  

เมือ่สิน้สดุ 12 เดอืน (จบชัน้ปีที ่1 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอยา่งน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้   

เมือ่สิน้สดุ 24 เดอืน (จบชัน้ปีที ่2 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอยา่งน้อยระดบั 4 : 1 ครัง้ 

ชือ่แพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอด ..................................................................ชัน้ปีที.่........... 

HN…………………..……………. Diagnosis…………………….……………………… 

วนัที.่....................................................... 

 

หวัข้อการประเมิน 
ไม่ถกูต้อง 

 / ไม่ปฏิบติั 

ถกูต้องบางส่วน 

 / ไม่สมบูรณ์ 

ถกูต้องสมบรูณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Pre-procedural management 

• การเตรยีมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งชี ้prerequisite condition ขอความยนิยอมผูป่้วย    

• การเตรยีมบรเิวณผา่ตดั การเตรยีมลาํไส ้การเตรยีมสว่นประกอบของเลอืด การเตรยีมยา

ปฏชิวีนะ (prophylactic antibiotic) 
   

• การเตรยีมเครือ่งมอื: self-retaining retractor, parametrial clamps อุปกรณ์หา้มเลอืด    

• การเตรยีมผูท้าํ ผูช้ว่ย เทคนิคปราศจากเชือ้ Universal precaution     

2. Intra-procedural management (with important steps)  

• Adequate exposure     

• การตรวจประเมนิการแพรก่ระจายของมะเรง็ในชอ่งทอ้ง อุง้เชงิกราน และต่อมน้ําเหลอืง    

• การเขา้สู ่pelvic retroperitoneal spaces (pararectal space และ paravesical space)    

• การตรวจหาอวยัวะใกลเ้คยีงทีส่าํคญั ไดแ้ก ่ทอ่ไต กระเพาะปัสสาวะ ลาํไสต้รง และเสน้

เลอืด และแยกออกจากบรเิวณ parametrium ทีจ่ะทาํการตดั 
   

• การระบุตําแหน่ง parametrium และการตดั parametrium ดา้นหน้า ดา้นขา้ง และดา้นหลงั    

• การอนุรกัษ์เสน้ประสาท pelvic autonomic nerves (optional)    

• การตดัชอ่งคลอดสว่นบนและการเยบ็ปิดชอ่งคลอด    

• เทคนิคการผา่ตดัเหมาะสม เชน่ การหา้มเลอืดระหวา่งผา่ตดั    

• ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหวา่งทาํหตัถการ    

3. Post procedural management  

• การสงัเกตอาการ/อาการแสดงเพือ่ดภูาวะแทรกซอ้นจากการรกัษา    

• การดแูลการฟ้ืนตวัของการปัสสาวะจากภาวะ neurogenic bladder    

• การบนัทกึเวชระเบยีน    

• ใหค้าํแนะนําการปฏบิตัติวั นดัตรวจตดิตามฟังผล    

4. Communication and Interpersonal skills 

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม 

1 = ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณ์ 

2 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคมุของอาจารยอ์ยา่งใกลช้ดิ 

3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์ 

4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามชว่ยเหลอืเมือ่ตอ้งการ 

5 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคุมผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ 



 

มาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา  
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• ผูป่้วย    

• ผูร้ว่มงาน    

5. Professionalism 

• ตระหนกัถงึสถานการณ์    

• ขอความชว่ยเหลอืในเวลาทีเ่หมาะสม    

 

 

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม 

1 = ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณ์ 

2 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคมุของอาจารยอ์ยา่งใกลช้ดิ 

3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์ 

4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามชว่ยเหลอืเมือ่

ตอ้งการ 

5 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคุมผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ 

บนัทกึคาํแนะนําเพิม่เตมิ …………………………………......…...………………………......…...……… 

ผลการประเมินศกัยภาพโดยรวม   1    2     3     4    5 

 

อาจารยผ์ูป้ระเมิน    .............................................. (ลายเซน็) 

 
                                 .............................................. (ตวับรรจง) 



 

 

มาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา  
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ภาคผนวกท่ี 4 

การประเมินผล 

 

เกณฑห์ตัถการของแพทยต่์อยอดอนุสาขามะเรง็วิทยานรีเวช ท่ีจะต้องปฏิบติัให้ครบในขัน้ตํา่ 

 

หตัถการ จาํนวนรายท่ีได้ทาํในแต่ละระดบัหตัถการ  

(รายต่อสองปีการศึกษา) 

ขัน้ 1 ขัน้ 2 ขัน้ 3 ขัน้ 4 ขัน้ 5 

Procedures for preinvasive cervical 

cancer 

 

Colposcopy 0 5 10 

Cryotherapy/Electrocoagulation/ 

Thermocoagulation/LASER 

0 2 2 

Loop electrical excision procedure 

(LEEP)/ Large loop excision of 

transformation zone (LLETZ) 

0 2 5 

Gynecologic oncology procedures  

Pelvic lymph node dissection 5 10 0 0 

Para-aortic lymph node dissection 5 5 0 0 

Complete surgical staging of uterine/ 

ovarian cancer 

10 10 0 0 

Radical hysterectomy 10 5 0 0 

Simple vulvectomy 2 0 0 0 

Radical vulvectomy with femoro-

inguinal lymph node dissection 

2 0 0 0 

 

หมายเหตุ 

 ขัน้ขดีความสามารถ (milestones) โดยจําแนกผลการเรยีนรูข้องขดีความสามารถแต่ละอย่างเป็น     

5 ขัน้ ดงัน้ี 



 

 

มาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา  
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 ขัน้ 1 ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณ์เทา่นัน้ ไมอ่นุญาตใหป้ฏบิตักิจิกรรมนัน้ (not allow to practice the EPAs) 

 ขัน้ 2 สามารถใหป้ฏบิตักิจิกรรมนัน้ภายใตก้ารกํากบัดแูลอยา่งเตม็ที ่(practice the EPAs with full 

supervision) 

  ขัน้ 3 สามารถใหป้ฏบิตัเิองไดภ้ายใต้การกํากบัดูแลเมื่อต้องการ (practice the EPAs with 

supervision on demand) 

 ขัน้ 4 สามารถใหป้ฏบิตัเิองไดโ้ดยไมต่อ้งกาํกบัดแูล (“unsupervised” practice allowed) 

 ขัน้ 5 อาจใหก้าํกบัดแูลผูอ้ื่นได ้(supervision task may be given) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

มาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา  
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ภาคผนวกท่ี 5 

Table of specification 

 

Table of specification  ข้อสอบประจําปี แพทย์ประจําบ้านอนุสาขามะเร็งนรีเวชวทิยา  (100 ข้อ ) 

 

Topic 
จํานวนข้อ 

(100) 

1. Basic science: Physiology , anatomy, pathogenesis, carcinogenesis 

2. Screening and prevention 

3. Pathology 

4. Genetics 

5. Statistics research designs and epidemiology 

6. Disease specific knowledge: Gynecologic cancer, staging , treatment , management  

7. End of life care and best supportive care 

8. Chemotherapy 

9. Radiotherapy 

10. Surgical procedure 

11. Miscellaneous 

15 

8 

8 

5 

7 

25 

7 

7 

5 

8 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

มาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา  
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ภาคผนวกท่ี 6 

เน้ือหาวิชาของการฝึกอบรม 
 

หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจําบ้านต่อยอดเพื่อวุฒบิตัรฯ อนุสาขามะเรง็วทิยานรเีวชจะต้อง

ครอบคลุมเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 

I.   วิธีการตรวจคดักรอง วิธีการวินิจฉัย และการแบ่งระยะของโรค (Screening techniques, 

diagnostic techniques, and staging) 

   วตัถปุระสงค ์: 

      ผูร้บัการฝึกอบรมควรจะต้องมคีวามรูเ้พยีงพอเกีย่วกบัเทคนิคการตรวจคดักรอง และการตรวจ

สบืคน้เพื่อการวนิิจฉยัและการแบ่งระยะของโรค เพื่อทีจ่ะสามารถใหก้ารป้องกนั วนิิจฉยัโรค และบอกระยะ

ของโรคมะเรง็นรเีวชไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

   วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม : 

ก. ผูร้บัการฝึกอบรมมคีวามสามารถในการ 

1. ซกัประวตัแิละตรวจรา่งกายทัว่ไปไดอ้ยา่งครบถว้น 

2. ซกัประวตัทิางนรเีวช และตรวจทางนรเีวชได ้

3. ซกัประวตัทิางมะเรง็ และตรวจเพือ่ประเมนิโรคมะเรง็ได ้

4. บรรยายโครงการป้องกนัและควบคุมโรคมะเรง็โดยเฉพาะอยา่งยิง่มะเรง็ปากมดลกูได ้

ข. ผูร้บัการฝึกอบรมมคีวามสามารถในการเลอืกเทคนิคการตรวจคดักรอง และการตรวจสบืคน้

เพือ่การวนิิจฉยัทีเ่หมาะสมเพือ่ 

1. ใหไ้ดก้ารวนิิจฉยั 

2. บอกถงึการกระจายและขอบเขตของโรคได ้

3. ประเมนิโรคหรอืภาวะอื่นทีร่ว่มเป็นอยูด่ว้ย ซึง่อาจมผีลต่อการรกัษา  

ค. ผูร้บัการฝึกอบรมมคีวามสามารถทีจ่ะบอกระยะของมะเรง็ไดถู้กตอ้งตามการแบ่งระยะทีเ่ป็น

มาตรฐานทีย่อมรบัในขณะนัน้ๆ 

ง. ผูร้บัการฝึกอบรมมคีวามคุน้เคยกบัการประเมนิ และการตรวจพเิศษดว้ยเทคนิคต่างๆ ดงัน้ี 

1. การตรวจดว้ยกลอ้งต่างๆ รวมทัง้เขา้ใจ ขอ้บ่งชี ้ขอ้จาํกดั และ เทคนิควธิกีารตรวจของ 

1.1 การสอ่งกลอ้งตรวจปากชอ่งคลอด ชอ่งคลอด และ ปากมดลกู (Colposcopy) 

1.2 วธิกีารใชก้ารตดิสต่ีางๆ เพื่อช่วยในการตรวจ เช่น การใช ้ acetic acid, Toluidine 

blue และ Lugol solution 

1.3 การสอ่งกลอ้งตรวจภายในโพรงมดลกู (Hysteroscopy) 
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1.4 การสอ่งกลอ้งตรวจอุง้เชงิกราน (Diagnostic laparoscopy) 

1.5 การสอ่งกลอ้งตรวจกระเพาะปัสสาวะ (Cystoscopy) 

1.6 การสอ่งกลอ้งตรวจลาํไสต้รงและลาํไสใ้หญ่ตอนปลาย (Proctosigmoidoscopy) 

1.7 การสอ่งกลอ้งตรวจลาํไสเ้ลก็ และลาํไสใ้หญ่ (Endoscopy และ colonoscopy) 

2. วธิกีารเอาชิน้เน้ือบางสว่นมาตรวจ รวมทัง้เขา้ใจถงึ 

2.1 การตดัเน้ือออกตรวจ (biopsy) รวมทัง้ขอ้บ่งชีส้าํหรบั 

2.1.1 การตดัชิน้เน้ือจากปากมดลกูโดยตรง การขดูดา้นในปากมดลูก (endocervical 

curettage) การตดัปากมดลกูเป็นรปูกรวย และการตดัปากมดลกูดว้ยหว่งลวดไฟฟ้า (LEEP) 

2.1.2 การตดัชิน้เน้ือจากปากชอ่งคลอด และ ชอ่งคลอด 

2.1.3 การตดัชิน้เน้ือเยื่อบุโพรงมดลกู (endometrial biopsy) การขยายปากมดลูก 

และขดูมดลกู (dilatation and curettage) 

2.1.4 การเลาะต่อมน้ําเหลอืงบรเิวณ ขาหนีบ (inguinal) อุง้เชงิกราน บรเิวณขา้ง

หลอดเลอืดแดงใหญ่ (paraaortic) และบรเิวณเหนือไหปลารา้ (supraclavicular)  

2.1.5 การตดัชิน้เน้ือในบรเิวณทีม่กีารกระจายของมะเรง็  เชน่ ปอด ตบั และ กระดกู 

2.2 การเจาะผ่านผวิหนังเพื่อตดัชิน้เน้ือตรวจ (Percutaneous biopsy) รวมทัง้ขอ้บ่งชี ้

สาํหรบั 

2.2.1 การเจาะดดูดว้ยเขม็เลก็ (Fine-needle aspiration) เพื่อตรวจทางเซลลว์ทิยา  

หรอืการใชเ้ขม็ตดัเน้ือเยือ่ออกตรวจ (needle biopsies) จาก อุง้เชงิกราน ในชอ่งทอ้ง และบรเิวณผวิหนงั 

2.2.2 การใชเ้ขม็เจาะดดู เพือ่ตรวจเซลล ์หรอืตรวจเน้ือเยือ่ จาก ปอด ตบั เตา้นม 

2.2.3 การตดัชิน้เน้ือทีอ่ยูล่กึ โดยอาศยัการตรวจดว้ยเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์ หรอื 

การตรวจดว้ยคลื่นเสยีงความถีส่งูเป็นตวัชว่ยกาํหนดตําแหน่ง  

2.3 การแปลผลรายงานทางเซลลว์ทิยา ทางอณูชวีวทิยา และการตรวจคดักรองโดยวธิ ี VIA 

(visual inspection with acetic acid) โดยเขา้ใจขอ้บ่งชี ้ขอ้จาํกดั และ วธิกีารปฏบิตัใินสว่นของ 

2.3.1 การเตรยีมเพื่อตรวจทางเซลลว์ทิยา เช่น conventional cytology และ liquid-

based cytology 

2.3.2 การแปลผลการตรวจทางเซลลว์ทิยา และ co-testing 

2.3.3 การตรวจคดักรองโดยวธิ ีVIA  

2.3.4 การแปลผลการตรวจ HPV testings และ HPV biomarkers 

2.3.5 การรกัษาโดย cryotherapy, cold coagulation และ laser ablation 
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3. การตรวจดว้ยภาพทางรงัสเีพื่อการวนิิจฉัย (Diagnostic imaging) รวมทัง้ขอ้บ่งชี ้

ขอ้จาํกดั และหลกัการในการแปลผลการตรวจ สาํหรบั 

3.1 ภาพถ่ายเอก็ซเรยท์ัว่ไป (Plain film) 

3.2 ภาพถ่ายเอก็ซเรยจ์ากการใชส้ารทบึแสง (contrast studies) เช่น การตรวจระบบ

ทางเดนิอาหารตอนบน และตอนล่าง (upper and lower GI study) และ การตรวจระบบทางเดนิปัสสาวะ 

(intravenous pyelography) 

3.3 การตรวจดว้ยเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์(Computerized tomography) 

3.4 การตรวจดว้ยคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้า (MRI; magnetic resonance imaging) 

3.5 การตรวจดว้ยคลื่นเสยีงความถีส่งู และการตรวจดว้ย doppler flow 

3.6 การฉีดสารตรวจหลอดเลอืดแดง (Angiography) 

3.7 การตรวจดว้ย positron emission tomography (PET) scan  

3.8 การตรวจดว้ย radioisotope scanning 

4. การตรวจเลอืด และสารน้ําในรา่งกาย (body fluids) รวมทัง้เขา้ใจขอ้บ่งชี ้ และขอ้จาํกดั

ของการตรวจเหล่าน้ี - ผูร้บัการฝึกอบรมทราบว่าผลการตรวจต่อไปน้ีปกต ิหรอืผดิปกต ิและนําการแปลผล

การตรวจมาชว่ยในการวนิิจฉยั และตดัสนิการรกัษา  

4.1 การตรวจเลอืด 

4.2 การตรวจปัสสาวะ และการตรวจการทาํงานของระบบขบัถ่ายปัสสาวะ 

4.3 การตรวจการทาํงานของตบั 

4.4 การตรวจ electrolytes และ blood gases 

4.5 การตรวจ tumor markers 

4.6 การตรวจทาง molecular และ genetic 

4.7 การตรวจ hormone receptors 

4.8 การตรวจ cytology 

5. การตรวจประเมนิระบบหวัใจและปอด (cardiopulmonary evaluation) รวมทัง้เขา้ใจ     

ขอ้บ่งชี ้และขอ้จาํกดัของการตรวจเหล่าน้ี – ผูร้บัการฝึกอบรมสามารถนําผลการตรวจต่อไปน้ีมาช่วยในการ

วนิิจฉยั และตดัสนิการรกัษา   

5.1 การตรวจการทาํงานของปอด (Pulmonary function testing) 

5.2 การประเมนิสภาพหวัใจ (Cardiac evaluation) 
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5.3 การตรวจเพือ่ประเมนิผูป่้วยในภาวะวกิฤต เชน่ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหวัใจ  การตรวจ 

central venous pressure, pulmonary wedge pressure, mean arterial pressure, cardiac output และ 

systemic vascular resistance 

 

II. พยาธิวิทยา (Pathology) 

   วตัถปุระสงค ์: 

   ผูร้บัการฝึกอบรมควรจะต้องมคีวามรูแ้ละสามารถ จําแนกความผดิปกตขิองรอยโรคระยะก่อน

เป็นมะเรง็ มะเรง็ลุกลาม  และสามารถแยกรอยโรคเหล่าน้ีไดจ้ากรอยโรคอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่มะเรง็ ดว้ยลกัษณะ

พยาธสิภาพจากการดูดว้ยตาเปล่าและจุลพยาธวิทิยา เขา้ใจพยาธกิําเนิดของมะเรง็ การดําเนินโรคหรอื

พฤตกิรรมของเน้ืองอกในระยะก่อนเป็นมะเรง็และมะเรง็ สามารถบอกลกัษณะสาํคญัและปัจจยัการพยากรณ์

โรคของรอยโรคดงักล่าว นอกจากนัน้ผู้รบัการฝึกอบรมควรเขา้ใจหลกัการพื้นฐานและการนํามาใช้ทาง

คลนิิกของวธิกีารทางหอ้งปฏบิตักิารพยาธวิทิยา ไดแ้ก่ การตดัชิน้เน้ือแบบแช่แขง็ (frozen section)       

การยอ้มชิน้เน้ือดว้ยเทคนิคฮสิโตเคม ี(histochemical staining) และอมิมนูโนฮสิโตเคม ี(immunohistochemical 

staining) 

   วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม : 

ก. ปากชอ่งคลอด :  ผูร้บัการฝึกอบรมมคีวามสามารถทีจ่ะ 

1. วนิิจฉัยพยาธิสภาพด้วยตาเปล่า หรอืจุลพยาธิสภาพจากกล้องจุลทรรศน์ของรอยโรค

ต่างๆ ทีป่ากชอ่งคลอดรวมทัง้ Bartholin gland ถงึลกัษณะปกต ิและลกัษณะผดิปกตต่ิางๆ ดงัต่อไปน้ี 

1.1 Benign conditions  เชน่ 

1.1.1  Atrophic and hypertrophic lesions ไดแ้ก่ lichen sclerosus,hyperplastic dystrophy 

                       1.1.2 Condyloma acuminata (low-grade squamous intraepithelial lesion) 

                       1.1.3 Duct cysts ของ Bartholin gland 

1.2 Preinvasive lesions ไดแ้ก่ high-grade squamous intraepithelial lesion [HSIL 

หรอื vulvar intraepithelial neoplasia (VIN) grade 2, 3] และ differentiated VIN 

1.3 Invasive lesions หรอื มะเรง็ชนิดต่างๆ ของเยื่อบุผวิปากช่องคลอดเช่น squamous cell 

carcinoma, verrucous carcinoma, adenocarcinoma, extramammary Paget’s disease, malignant melanoma 

รวมทัง้เน้ืองอกอื่นๆ ทีพ่บน้อยเช่น sarcoma, Meckel’s cell tumors, epithelioid sarcoma, neuroendocrine 

tumors เป็นตน้ 

1.4   มะเรง็ชนิดต่างๆ ของ Bartholin gland เช่น squamous cell carcinoma, adenocarcinoma, 

adenoid cystic carcinoma, transitional call carcinoma 
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2. เขา้ใจถงึปัจจยัเสีย่งต่อการตดิเชือ้ไวรสั และความสมัพนัธร์ะหว่างการตดิเชือ้ไวรสักบัการ

เจรญิเตบิโตของเยือ่บุผวิ (epithelial growth) และมะเรง็ 

3. เปรยีบเทยีบและบอกความแตกต่างของรอยโรคระยะก่อนเป็นมะเรง็ (HSIL) และมะเรง็

ระยะลุกลามชนิด squamous และสามารถวนิิจฉยัลกัษณะของ (superficial invasion) ได ้โดยสามารถ

เขา้ใจปัญหาและขอ้จาํกดัของการวนิิจฉยัทางพยาธวิทิยา เชน่ การตดัชิน้เน้ือแฉลบ (tangential sectioning) 

และวธิกีารแกไ้ข 

4. เข้าใจการดําเนินโรค พฤติกรรมและวิถีการแพร่กระจายของเน้ืองอกปากช่องคลอด 

ชนิดต่าง ๆ ได ้

5. เขา้ใจความสมัพนัธข์องมะเรง็ปากชอ่งคลอดกบัมะเรง็อวยัวะสบืพนัธุอ์ื่นๆ 

ข. ชอ่งคลอด : ผูร้บัการฝึกอบรมมคีวามสามารถทีจ่ะ 

1. วนิิจฉยัพยาธสิภาพดว้ยตาเปล่า หรอืจุลพยาธสิภาพของรอยโรคต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1.1 Benign conditions  เชน่ endometriosis, adenosis, squamous papilloma และ condyloma 

acuminatum 

1.2 Preinvasive lesions ไดแ้ก่ high-grade squamous intraepithelial lesion [HSIL 

หรอื high-grade vaginal intraepithelial neoplasia (VAIN) หรอื VAIN 2, 3] 

1.3 Invasive lesions หรอื มะเรง็ชนิดต่างๆ ของเยือ่บุผวิชอ่งคลอด เช่น squamous cell 

carcinoma, adenocarcinoma, malignant melanoma, sarcoma botryoides และ เน้ืองอกทีพ่บน้อย เช่น 

yolk sac tumors และ sarcomas ชนิดต่างๆ รวมทัง้เน้ืองอกทีก่ระจายมาจากทีอ่ื่น (metastatic tumor) 

2. บรรยายการดาํเนินโรคตําแหน่งทีเ่กดิและวถิกีารแพรก่ระจายของมะเรง็ชอ่งคลอด 

3. เขา้ใจความสมัพนัธข์องมะเรง็ชอ่งคลอดกบัมะเรง็อวยัวะสบืพนัธุอ์ื่นๆ 

4. เขา้ใจปัจจยัเสีย่งและความสมัพนัธ์ของมะเรง็ช่องคลอดโดยเฉพาะอย่างยิง่ clear cell 

adenocarcinoma กบัการใชฮ้อรโ์มน diethylstilbestrol ของมารดาระหวา่งตัง้ครรภ ์

ค. ปากมดลกู :  ผูร้บัการฝึกอบรมมคีวามสามารถทีจ่ะ 

1. เขา้ใจศพัทท์างเซลลว์ทิยาของระบบ Bethesda  บอกลกัษณะทางเซลลว์ทิยาของรอยโรค

ระยะก่อนเป็นมะเรง็และมะเรง็ได้ถูกต้อง  วธิกีารตรวจเพิม่เติม  ทราบความสมัพนัธ์ของเซลล์วทิยากบั

พยาธวิทิยาชิ้นเน้ือ วธิดีูแลรกัษาสตรทีี่มคีวามผดิปกตขิองเซลล์ชนิดต่างๆและแนวทางการตรวจตดิตาม  

รวมทัง้สามารถใหค้ําแนะนําแก่สตรแีละนรแีพทยท์ัว่ไปเกีย่วกบัความสําคญัและแนวทางการตรวจตดิตาม

ของเซลลว์ทิยาทีผ่ดิปกตแิต่ละชนิด    รวมทัง้เขา้ใจปัญหาในการวนิิจฉยัภาวะต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1.1  Satisfactory/unsatisfactory cytologic smear, presence/ absence of endocervical 

cells/transformation zone  
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1.2 Normal epithelium 

1.3 Benign cytologic changes เช่น viral change (HSV และ HPV [low-grade squamous 

intraepithelial lesion]), trichomoniasis, moniliasis ฯลฯ 

1.4 Atypical squamous และ glandular cell (ASC และ AGC) รวมทัง้กลุ่มยอ่ยของความ

ผดิปกตขิองเซลลด์งักล่าว 

1.5 Preinvasive lesions ไดแ้ก่ high-grade squamous intraepithelial lesion (HSIL) 

และ adenocarcinoma in situ (AIS) 

1.6 Invasive lesions หรือ มะเร็งชนิดต่างๆ ของปากมดลูกเช่น squamous cell 

carcinoma, adenocarcinoma เป็นต้น 

2. เขา้ใจความสําคญัทางคลนิิกและสามารถวนิิจฉัยพยาธสิภาพดว้ยตาเปล่า หรอืจุลพยาธิ

สภาพจากกลอ้งจุลทรรศน์ของรอยโรคต่างๆ ดงัต่อไปน้ีไดถู้กตอ้ง 

2.1 Benign lesions เชน่ squamous metaplasia, microglandular hyperplasia 

2.2 Preinvasive lesions ไดแ้ก่ high-grade squamous intraepithelial lesion (HSIL) 

และ adenocarcinoma in situ (AIS) 

2.3 Invasive lesions หรอื มะเรง็ชนิดต่างๆ เช่น superficially invasive (microinvasive) 

squamous carcinoma, squamous cell carcinoma, adenocarcinoma, neuroendocrine carcinoma, เน้ืองอก   

ทีพ่บน้อยเชน่ adenoid cystic tumors, lymphomas รวมทัง้เน้ืองอกทีก่ระจายมาจากทีอ่ื่น (metastatic lesions) 

3. บรรยายการเกดิ transformation zone รวมทัง้การเปลีย่นแปลงแบบ squamous 

metaplasia (immature และ mature) และการเกดิความผดิปกตริะยะต่างๆ ของเยื่อบุผวิ squamous 

epithelium (squamous intraepithelial lesion) ไปจนกระทัง่เป็นรอยโรคระยะก่อนเป็นมะเรง็ (high-grade 

squamous intraepithelial lesion, HSIL) 

4. วนิิจฉยัแยกภาวะ high-grade squamous intraepithelial lesion (HSIL) with gland 

involvement จากภาวะมะเรง็ลุกลามทีม่ ีstromal invasion ได ้

5. เข้าใจและบรรยายคําจํากัดความของมะเร็งลุกลามระยะเริ่มแรกกับมะเร็งขนาดเล็ก 

(microinvasive carcinoma) และบรรยายหลกัการและเหตุผลของการรกัษาพยาธสิภาพแต่ละชนิด 

6. อธิบายความสมัพนัธ์ของลักษณะที่พบจากการตรวจด้วยกล้องส่องขยายปากมดลูก 

ลกัษณะทางเซลลว์ทิยา และลกัษณะทางจุลพยาธวิทิยาของรอยโรคก่อนมะเรง็และมะเรง็ สามารถอธบิาย

เหตุผล  แนวทางการสบืคน้ และวธิดีแูลรกัษาในกรณทีีผ่ลจากการตรวจดงักล่าวไมส่มัพนัธก์นัได ้

7. ทราบวธิกีารต่างๆ ทางพยาธวิทิยาทีช่ว่ยในการวนิิจฉยัแยกมะเรง็ชนิด adenocarcinoma 

ทีเ่กดิจากเยือ่บุโพรงมดลกูและจากปากมดลกู 
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8. ใหก้ารวนิิจฉยัและบอกความสาํคญัของการลุกลามของมะเรง็ปากมดลูกเขา้สู่หลอดเลอืด

และหลอดน้ําเหลอืง (lymph-vascular invasion) ได ้

9. เขา้ใจการดาํเนินโรคของมะเรง็ปากมดลกูและปัจจยัทีม่ผีลต่อการดาํเนินโรค 

10. เขา้ใจผลกระทบของการตัง้ครรภใ์นแต่ละไตรมาสต่อการดาํเนินโรค การดแูลรกัษา และ

ผลการรกัษารอยโรคก่อนมะเรง็และมะเรง็ 

11. เขา้ใจความสมัพนัธข์อง cervical neoplasia ต่อการตดิเชือ้ไวรสัทีท่ําใหเ้กดิภูมคิุม้กนั

บกพรอ่ง (HIV)  

ง. เยือ่บุโพรงมดลกู :  ผูร้บัการฝึกอบรมมคีวามสามารถทีจ่ะ 

1. วนิิจฉยัจุลพยาธสิภาพของรอยโรคต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1.1 Benign physiologic changes of endometrium ไดแ้ก่ proliferative, secretory, menstruation, 

endometrium of pregnancy, Arias-Stella change, hormonally suppressed endometrium, adenomyosis เป็นตน้ 

1.2 Hyperplastic endometrium ไดแ้ก่  hyperplasia  without  atypia และ atypical 

hyperplasia/endometrioid intraepithelial neoplasia (AH/EIN)  

1.3 Invasive carcinoma  

• ทราบการแบ่งมะเรง็ออกเป็นกลุ่ม Type I และ Type II ซึง่แบ่งตามพยาธสิภาพ

และความรุนแรงในการดําเนินของโรคและการพยากรณ์โรค หรอืแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ตามลกัษณะของ

ตวัชีว้ดัทางชวีโมเลกุล คอื POLE ultramutated, microsatellite instability hypermutated, copy-number 

low และ copy-number high ตามเครอืขา่ยวจิยัแผนทีจ่โีนมของมะเรง็ (Cancer Genome Atlas Research 

Network) ซึง่อาจมทีีใ่ชท้างคลนิิกในอนาคตอนัใกลใ้นการเลอืกวธิกีารรกัษาเพิม่เตมิ 

• ทราบมะเรง็ชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ adenocarcinoma, adenocarcinoma with squamous 

differentiation, papillary serous carcinoma, squamous carcinoma, mucinous carcinoma และ clear 

cell carcinoma 

1.4 Endometrial stromal tumors ไดแ้ก่ benign stromal nodule, low-grade stromal 

sarcoma (endolymphatic stromal myosis) และ high-grade stromal sarcoma 

1.5 Smooth muscle tumors เช่น leiomyosarcoma และกลุ่ม smooth muscle tumor 

of uncertain malignant potential (STUMP) 

1.6 Combined epithelial and stromal lesions ไดแ้ก่ carcinosarcoma (ชื่อเดมิ mailgnant 

mixed mullerian tumors) with homologous และ heterologous elements 

1.7 Metastatic carcinoma 
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2. เขา้ใจปัจจยัเสี่ยง ความสมัพนัธ์ของเยื่อบุโพรงมดลูกหนาตวัผดิปกติ (endometrial 

hyperplasia), มะเรง็ชนิด adenocarcinoma และ sarcoma  ตลอดจนพฤตกิรรมการดาํเนินของโรคและ    

วถิกีารแพรก่ระจายของมะเรง็ 

3. วนิิจฉยัแยกโรคระหวา่งเยือ่บุโพรงมดลูกปกตแิละ adenocarcinoma ได ้และเขา้ใจปัญหา

ของการวนิิจฉยัแยกโรคระหวา่ง atypia และ well-differentiated adenocarcinoma 

4. วนิิจฉยัแยกตน้กาํเนิดของมะเรง็ว่าเป็นมะเรง็เยื่อบุโพรงมดลูกทีแ่พรก่ระจาย (metastatic 

cancer) หรอื เป็นมะเรง็เยือ่บุโพรงมดลกูและมะเรง็รงัไขท่ีพ่บรว่มกนั (synchronous cancers) 

5. ทราบพยาธิสภาพของรอยโรคเยื่อบุโพรงมดลูกที่มลีกัษณะคล้ายกบัมะเรง็เยื่อบุโพรง

มดลกู เชน่ Arias-Stella change, Mullerian inclusion cyst โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในต่อมน้ําเหลอืง 

6.   ทราบเกณฑก์ารวนิิจฉยัแยกโรคระหวา่ง leiomyoma กบั STUMP และ leiomyosarcoma  

7. วนิิจฉยัแยกภาวะ adenomyosis กบั invasive endometrial adenocarcinoma ได ้

8. ทราบลกัษณะและการพยากรณ์โรคมะเรง็เยื่อบุโพรงมดลูกทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความผดิ 

ปกตทิางพนัธุกรรม 

9. ทราบลกัษณะพยาธวิทิยาของโรคมะเรง็เยื่อบุโพรงมดลูกหลงัการรกัษาดว้ยยาฮอรโ์มน 

ยาเคมบีาํบดั หรอืรงัสรีกัษา 

10. เขา้ใจขอ้ดแีละขอ้เสยี และสามารถใหค้ําปรกึษาเกีย่วกบัการใหฮ้อรโ์มนทดแทนในสตร ี 

ทีเ่คยเป็นมะเรง็เยือ่บุโพรงมดลกู 

จ. ทอ่นําไข ่: ผูร้บัการฝึกอบรมมคีวามสามารถทีจ่ะ 

1. วนิิจฉยัพยาธสิภาพดว้ยตาเปล่า หรอืจุลพยาธสิภาพของรอยโรคต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1.1 Benign lesions เช่น marked chronic salpingitis, follicular salpingitis, tuberculous 

salpingitis with active epithelial component และ salpingitis isthmica nodosa, benign endometrial-type lesions 

ต่างๆ เช่น endometriosis (plical and subserosal) และ pseudodecidual reaction (plical and subserosal), 

pregnancy-related lesions ไดแ้ก่ ectopic pregnancy และ placental site (villi not present in section) 

1.2 Adenocarcinoma และ carcinosarcoma 

1.3 Metastatic carcinoma 

2. เขา้ใจวธิกีารแยกเน้ืองอกชนิดปฐมภมูทิีท่อ่นําไขเ่อง และ ชนิดทุตยิภมูทิีก่ระจายมาจากทีอ่ื่น 

ฉ. รงัไข ่: ผูร้บัการฝึกอบรมมคีวามสามารถทีจ่ะ 

1. วนิิจฉยัพยาธสิภาพดว้ยตาเปล่า หรอืจุลพยาธสิภาพของรอยโรคต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1.1 Epithelial tumors และสามารถแยก benign, low malignant potential (borderline) 

และ malignant lesions ได ้
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1.2 การแบ่ง Epithelial tumors ตามพยาธสิภาพออกเป็น Type I ซึ่งอาจพฒันามาจาก 

borderline ovarian tumors หรอื endometriosis ไดแ้ก่ low grade serous carcinoma, clear cell carcinoma, 

endometrioid carcinoma, mucinous carcinoma, squamous carcinoma, transitional cell หรอื Brenner carcinoma 

และ Type II ไดแ้ก่ high grade serous carcinoma, mixed epithelial-stromal carcinoma และ undifferentiated หรอื 

other epithelial carcinoma รวมทัง้ carcinosarcoma (malignant mixed mesodermal tumor) 

1.3 Sex cord stromal tumors 

1.4 Germ cell tumors 

1.5 เน้ืองอกทีพ่บน้อยเชน่ small cell carcinomas, fibroma เป็นตน้ 

1.6 Metastatic carcinoma 

2. บอกความชุกของการเกดิโรคเน้ืองอกรงัไข่ชนิดต่างๆ และโอกาสที่จะมพียาธสิภาพทัง้

สองขา้ง 

3. ทราบพยาธกิําเนิด ปัจจยัเสีย่งต่างๆ รวมทัง้ familial หรอื genetic risk factors ของ

มะเรง็รงัไข ่รวมทัง้โอกาสการเกดิ metachronous cancers ของมะเรง็ทีต่ําแหน่งอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. ทราบปัจจยัพยากรณ์โรค การดาํเนินโรค และพฤตกิรรมของเน้ืองอกรงัไขช่นิดต่างๆ  

5. บอกลกัษณะทีใ่ชแ้ยกมะเรง็ชนิดปฐมภูมทิีร่งัไข ่และ มะเรง็ทีก่ระจายมาจากทีอ่ื่นรวมทัง้ 

synchronous tumor ของ gynecologic cancers เชน่ ovarian และ endometrial cancers 

ช. เน้ือเยือ่รก : ผูร้บัการฝึกอบรมมคีวามสามารถทีจ่ะ 

1. วนิิจฉยัพยาธสิภาพดว้ยตาเปล่า หรอืจุลพยาธสิภาพของรอยโรคต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1.1 Normal early pregnancy (including a pre-villus ovum) 

1.2 Hydatidiform mole ทัง้ชนิด complete และ partial 

1.3 Invasive mole 

1.4 Placental site trophoblatic tumors 

1.5 Choriocarcinoma 

2. บรรยายการดาํเนินโรคและพฤตกิรรมของ gestational trophoblastic diseases ชนิด

ต่างๆ ได ้

ซ. ต่อมน้ําเหลอืง : ผูร้บัการฝึกอบรมมคีวามสามารถทีจ่ะ 

1. วนิิจฉยัจุลพยาธสิภาพของรอยโรคชนิด 

1.1 Reactive hyperplasia 

1.2 Metastatic carcinoma และ 

1.3 Benign epithelial inclusions  
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2. ทราบลกัษณะของเซลลม์ะเรง็จากการเจาะดดูต่อมน้ําเหลอืง 

ฌ. Omentum & Peritoneum : ผูร้บัการฝึกอบรมมคีวามสามารถทีจ่ะ 

1. วนิิจฉยัรอยโรคของมะเรง็ทีแ่พรก่ระจายไปที ่omentum และ peritoneum ได ้

2. ทราบแนวทางการวนิิจฉยัรอยโรค invasive vs non-invasive implant ของ borderline 

ovarian tumor 

 

III. สรีรวิทยา และพยาธิสรีรวิทยา (Physiology and pathophysiology) 

วตัถปุระสงค ์:   

             ผูร้บัการฝึกอบรมควรจะตอ้งมคีวามรูด้า้นสรรีวทิยาและพยาธสิรรีวทิยา ทีด่พีอทีจ่ะนําไปใชใ้น

การดแูลรกัษา และหรอืป้องกนัโรคในผูป่้วยมะเรง็นรเีวช 

   วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม :  

ก. ระบบสารน้ําและเกลอืแร่: ผูร้บัการฝึกอบรมมคีวามเขา้ใจถงึความสาํคญั การเฝ้าระวงัและ

การดแูลรกัษาภาวะฉุกเฉินเบือ้งตน้ ในเรือ่งของ 

1. สดัส่วนของสารน้ําในร่างกาย และอนัตรายหรือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการ

เปลีย่นแปลงของ 

1.1 ความสามารถในการซมึผา่น (permeability) ซึง่มผีลต่อปรมิาณน้ําในรา่งกาย 

1.2 ขบวนการธรรมชาตใินการแลกเปลีย่น (normal  exchange)  ทีท่าํใหเ้กดิความ

สมดุลของสารน้ําและเกลอืแรใ่นรา่งกาย 

2. ความผดิปกตขิองสารน้ําและเกลอืแร ่ในภาวะ 

2.1 การขาดหรอืมมีากเกนิควร 

2.2 ความเขม้ขน้ของเกลอืโซเดยีมผดิปกต ิ

2.3 ความเขม้ขน้ของเกลอืโปแตสเซยีมผดิปกต ิ

2.4 ความเขม้ขน้ของเกลอืแมกนีเซยีมผดิปกต ิ

2.5 ความเขม้ขน้ของเกลอืแคลเซยีมผดิปกต ิ

2.6 ความผดิปกตขิองระบบ กรด-ดา่ง  

ข. ภาวะโภชนาการ: ผูร้บัการฝึกอบรมมคีวามเขา้ใจในเรือ่งของ 

1. ความตอ้งการของสารน้ํา  เกลอืแร ่พลงังาน โปรตนี  คารโ์บไฮเดรต ไขมนั  และวติามนิที่

สาํคญัในแต่ละวนั 

2. วธิกีารคดิคาํนวณปรมิาณของสารน้ํา เกลอืแร ่พลงังาน วติามนิและแรธ่าตุทีส่าํคญัทีข่าด

ไป และสามารถนําผลการคาํนวณมาใชใ้นการรกัษาทดแทนสว่นนัน้ๆ ได ้
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3. การประเมนิภาวะโภชนาการผูป่้วย และแนวทางการทดแทนภาวะพร่องโภชนาการทัง้ 

enteral และ parenteral route  

ค. เลอืด และสว่นประกอบของเลอืด : ผูร้บัการฝึกอบรมมคีวามรูใ้นเรือ่งต่อไปน้ี 

1. การใหผ้า่นทางเสน้เลอืด (transfusions) 

1.1 สว่นประกอบ  ขอ้บ่งชี ้ ความเสีย่ง และประโยชน์ของการให ้

- Packed washed, frozen red cells 

- Platelets 

- Pooled and fresh frozen plasma 

- Albumin 

- Concentrated leukocytes 

- Cryoprecipitate 

1.2 ความเสีย่ง จากการตดิเชือ้ไวรสัเอชไอว ี  ตบัอกัเสบ หรอืเชือ้โรคอื่นๆ จากการให้

เลอืด หรอื สว่นประกอบของเลอืด 

1.3 ปฏกิริยิาแทรกซอ้นทีเ่กดิจากการใหเ้ลอืดหรอืสว่นประกอบของเลอืด และใหก้ารดแูล

รกัษาได ้

2. มคีวามเขา้ใจระบบการแขง็ตวัของเลอืด รวมถงึ 

2.1 Hemostasis ทีป่กต ิ

2.2 สภาวะทีม่กีารแขง็ตวัของเลอืดผดิปกต ิ

2.3 สาเหตุ การวนิิจฉยั และรกัษาภาวะเลอืดออกผดิปกต ิ ทัง้ทีเ่ป็นมาแต่กําเนิดหรอื

ภายหลงั 

3. มคีวามเขา้ใจภาวะแทรกซอ้นทางระบบเลอืดทีเ่กดิจากการใหย้าเคมบีําบดัหรอืรงัสรีกัษา 

สามารถใหก้ารดแูลรกัษาภาวะเหล่าน้ีได ้

1.1 Bone marrow suppression 

1.2 Febrile neutropenia 

ง. ระบบทางเดนิหายใจ : สรรีวทิยาของปอดทัง้ในภาวะปกตแิละภาวะทีม่พียาธสิภาพ – ผูร้บั

การฝึกอบรม 

1. เขา้ใจสรรีวทิยาทีป่กต ิ และวธิกีารตรวจวดัการทาํงานของปอด (ดูบทการตรวจเพื่อการ

วนิิจฉยั และวธิกีารประเมนิผูป่้วยก่อนผา่ตดั) 

2. สามารถตรวจวนิิจฉยั และรกัษา 

2.1 ปอดอกัเสบ 
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2.2 obstructive and/or restrictive lung disease ทัง้ระยะเฉียบพลนัและระยะเรือ้รงั 

4. สามารถตรวจวนิิจฉยั และรกัษา ภาวะทางเดนิหายใจลม้เหลวทีเ่กดิจากโรคเรือ้รงั หรอื

เกดิโดยเฉียบพลนัทีเ่กดิกบัผูป่้วยผา่ตดั หรอืไมไ่ดร้บัการผา่ตดั ไดแ้ก่ 

3.1 ภาวะมน้ํีาทว่มในชอ่งปอด 

3.2 Adult respiratory distress syndrome 

5. เขา้ใจการทาํงานของเครือ่งชว่ยหายใจ 

จ. ภาวะชอ็ก : สาเหตุ  อาการแสดงทางคลนิิก  และการรกัษาภาวะทีอ่วยัวะไมไ่ดร้บัเลอืดมา

เลีย้งอยา่งเพยีงพอ -  ผูร้บัการฝึกอบรมสามารถอธบิาย 

1. การทาํงานของหวัใจในภาวะปกต ิ(ดบูทเทคนิคการตรวจวนิิจฉยั และบทเภสชัวทิยา) 

2. สาเหตุ ตรวจวนิิจฉยั และรกัษาการเปลีย่นแปลงการทาํงานของรา่งกายอนัเกดิจาก 

2.1 ภาวะชอ็กจากการขาดสารน้ําในรา่งกาย 

2.2 ภาวะชอ็กจากโรคหวัใจ 

2.3 ภาวะชอ็กจากการตดิเชือ้ 

ฉ. ไต และภาวะไตวาย : ผูร้บัการฝึกอบรมเขา้ใจ และสามารถอธบิาย 

1. การทาํงานของไตในภาวะปกต ิ 

1.1 กลไกการควบคุมการทาํงาน 

1.2 การประเมนิการทาํงานของไต (ดบูทเทคนิคการตรวจวนิิจฉยั) 

2. การทาํงานของไตทีผ่ดิปกต ิ รวมถงึลกัษณะทางคลนิิก การตรวจวนิิจฉยั และการรกัษา

ภาวะต่างๆ ดงัน้ี 

2.1 โรคตดิเชือ้ 

2.2 มกีารอุดตนั 

2.3 ภาวะทีอ่วยัวะไมไ่ดร้บัเลอืดมาเลีย้งอยา่งเพยีงพอ 

2.4 พษิทีเ่กดิจากยาเคมบีาํบดั 

2.5 พษิทีเ่กดิจากยาปฏชิวีนะ 

3. อธบิายการเปลีย่นแปลงของกระเพาะปัสสาวะทีอ่าจเกดิขึน้ภายหลงั 

3.1 การมเีน้ืองอก 

3.2 การผา่ตดั 

3.3 เคมบีาํบดั 

3.4 รงัสรีกัษา 

ช. ระบบทางเดนิอาหาร : ผูร้บัการฝึกอบรมเขา้ใจ และสามารถอธบิาย 
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1. การทาํงานในภาวะปกต ิ

2. การเปลีย่นแปลงในการทาํงานของระบบ ทีอ่าจเกดิภายหลงั 

2.1 รงัสรีกัษา 

2.2 เคมบีาํบดั 

2.3 การผา่ตดั 

2.4 การเกดิเน้ืองอกหรอืการกลบัเป็นซํ้าของโรคมะเรง็ 

3. แนวทางการตรวจวนิิจฉยั และการดแูลรกัษาภาวะแทรกซอ้นทีเ่กดิจาก 

3.1 ภาวะลาํไสอุ้ดตนั 

3.2 กลุ่มอาการ blind loop 

3.3 กลุ่มอาการ short bowel 

3.4 Fistula 

3.5 Bowel perforation 

3.6 Bowel ileus 

4. แนวทางการตรวจวนิิจฉยั การเสือ่มการทาํงานของตบัทีเ่กดิจาก 

4.1 เน้ืองอกในเน้ือตบั หรอืนอกตบั 

4.2 เชือ้โรค 

4.3 ภาวะตบัแขง็ 

4.4 ภาวะพษิต่อตบั 

5. เมตาโบลซิมึของ แคลเซยีม ฟอสฟอรสั แมกนีเซยีม และสารจาํเป็นต่อรา่งกาย 

ซ. ระบบหวัใจและหลอดเลอืด : ผูร้บัการฝึกอบรมเขา้ใจ และสามารถอธบิาย 

1. พยาธกิําเนิด การป้องกนั และการรกัษาภาวะหลอดเลอืดอกัเสบจากการอุดของลิม่เลอืด  

(thrombophlebitis) 

2. อาการ อาการแสดง การวนิิจฉยั และการรกัษาภาวะลิม่เลอืดอุดตนัในปอด รวมถงึ 

2.1 การตรวจ perfusion scans 

2.2 การฉีดสเีสน้เลอืดในปอด 

2.3 การรกัษาดว้ย heparin (unfractionated or low molecular weight) และ warfarin 

หรอื ยาป้องกนัการแขง็ตวัของเลอืดชนิดรบัประทาน 

2.4 การใช ้filter ทีห่ลอดเลอืด vena cava 

2.5 การใชย้าละลายลิม่เลอืด 
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3. การดูแลจดัการเมื่อมกีารเสยีเลอืด พรอ้มทัง้เขา้ใจหลกัการของการอุด (embolization) 

เสน้เลอืดสว่นปลาย 

4. ภาวะทีเ่ป็นพษิต่อหวัใจ ทีเ่ป็นผลจาก ยาเคมบีาํบดั รงัสรีกัษา เป็นตน้ 

ฌ. ประสาทวทิยา และจติเวช : ผูร้บัการฝึกอบรมเขา้ใจ และสามารถอธบิาย 

1. ความผดิปกตขิองระบบประสาทสว่นกลางทีเ่กดิขึน้สมัพนัธก์บัมะเรง็และการรกัษามะเรง็ เชน่ 

1.1 กลุ่มอาการ organic brain 

1.2 อนัตรายทีเ่กดิจากมะเรง็กดเบยีดไขสนัหลงัหรอืรากประสาท 

1.3 อนัตรายต่อสมองและไขสนัหลงัทีเ่กดิจากการรงัสรีกัษา และหรอื เคมบีาํบดั 

2. อธบิายถงึความผดิปกตขิองระบบประสาทสว่นปลาย ทีเ่กดิเป็นภาวะแทรกซอ้นภายหลงั

การรกัษาดว้ย การผา่ตดั เคมบีาํบดั รงัสรีกัษา หรอืเกดิจากการลุกลามของมะเรง็ 

 

  IV. พยาธิกาํเนิดของมะเรง็ การลุกลาม และการกระจาย (Carcinogenesis invasion and 

metastasis) 

   วตัถปุระสงค ์:   

   ผูร้บัการฝึกอบรมควรจะตอ้งตดิตามศกึษาใหเ้ขา้ใจทฤษฎต่ีางๆทีเ่กีย่วขอ้งกบั พยาธกิําเนิดของ

มะเรง็รวมทัง้ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกดิมะเรง็ เช่น ประวตัมิะเรง็ในครอบครวั เชือ้ไวรสั หรอืผลกระทบ

จากสิง่แวดลอ้ม และปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการกระจายหรอืลุกลามของมะเรง็นรเีวช 

          วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม : 

 ผูร้บัการฝึกอบรมมคีวามเขา้ใจ และสามารถอธบิาย  

ก. ความสมัพนัธข์องพยาธกิาํเนิดของมะเรง็กบัปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี 

1. ฮอรโ์มน รวมถงึ 

1.1 ฮอรโ์มนเอสโตรเจนทีไ่ดร้บัขณะอยู่ในครรภม์ารดาที่อาจมผีลต่อการเกดิมะเรง็ช่อง

คลอด หรอืมะเรง็ปากมดลกู 

1.2 ฮอรโ์มนเอสโตรเจนทีใ่ชเ้สรมิ หรอืทดแทน 

1.3 การใช ้tamoxifen เพือ่การรกัษา 

2. รงัส ีรวมถงึ 

2.1 ความเสีย่งในการเกดิมะเรง็ซารโ์คมา หรอืมะเรง็ชนิดอื่นทีส่งูขึน้ ในบรเิวณทีเ่คย

ไดร้บัรงัสรีกัษามาก่อน 

2.2 ความเสีย่งจากการตรวจโดยวธิรีงัสวีนิิจฉยั 
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2.3 ความเสี่ยงของทารกในครรภ์จากการตรวจโดยรงัสวีินิจฉัย เลือกใช้การตรวจได้

เหมาะสม  

3. ยาเคมบีาํบดั รวมถงึ 

3.1 ความเสีย่งในการเกดิความผดิปกตขิองระบบเมด็เลอืด เช่น มะเรง็เมด็เลอืดขาวใน

ผูป่้วยทีเ่คยไดร้บัการรกัษาดว้ย alkylating agents และยาเคมบีาํบดัตวัอื่น 

3.2 ความเสีย่งของทารกในครรภ ์ในมารดาทีไ่ดร้บัยาเคมบีาํบดั 

4. ความสมัพนัธข์องการตดิเชือ้ HPV, HSV, HIV และไวรสัตวัอื่นๆ กบัการเกดิมะเรง็นรเีวช 

และวธิกีารป้องกนัการตดิเชือ้ไวรสัเหล่าน้ี 

5. การปนเป้ือนจากสิง่แวดลอ้มภายนอก เชน่ แป้งฝุ่ น และ asbestos กบัการเกดิมะเรง็รงัไข ่

หรอืการสบูบุหรีก่บัการเกดิมะเรง็อวยัวะสบืพนัธุส์ตรสีว่นล่าง 

6. การผา่เหล่า (mutation) ของยนี (เชน่ BRCA) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัมะเรง็ชนิดต่างๆ  

ข. แบบแผนของมะเรง็ทีม่คีวามสมัพนัธใ์นครอบครวั (familial หรอื hereditary) เช่น มะเรง็ของ

เตา้นม เยือ่บุโพรงมดลกูรงัไข ่และลาํไสใ้หญ่ 

ค. ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัเซลลม์ะเรง็ ทัง้ดา้นโครงสรา้ง (นิวเคลยีส, cytoplasm, membrane) 

หรอื ดา้น metabolism กบัเอนไซมต่์างๆ 

ง. วงจรของเซลล ์(cell cycle) รวมถงึระยะ (phase) ต่าง ๆ คอื G1, S, G2, M , G0 

จ. รปูแบบของการแพรก่ระจายของมะเรง็นรเีวชชนิดต่าง ๆ  

ฉ. หลกัของการลุกลาม และการกระจาย ของมะเรง็ ซึง่รวมถงึ 

1. ชว่งเริม่ก่อตวัของมะเรง็ 

2. การเพิม่จาํนวนเซลลแ์บบไรก้ารควบคมุ 

3. การสรา้งหลอดเลอืดใหม ่(angiogenesis) 

4. การลุกลามไปยงัอวยัวะขา้งเคยีง น้ําเหลอืง หรอืหลอดเลอืด 

5. การกระจายไปยงัอวยัวะสว่นอื่นทีไ่กลออกไป 

6. การ migration ของเซลลม์ะเรง็ 

7. Molecular marker ทีส่าํคญัต่อการลุกลามและแพรก่ระจายของมะเรง็ 

 

   V. พนัธศุาสตร ์(Genetics) 

   วตัถปุระสงค ์:  
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   ผูร้บัการฝึกอบรมควรจะต้องสามารถสาธติถงึความเขา้ใจในเรื่อง ยนีมะเรง็ (oncogenes)       

ยนีตา้นมะเรง็ (tumor suppressor genes)  ยนีซ่อมแซมดเีอน็เอ (DNA repair genes) พยาธกิําเนิดของ

มะเรง็ และทราบถงึอทิธพิลของพนัธุกรรม เพือ่นํามาใชใ้นการปฏบิตังิานทางคลนิิกทีเ่กีย่วกบัมะเรง็นรเีวช 

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม : 

ก. ผูร้บัการฝึกอบรมเขา้ใจ และสามารถอธบิายในเรือ่ง 

1. พนัธุศาสตรข์องมะเรง็ในระดบัโมเลกุล ทีเ่กีย่วกบั 

1.1 Proto-oncogenes  

1.2 Anti-oncogenes 

2. กลไกในการทาํงานของยนีมะเรง็ ไดแ้ก่  

2.1 Transduction 

2.2 Point mutation 

2.3 Insertion mutation 

2.4 Amplification 

2.5 Translocation 

3. ยนีตา้นมะเรง็ เชน่  

3.1 Retinoblastoma gene 

3.2 p53 gene 

3.3 BRCA gene 

4. ธรรมชาตแิละขอบเขตของการเปลีย่นแปลงโครโมโซมในมะเรง็ รวมถงึ 

4.1 ระหวา่งการเปลีย่นแปลงจาํนวน กบั โครงสรา้ง 

4.2 ระหวา่งการเปลีย่นแปลงแบบจาํเพาะ กบัไมจ่าํเพาะ 

4.3 ระหวา่งการเปลีย่นแปลงทีถ่่ายทอดทางพนัธุกรรม กบั ทีเ่กดิขึน้เองภายหลงั 

5. บทบาทของยนีมะเรง็ รวมถงึ 

5.1 คุณสมบตั ิ

5.2 กลไกการทาํงาน 

5.3 ยนีมะเรง็ทีพ่บเฉพาะในบางครอบครวั 

5.4 ความสมัพนัธร์ะหวา่งยนีมะเรง็กบั growth factors 

6. หลกัการพืน้ฐานทางพนัธุศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัโรคมะเรง็ ซึง่เป็นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง และ

สามารถนํามาใชใ้นเวชปฏบิตัทิางมะเรง็นรเีวช 

7. หลกัการสาํคญัทางพนัธุศาสตรข์องมะเรง็ทีเ่กีย่วกบั 
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7.1 อาย ุ

7.2 การเกดิเป็นมะเรง็ทีอ่วยัวะทัง้สองขา้ง (bilaterality) 

7.3 การเกดิมะเรง็ปฐมภมู ิ(primary tumors) ทีอ่วยัวะมากกวา่หน่ึงแหง่ในเวลาเดยีวกนั 

8. กลุ่มอาการมะเรง็ในครอบครวั 

8.1 มะเรง็รงัไข ่แบบ site-specific 

8.2 กลุ่มอาการ breast/ovarian family 

8.3 กลุ่มอาการ Lynch II 

8.4 กลุ่มอาการมะเรง็ทีถ่่ายทอดทางพนัธุกรรมอื่นๆ 

 9. Genetic testing 

 9.1 หลกัการทาํ Genetic testing  

 9.2 Pre-test and Post- test counselling 

 9.3 ขอ้บ่งชีใ้นการตรวจ 

 

  VI.  สถิติ และการศึกษาแบบทดลอง (Statistics and experimental design) 

   วตัถปุระสงค ์:   

   ผูร้บัการฝึกอบรมควรจะตอ้งสามารถสาธติถงึการมคีวามรูท้างระบาดวทิยา และวธิกีารทางสถติ ิ

ทีจ่ะนํามาใชอ้อกแบบหรอืวเิคราะหต์คีวามการศกึษาวจิยั 

   วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม : 

ก. ผูร้บัการฝึกอบรมสามารถบรรยาย และตคีวามหลกัการในทางระบาดวทิยาที่เกี่ยวขอ้ง      

ในเรือ่ง 

1. ระบาดวทิยาเชงิพรรณนา 

1.1 อุบตักิารณ์/ความชุกของโรค 

1.2 การปรบัอตัราการเกดิโรค (adjustment of disease rates) 

2. สาเหตุของโรค 

2.1 ขอ้กาํหนดของสิง่ทีค่ดิวา่เป็นสาเหตุ 

2.2 การประมาณเชงิปรมิาณดว้ยวธิ ี(relative risk, odds ratio) 

3. การตรวจคดักรองโรค หรอืปัจจยัเสีย่ง 

3.1 ขอ้กาํหนดทีต่กลงไวใ้นแต่ละโปรแกรม หรอืแผนของการตรวจคดักรอง 

3.2 การประมาณเชงิปรมิาณดว้ยวธิ ี การหาความไว/ความจาํเพาะ, receiver-operator 

characteristics (ROC) curve, positive/negative predictive values) 
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4. อตัราการรอดชพี, survival analysis, progression free survival, overall survival 

5. การออกแบบการศกึษาวจิยั 

5.1 การศกึษาวจิยัโดยการทดลอง เช่น การวจิยัคลนิิกแบบสุม่ (RCT), phase I, II or III 

trials, หรอื non-inferiority trial, และการศกึษาวจิยัแบบ field trial รวมถงึ community trial  

5.2 การศกึษาวจิยัโดยการสงัเกต เชน่ prospective cohort, retrospective cohort,  

case-control, ecological study 

6. การดาํเนินงานศกึษาวจิยัทีเ่หมาะสม 

6.1 การคาํนวณคา่ power 

6.2 การเลอืกกลุ่มศกึษา  

6.3 การเลอืกกลุ่มเปรยีบเทยีบ 

6.4 การทาํการสุม่ตวัอยา่งและเกณฑก์ารคดัเขา้/คดัออก 

6.5 การคาํนึงถงึสทิธผิูป่้วยทีนํ่ามาศกึษาวจิยั 

6.6 การหลกีเลีย่งอคต ิ(bias) 

6.7 การหลกีเลีย่งตวัแปรกวน (confounder) ต่าง ๆ 

6.8 บทบาทของ IRB (institutional review board) หรอื EC (ethics committee) 

ข. ผูร้บัการฝึกอบรมสามารถอธบิาย  

1. สถติเิชงิพรรณา 

1.1 การวดัแนวโน้มสว่นกลาง 

1.2 การวดัการกระจายของขอ้มลู 

2. การประมาณการณ์ทางสถติขิองความหลากหลาย (confidence interval) 

3. การทดสอบสมมตุฐิานดว้ย 

3.1 Confidence interval 

3.2 Non-parametric testing เชน่ signed-rank test และ rank-sum test 

3.3 Parametric testing เชน่ 

3.3.1 การทดสอบเมือ่มสีองกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ย Z หรอื T test 

3.3.2 การทดสอบเมือ่มกีลุ่มตวัอยา่งมากกวา่สอง ดว้ย analysis of variance 

3.3.3 การทดสอบเมือ่กลุ่มตวัอยา่งมสีดัสว่นต่างกนั ดว้ย chi square 

3.4 Multivariate techniques เช่น การวเิคราะหแ์บบถดถอย ดว้ย multiple regression 

และ logistic regression 

ค. ผูร้บัการฝึกอบรมตระหนกัวา่เมือ่ใดควรจะปรกึษานกัสถติเิพือ่วางแผนการทาํวจิยั 
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ง. ผูร้บัการฝึกอบรมทราบถงึความสาํคญั ประโยชน์ และขอ้จาํกดัของการใชค้อมพวิเตอรใ์นการ

เกบ็และวเิคราะหข์อ้มลู 

จ. ผูร้บัการฝึกอบรมเขา้ใจและใชข้อ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาแบบ systematic review และสามารถ

นําขอ้มลูมาประยกุตใ์ช ้

ฉ. ผูร้บัการฝึกอบรมทราบถงึประโยชน์และขัน้ตอนการวพิากยผ์ลงานวจิยัอย่างมวีจิารณญาณ 

(critical appraisal) และสามารถทําการวพิากยผ์ลงานวจิยัอย่างมวีจิารณญาณ เพื่อนําขอ้มลูทีไ่ดจ้าก

ผลงานวจิยัมาใชป้ระโยชน์ 

 

     VII. วิทยาภมิูคุ้มกนัของเน้ืองอก (Tumor immunology) 

  วตัถปุระสงค ์: 

  ผูร้บัการฝึกอบรมควรทีจ่ะตอ้งทราบสว่นประกอบทีส่าํคญัของระบบภมูคิุม้กนั 

  วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม : 

ก. ผูร้บัการฝึกอบรมตอ้งใหนิ้ยามของคาํต่อไปน้ีได ้

1. Antigen และ antibody 

2. “B cells”, macrophages, antigen-presenting cells และ natural killer (NK) cells 

รวมทัง้อธบิายตน้กาํเนิดและหน้าที ่

3. Antibodies ทัง้ 5 ชนิด ไดแ้ก่ IgM, IgD, IgG, IgA, และ IgE รวมทัง้อธบิายการสรา้ง และ

หน้าที ่

4. “T cells” ทัง้ 3 ชนิด ไดแ้ก่ T helper หรอื CD4, T suppressor หรอื CD8, natural killer 

cell รวมทัง้อธบิายตน้กาํเนิดและหน้าที ่

5. Cytokines ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งทางการแพทย ์ ( เช่น TNF (tumor necrosis factor), 

interleukins, interferon, และ anti-angiogenesis  agents ) 

6. Complement รวมทัง้อธบิายตน้กาํเนิด หน้าที ่และกลไกการออกฤทธิ ์ 

ข. การตอบสนองทางภมูคิุม้กนั - ผูร้บัการฝึกอบรมสามารถ 

1. บอกกลไกของการสรา้ง antibody หลงัจากไดร้บั antigen 

2. อธบิายกลไกการสรา้ง cytotoxic lymphocytes หลงัจากไดร้บัสิง่แปลกปลอม หรอื      

สารทีเ่ป็น antigen 

3. บอกหน้าทีข่อง cytokines ทีส่าํคญั บอกกลไกการหลัง่ cytokines ทัง้หลัง่ชนิดเดยีว หรอื

หลัง่รว่มกนัหลายๆ ชนิด 

4. บอกกลไกของ hypersensitivity ชนิดเฉียบพลนั (acute) และชา้ (delayed) 
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5. แยกระหวา่งการตอบสนองทางภมูคิุม้กนัแบบ humoral-mediated และ cell-mediated 

6. อธบิายกลไกของการเป็นพษิต่อเซลลแ์บบ cell-mediated 

7. ใหต้วัอยา่งของ immunosuppression,  enhancement, และ tolerance ได ้

8. อธบิายผลของการขาดอาหารต่อระบบภมูคิุม้กนั และวธิกีารตรวจตดิตาม 

9. อธบิายผลของยาเคมบีาํบดัต่อระบบภมูคิุม้กนั  

10. อธบิายผลของมะเรง็ระยะลุกลามมากต่อระบบภมูคิุม้กนั  

ค. ภูมคิุม้กนัวทิยาของเน้ืองอก - ผูร้บัการฝึกอบรมทราบขอ้มลูทีท่นัสมยัว่า ระบบภูมคิุม้กนัมี

ความเกีย่วขอ้งกบักระบวนการต่างๆ ของเน้ืองอก และจะตอ้งทาํสิง่ต่างๆ ต่อไปน้ีได ้ดงัน้ี 

1. แยกระหวา่ง 

1.1 Tumor-specific transplantation antigen (TSTA)  

1.2 Tumor-associated antigens (TAA) 

1.3 Human leukocyte antigen (HLA) 

2. อธบิายทฤษฎกีารควบคุมระบบภมูคิุม้กนั และการสญูเสยีการต่อตา้นเน้ืองอก 

3. อธบิายการเกดิเน้ืองอกในคนทีม่ภีมูคิุม้กนับกพรอ่ง หรอืถูกกดภมูคิุม้กนั 

4. อธบิาย antigen เฉพาะทีพ่บในเน้ืองอกทีถู่กกระตุน้ใหเ้กดิโดยสารเคมทีีก่่อใหเ้กดิมะเรง็ 

5. อธบิาย antigen ตรงกนัขา้ม (converse antigenicity) ทีพ่บในเน้ืองอกทีถู่กกระตุน้ใหเ้กดิ

โดยเชือ้ไวรสั 

6. อธบิายหลกัฐานทางระบบภมูคิุม้กนัของการเกดิเน้ืองอกจากเชือ้ไวรสั 

7. อธบิายเกีย่วกบั antigen ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเน้ืองอก (tumor associated antigens) ในมะเรง็

นรเีวช 

8. อธบิายความสาํคญัและการใช ้ tumor marker เช่น carcinoembryonic antigen (CEA), 

alpha-fetoprotein (AFP), human chorionic gonadotropin (hCG), CA125, CA19-9,  HE4 ฯลฯ ในมะเรง็

นรเีวช 

ง. การรกัษาทางระบบภมูคิุม้กนั (immunotherapy) – ผูร้บัการฝึกอบรมสามารถ 

1. นิยามและอธบิาย การรกัษาทางระบบภูมคิุม้กนัแบบ cellular (เช่น active specific, 

active nonspecific, และ passive) และอธบิายหลกัการใชก้ารรกัษาขา้งตน้ 

2. อธบิายการสรา้ง antibodies ชนิด monoclonal และการประยุกตใ์ช ้ antibody ชนิดน้ี     

ในการวนิิจฉยัและรกัษามะเรง็ 

3. นิยามและอธบิาย การรกัษาทางระบบภมูคิุม้กนั แบบ adoptive immunotherapy 
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4. นิยามและอธบิาย การรกัษาทางระบบภมูคิุม้กนัโดย modulation of host immunity ไดแ้ก่ 

immune checkpoint blockades, และ cytokines 

5. นิยามและอธบิาย การรกัษาทางระบบภูมคิุม้กนัโดย cancer vaccines รวมทัง้รูปแบบ

ต่างๆ ของ antigen ในการกระตุน้ใหเ้กดิระบบภมูคิุม้กนัของวคัซนี 

 

     VIII. การให้ยารกัษาและเคมีบาํบดัในมะเรง็นรีเวช (Medical and chemotherapeutic treatment in 

gynecological cancers) 

  วตัถปุระสงค ์: 

   ผูร้บัการฝึกอบรมควรทีจ่ะตอ้งเขา้ใจเภสชัวทิยาของยาและเคมบีาํบดัทีส่าํคญัๆ ทีใ่ชใ้นการรกัษา

ผูป่้วยโรคมะเรง็ทางนรเีวช และมะเรง็อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยสามารถใชย้าไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม : 

ก. ผูร้บัการฝึกอบรมเขา้ใจและอธบิาย 

1. ชวีวทิยาของเน้ืองอก ในเรือ่ง 

1.1 จลนศาสตรข์องการเตบิโตของเซลลม์ะเรง็ วงจรเซลล ์(cell cycle) และ growth fraction 

1.2 หลกัการทัว่ไปของการออกฤทธิข์องยาเคมบีาํบดัต่อเซลลม์ะเรง็ ไดแ้ก่ 

1.2.1 ทฤษฎ ีlog kill 

1.2.2 Cycle specificity 

1.2.3 Phase specificity 

1.2.4 Dose intensity และ dose density 

1.2.5 กลไกการดือ้ยาเคมบีาํบดั 

2. ชนิดของยาและเคมบีาํบดั ไดแ้ก่ 

2.1 Alkylating และ alkylating-like agents 

2.2 Antimetabolites 

2.3 ผลติภณัฑจ์ากธรรมชาต ิซึง่รวมถงึ plant alkaloids, และ enzymes 

2.4 Antitumor antibiotics 

2.5 Agent derivative from plants   

2.6 ฮอรโ์มน (Hormonal agents) 

2.7 Targeted therapies 

3. กลไกการออกฤทธิข์องยาและเคมบีาํบดั ไดแ้ก่ 

3.1 กลไกเฉพาะของยา 
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3.2 กลไกทีเ่กีย่วขอ้งกบัวงจรเซลล ์ 

4. เภสชัวทิยาของยาและเคมบีาํบดั  

4.1 การบรหิารยา และการดดูซมึของยา (ทางปาก ทางหลอดเลอืดดาํ-แดง เขา้กลา้ม 

เขา้ไขสนัหลงั เขา้ชอ่งทอ้ง และอื่นๆ) 

4.2 การกระจายของยา 

4.3 การเปลีย่นแปลงของยาในรา่งกาย 

4.4 การขบัยาออกจากรา่งกาย (drug clearance and AUC concept) 

4.5 ปฏกิริยิา (interaction) กบัยาอื่น กบัรงัสรีกัษา กบัสภาวะ hyperthermia 

4.6 ขบวนการเพิม่ประสทิธภิาพของยา เชน่ การหุม้ยาเคมบีาํบดัดว้ย liposome 

4.7 Targeted therapy เชน่ anti-angiogenesis 

4.8 กลไกการเกดิการดือ้ยา และการลดการดือ้ยา 

5. การใหย้าและเคมบีาํบดัรว่มกนัหลายชนิด ไดแ้ก่ 

5.1 หลกัการใหย้าและเคมบีาํบดัรว่มกนัหลายชนิด 

5.2 การใหย้าและเคมบีาํบดัรว่มกนัหลายชนิดในผูป่้วยมะเรง็นรเีวช 

5.3 เภสชัวทิยาของยาเดีย่วแต่ละตวั และหลกัการเลอืกใชย้าและเคมบีําบดัรว่มกนัหลาย

ชนิด ถา้การใหย้าและเคมบีาํบดัหลายชนิดรว่มกนัไดเ้หมาะสม 

5.4 หลกัการใหก้ารรกัษาดว้ยยาและเคมบีําบดัจาํเพาะ เช่น การใหย้าเคมบีําบดัขนาดสงู

รว่มกบัการปลกูถ่ายไขกระดกู และการใหย้าและเคมบีาํบดัในชอ่งทอ้ง 

6. แนวทางการประเมนิทางคลนิิก เรือ่ง 

6.1 นิยามศพัท ์ทีเ่ป็นสากลและใชบ้่อย เช่น complete response, partial response, 

stable, progressive disease, relapse ของ Response Evaluation Criteria In Solid Tumors (RECIST)   

6.2 แนวคดิของการทาํการศกึษาการใชย้าแบบ phase I, II และ III 

6.3 ขอ้มูลปัจจุบนัในการใช้ยาและเคมบีําบดัก่อนการผ่าตดัและ/หรอืร่วมกบัรงัสรีกัษา 

(neoadjuvant/concurrent chemoradiation) 

6.4 เหตุผลทีใ่ชข้นาดยา ระยะเวลาใหย้า การเพิม่ขนาดยาแต่ละชนิด  

7. ปัญหาเรือ่งผลขา้งเคยีง หรอืภาวะแทรกซอ้นของยา ไดแ้ก่ 

7.1 ผลของยาต่อเซลลท์ีเ่จรญิเตบิโตเรว็ เช่น เซลลไ์ขกระดกู เซลลบุ์ทางเดนิอาหาร และ

เซลลร์ากขน/ผม 

7.2 ผลขา้งเคยีงจําเพาะของยาและเคมบีําบดัแต่ละอย่าง หรอืยาและเคมบีําบดัที่ใช้

รว่มกนัแต่ละอยา่ง 
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7.3 การดแูลรกัษาผลขา้งเคยีงทีเ่กดิจากยาและเคมบีาํบดัโดย 

7.3.1 การรกัษาตามอาการ (ใหส้ารอาหาร ใหย้าบาํรงุเลอืด ยาปฏชิวีนะ)  

7.3.2 การรกัษาจาํเพาะเจาะจง (ใหเ้มด็เลอืด/เกลด็เลอืด ใหย้าตา้นฤทธิ)์ 

7.4 การดแูลรกัษาภาวะทีย่าและเคมบีาํบดัรัว่ออกจากหลอดเลอืด 

7.5 การวินิจฉัยและดูแลรักษาภาวะภูมิไวเกินต่อยาเคมีบําบัด (chemotherapy 

hypersensitivity) 

8. การรักษาโดยยาและเคมีบําบัดรวมทัง้ยาฮอร์โมนที่ใช้ในมะเร็งนรีเวชแต่ละชนิด         

ตามพยาธวิทิยาและระยะของมะเรง็ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการดแูลรกัษาทีย่อมรบัสาํหรบัมะเรง็แต่ละชนิด 

9. บทบาทของสารกระตุน้ต่างๆ (growth factors, cytokines) ในการป้องกนัภาวะแทรกซอ้น

จากยาและเคมบีาํบดั และในการรกัษามะเรง็ 

             10. การใหย้าเพือ่ป้องกนัหรอืลดผลขา้งเคยีงก่อนใหย้าและเคมบีาํบดั (premedication) 

 

   IX. เภสชัวิทยา (Pharmacology)  

   วตัถปุระสงค ์: 

        ผูร้บัการฝึกอบรมควรทีจ่ะตอ้งทราบ ลกัษณะทางเภสชัวทิยาของยา หรอืสารอาหาร ทีใ่ชบ้่อย  

ในผูป่้วยมะเรง็ ในเรื่องการดดูซมึ การแพรก่ระจาย การเปลีย่นสภาพในรา่งกาย การขบัออกจากรา่งกาย 

และเภสชัจลนศาสตร ์ตลอดจนปฏกิริยิาของยาแต่ละชนิดเมือ่ใหร้ว่มกนั (drug interaction)  

   วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม : 

ก. โภชนาการ - ผูร้บัการฝึกอบรมเขา้ใจเภสชัวทิยาของ 

1. การใหส้ารอาหารทางหลอดเลอืด (parenteral nutrition ) ในดา้น 

1.1 ขอ้บ่งชี ้

1.2 การบรหิารสารอาหาร (central vs peripheral) 

1.3 สว่นประกอบของสารอาหารทีจ่ะให ้

1.4 การเสรมิวติามนิและเกลอืแร ่

1.5 การใช ้fat emulsions 

1.6 ภาวะแทรกซอ้นจากการใหส้ารอาหารทางหลอดเลอืด อนัจะทาํใหเ้กดิภาวะ 

1.6.1 ไตวาย 

1.6.2 ตบัวาย 

1.6.3 ภาวะแทรกซอ้นของหลอดเลอืดดาํ ณ ตําแหน่งทีใ่หส้ารอาหาร 

2. การใหส้ารอาหาร ผา่นทางเดนิอาหาร ในดา้น 
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2.1 ขอ้บ่งชี ้

2.2 ชอ่งทางทีจ่ะใหส้ารอาหาร 

2.3 สว่นประกอบของสารอาหารทีจ่ะให ้

2.4 ภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิ 

ข. เภสชัวทิยาของการสมานของแผล - ผูร้บัการฝึกอบรมมคีวามรูใ้นเรื่องบทบาทต่อการสมาน

ของแผล ของ 

1. วติามนิ 

2. แรโ่ลหะ (Trace metals)  

3. สารกระตุน้ (Growth factors) 

4. ยาเคมบีาํบดั 

5. รงัสรีกัษา 

ค. ยา/สารบํารุงเลอืด : ในการรกัษาภาวะซดีจากมะเรง็ หรอืซดีจากการรกัษามะเรง็ - ผูร้บัการ

ฝึกอบรมเขา้ใจการใชย้า/สารเหล่าน้ี รวมถงึทราบผลทีจ่ะเกดิขึน้ และผลขา้งเคยีง 

1. ตวัยาทีเ่รง่การสรา้งเมด็เลอืดแดง (erythropoeisis) – erythropoietin 

2. ตวัยาทีเ่รง่การสรา้งเมด็เลอืดขาว – filgrastim, pegfilgrastim and sargramostim  

ง. ยา/สารฆา่เชือ้ – ผูร้บัการฝึกอบรมควรทราบหลกัการใชย้าปฏชิวีนะ ยาตา้นเชือ้รา และยา

ตา้นไวรสั   

1. หลกัการใหย้าปฏชิวีนะแบบป้องกนั (prophylactic antibiotic)  

2. กลไกการออกฤทธิข์องยาปฏชิวีนะทีส่าํคญั 

3. ผลขา้งเคยีงของยาปฏชิวีนะ 

4. การเลอืกใชย้า/สารฆา่เชือ้ทีเ่หมาะสมรวมทัง้การใชย้าปฏชิวีนะหลายตวัรว่มกนั 

5. การใชย้าฆา่เชือ้ชนิดทาทีแ่ผล (topical patches) 

จ. ยาแกป้วด/นอนหลบั - ผูร้บัการฝึกอบรมมคีวามรูท้ ัว่ไปในเรือ่งของ 

1. การเลอืกชนิดของยาทีใ่ชค้วบคุมอาการปวด เชน่ NSAID, opiate agonists 

2. ชนิดของยาทีค่วรจะเลอืกใชใ้นกรณมีโีรคตบั หรอืโรคไต 

3. วนิิจฉยัและรกัษาภาวะไดร้บัยาเกนิขนาดโดยใช ้naloxone หรอื flumazenil 

4. การควบคุมอาการปวดทีร่นุแรงเฉียบพลนั ทีเ่กีย่วขอ้งกบั tumor และหลงัการผา่ตดั 

5. การควบคุมอาการปวดทีเ่รือ้รงั (ตามแนวทางขององคก์ารอนามยัโลก)  

6. การใชย้า/สาร หรอื วธิชีว่ยเสรมิ (adjuvants) เพือ่การควบคุมความเจบ็ปวดใหด้ขีึน้ 
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7. การปรบัยาระงบัปวดจากการใหท้างหลอดเลอืดมาเป็นใหท้างอื่น เช่น กนิ หรอื topical 

patches 

ฉ. ยาสลบ - ผูร้บัการฝึกอบรมมคีวามรูท้ ัว่ไปในเรือ่งของ 

1. ยาสลบทีเ่ป็นก๊าซ ในดา้น เมตาบอลซิมึ ผลเสยีต่อตบัและไต ผลขา้งเคยีง และผลต่อหวัใจ

และหลอดเลอืด 

2. ยาทีใ่หท้างหลอดเลอืด ในดา้น เมตาบอลซิมึ ผลเสยีต่อตบัและไต ผลขา้งเคยีง และผลต่อ

หวัใจและหลอดเลอืด 

3. ยาทีใ่ชใ้นการใหย้าระงบัความรูส้กึแบบ regional, topical, และ local รวมทัง้ผลขา้งเคยีง 

เมตาบอลซิมึ ผลเสยีต่อตบัและไต การแพย้า และผลต่อหวัใจ และหลอดเลอืด รวมทัง้ผลต่อระบบประสาท 

ช. สารตา้นการแขง็ตวัของเลอืด - ผูร้บัการฝึกอบรมทราบ 

1. กลไกการออกฤทธิข์องสารต้านการแขง็ตัวของเลือด ชนิดต่างๆ เช่น heparin,            

low molecular weight heparin, warfarin 

2. ขอ้บ่งชีใ้นการใชส้ารตา้นการแขง็ตวัของเลอืด (รวมถงึขนาดยาทีใ่ช)้ เช่น เพื่อการรกัษา

ในภาวะ coagulopathies (DVT, PE)  เพือ่การป้องกนัโดยใชเ้ป็น minidose ใหท้าง central lines 

3. การดแูลรกัษาภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้จากการใช ้anticoagulant therapy  

ซ. ยาทางหวัใจและหลอดเลอืด - ผูร้บัการฝึกอบรมทราบขอ้บ่งชี ้และการใชข้อง  

1. ยา cardiotonic, antiarrhythmic ในการรกัษาภาวะหวัใจวาย หรอืเตน้ไมเ่ป็นจงัหวะ 

2. ยาขบัปัสสาวะในการรกัษาภาวะหวัใจวาย และความดนัโลหติสงู 

3. ยา vasoactive ในการรกัษาภาวะชอ็กจากการตดิเชือ้ และความดนัโลหติสงู 

4. สาร calcium channel blockers, renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors ในการ

รกัษาภาวะหวัใจและหลอดเลอืดผดิปกต ิ

5. ยาลดไขมนั (antilipemic agents) 

ฌ. อื่นๆ - ผูร้บัการฝึกอบรมมคีวามรูท้ ัว่ไปในเรือ่ง ขอ้บง่ชีแ้ละการใช ้

1. Histamine (H2) receptor antagonists  ใชเ้ป็น premedication ก่อนใหย้าเคมบีาํบดั 

2. Antidepressants  

3. ยากนัชกั 

4. อนิซลูนิ และยารกัษาเบาหวาน ตวัอื่น 

5. ยาแกค้ลื่นไส ้ – ใชใ้นการป้องกนัและรกัษาอาการคลื่นไสอ้าเจยีนทีเ่กดิจากการใชย้า

เคมบีาํบดั 
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6. สเตยีรอยด ์ – ใชใ้นการป้องกนัและรกัษาภาวะ hypersensitivity reaction และเป็น 

antiemetic 

7. ฮอรโ์มน – estrogens, antiestrogens, progestins 

8. ยารกัษาอาการของระบบทางเดนิอาหาร 

9. ยาทีใ่ชก้บัภาวะ osteoporosis – calcium และ vitamin D, bone resorption inhibitors 

 

  X. รงัสีรกัษา (Radiation therapy) 

   วตัถปุระสงค ์: 

   ผูร้บัการฝึกอบรมควรที่จะต้องทราบหลกัการของรงัสรีกัษา ในระดบัที่สามารถมสี่วนร่วมกบั

แพทยท์างรงัสรีกัษาในการวางแผนการรกัษาผูป่้วยมะเรง็นรเีวช (ทัง้ brachytherapy และ teletherapy) 

และใหก้ารดแูลรกัษาภาวะแทรกซอ้นทีเ่กดิจากรงัสรีกัษาได ้

          วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม : 

ก. ปัจจยัพืน้ฐานของรงัสรีกัษา - ผูร้บัการฝึกอบรมเขา้ใจ 

1. ปฏกิริยิาของรงัสกีบัวตัถุ/สาร เช่น Compton effect, pair production, และ photoelectric 

effect 

2. การตอบสนองด/ีดือ้ต่อรงัสรีกัษา ทีเ่กดิจากปัจจยัภายในตวัผูป่้วย 

3. ความสมัพนัธร์ะหวา่ง time - dose - fraction 

4. ความสมัพนัธร์ะหวา่ง volume - dose 

5. หลกัการและอุปกรณ์ของ teletherapy 

        5.1 การจาํลองการรกัษา (simulation) โดยการใชเ้ครือ่งจาํลองการรกัษา (simulator)  

        5.2 การวางแผนการรกัษา (radiation treatment planning) 

        5.3 รงัสสีองมติ ิ(Conventional radiation therapy)  

        5.4 รงัสแีบบเรง่อนุภาค (Linear accelerator)  

        5.5 รงัสสีามมติ ิ(Three dimensional conformal radiation therapy : 3DCRT)  

    5.6  รงัสสีามมติแิปรความเขม้ (Intensity modulated radiation therapy : IMRT) 

6. หลกัการและอุปกรณ์ของ brachytherapy ในเรือ่งการใชแ้บบ  

6.1 Intracavitary 

    6.2 Interstitial  

   6.3 Intraperitoneal sources 

    6.4 Low dose rate (LDR) vs high dose rate (HDR) 
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   6.5 คา่ครึง่ชวีติ (half life) ของสารกมัมนัตภาพรงัส ี(radioisotopes) ทีใ่ชบ้่อย รวมทัง้    

    ชนิดของพลงังานรงัสทีีป่ล่อยออกมา 

7. เทคโนโลยกีารรกัษาโดย particle beam ไดแ้ก่ อเิลก็ตรอน นิวตรอน และ โปรตอน  

ข. รงัสชีวีวทิยา (Radiobiology) - ผูร้บัการฝึกอบรมเขา้ใจ 

1. กลไกทีร่งัสทีาํลายเน้ือเยือ่ ทัง้โดยทางตรงและโดยออ้ม 

2. กราฟ cell survival และแนวคดิของการทาํลายเน้ือเยือ่แบบ sublethal  

      3.  Biologically equivalent dose (BED) และ LET (linear energy transfer) ของรงัสแีบบ 

ต่างๆ  

4. การตอบสนองต่อรงัสทีีเ่ปลีย่นแปลงไปตาม 

4.1 ออกซเิจนในระดบัโมเลกุล สดัสว่น oxygen enhancement  

4.2 ชว่งต่างๆ ของวงจรเซลล ์(cell cycle) 

4.3 สาร radiation sensitizers  

5. การฟ้ืนตวั และการซ่อมแซมของเน้ือเยือ่หลงัไดร้บัรงัส ีหลกัการของ 4Rs (repair,    

redistribution, reoxygenation และ repopulation) 

          6.  ผลของรงัสต่ีอเน้ือเยือ่ปกต ิและการป้องกนัผลเสยีจากรงัส ี

             7.  การทีเ่น้ือเยือ่แต่ละชนิดมคีวามไวต่อรงัสไีมเ่ทา่กนั (normal tissue tolerance) 

      ค. การจดัและคาํนวณขนาดของรงัส ี- ผูร้บัการฝึกอบรมเขา้ใจแนวทางและการใช ้

1. Source to skin distance (SSD) 

2. Source axis distance (SAD) 

3. Backscatter, absorption, attenuation  

4. กราฟ isodose ทีค่าํนวณ สาํหรบั 

4.1 อุปกรณ์ teletherapy (orthovoltage and high energy) 

4.2 Intracavitary applicators  

4.3 Interstitial applicators 

5. การวดัความลกึของรงัสจีากแหล่งกาํเนิดต่างๆ  

6. กราฟ central axis depth dose 

7. คาํวา่ penumbra  

8. ขนาดของ field (multiple fields และ split fields)  

9. Wedge filters  

10. Simulation ในการวางแผนการรกัษา 
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11. จุด “A”, “B” และ milligram-hours  

ง. ภาวะแทรกซอ้น (acute และ delayed) – ผูร้บัการฝึกอบรมสามารถใหก้ารวนิิจฉยั และดแูล 

   รกัษาภาวะแทรกซอ้นของรงัสรีกัษาต่อ 

1. ทางเดนิอาหาร 

2. ทางเดนิปัสสาวะ 

3. ผวิหนงั 

4. กระดกู 

5. ไขกระดกู 

6. ไต 

7. ตบั 

8. ระบบประสาทสว่นกลาง 

9. เซลลต์ายจากรงัส ี

10. ทางระบบเพศสมัพนัธ ์(sexual dysfunction) 

11. การเกดิมะเรง็จากรงัส ี

 

XI. โรคในแต่ละอวยัวะทางนรีเวช และแนวทางในการรกัษา (Organ-specific diseases and 

therapeutic options) 

   วตัถปุระสงค ์:  

   ผูร้บัการฝึกอบรมควรทีจ่ะตอ้งมคีวามรูใ้นหลกัการทางอายุรศาสตรท์ัว่ไป และทางมะเรง็นรเีวช   

ทีด่เีพือ่ทีจ่ะนําไปใชใ้นการประเมนิก่อนรกัษา และในการดแูลรกัษาผูป่้วยมะเรง็นรเีวชไดอ้ยา่งเหมาะสม   

หรอืนําไปใชใ้นการเลอืกผูจ้ะใหค้าํปรกึษาไดอ้ยา่งเหมาะสมเมือ่มคีวามจาํเป็น 

        วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม :  

   ผูร้บัการฝึกอบรมมคีวามสามารถในการประเมนิ และดแูลรกัษาผูป่้วยมะเรง็กลุ่มต่างๆ ได ้    

ก. การประเมนิผู้ป่วยก่อนผ่าตดั : ผูร้บัการฝึกอบรมรูถ้ึงขอ้บ่งชี้และสามารถแปลผลของการ

ตรวจต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยมคีวามเขา้ใจในเรือ่งของ 

          1.  Pretreatment evaluation 

          2.  Metastasis work-up 

          3.  Treatment modality selection 

ข. การเตรยีมผูป่้วยก่อนผา่ตดั : ผูร้บัการฝึกอบรมมคีวามสามารถ 

1. เตรยีมลาํไสไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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2. บอกตําแหน่งทีจ่ะทาํ ostomy ได ้

3. แกไ้ข สารน้ํา เกลอืแร ่และ ภาวะขาดสารอาหารได ้

          4.  เตรยีมการดแูลผูป่้วยทีม่โีอกาสอยูใ่นภาวะวกิฤตหลงัผา่ตดั 

          5.  ใหข้อ้มลูและคาํปรกึษาในเรือ่งการผา่ตดั แก่ผูป่้วยและญาตไิด ้

          6.  เลอืกใชย้าปฏชิวีนะและยากนัการแขง็ตวัของเลอืด เมือ่มขีอ้บ่งชี ้

ค. การเลอืกวธิกีารรกัษา : ผูร้บัการฝึกอบรมมคีวามสามารถในการวนิิจฉยั ประเมนิ และดแูล

รกัษาผูป่้วยมะเรง็นรเีวชกลุ่มต่างๆ ได ้   

1. ปากมดลูก : ผูร้บัการฝึกอบรมควรมคีวามสามารถในการวนิิจฉยั ประเมนิ และดแูลรกัษา

มะเรง็ปากมดลูกในทุกระยะตัง้แต่ระยะก่อนลุกลาม (preinvasive) ระยะลุกลาม และเมื่อกลบัเป็นซํ้า ในทุก 

cell types 

2. อวยัวะสบืพนัธุภ์ายนอก : ผูร้บัการฝึกอบรมมคีวามสามารถในการวนิิจฉยั ประเมนิ และ

ดแูลรกัษา 

   -  Vulvar intraepithelial neoplasia 

 -  Squamous cell carcinoma  

 -  Malignant melanoma 

 -  Carcinoma ของต่อม Bartholin 

 -  Basal cell carcinoma 

 -  Sarcomas 

 -  Paget’s disease 

3. มดลกู : ผูร้บัการฝึกอบรมมคีวามสามารถในการวนิิจฉยั ประเมนิ และดแูลรกัษา 

 -  ผูป่้วยทีม่ปีระวตัคิรอบครวัของโรคน้ี 

 -  มะเรง็เยือ่บุโพรงมดลกูในแต่ละระยะ แต่ละ grade รวมถงึปัจจยัเสีย่งอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 -  Uterine sarcoma ชนิดต่างๆ 

 -  การกลบัเป็นซํ้าของมะเรง็มดลกูภายในบรเิวณอุง้เชงิกรานและนอกอุง้เชงิกราน 

  4.  รงัไข ่และ มะเรง็เยือ่บุชอ่งทอ้ง : ผูร้บัการฝึกอบรมมคีวามสามารถในการวนิิจฉยั ประเมนิ 

และดแูลรกัษา 

  -  กลุ่มอาการมะเรง็รงัไขท่ีถ่่ายทอดทางพนัธุกรรม 

    -  มะเรง็รงัไข ่และ มะเรง็เยือ่บุชอ่งทอ้ง ในทุกระยะ ทุก grade และ ทุก cell types 

   -  มะเรง็รงัไข ่และ มะเรง็เยือ่บุชอ่งทอ้ง เมือ่กลบัเป็นซํ้า 
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   5. ท่อนําไข ่ : ผูร้บัการฝึกอบรมมคีวามสามารถในการวนิิจฉยั ประเมนิ และดแูลรกัษามะเรง็

ทอ่นําไขช่นิด adenocacinoma ในทุกระยะ ทุก grade รวมถงึมะเรง็ทอ่นําไขเ่มือ่กลบัเป็นซํ้า  

    6. ปากช่องคลอด : ผูร้บัการฝึกอบรมมคีวามสามารถในการวนิิจฉยั ประเมนิ และดแูลรกัษา

มะเรง็ชอ่งคลอดในทุกระยะ ทัง้ชนิด squamous cell carcinoma, adenocarcinoma, และ sarcoma 

       7. โรคของเน้ือรก : ผูร้บัการฝึกอบรมมคีวามสามารถในการวนิิจฉยั ประเมนิ และดแูลรกัษา 

 -  ครรภไ์ขป่ลาอุก (Molar pregnancy) 

 -  มะเรง็เน้ือรก (Gestational trophoblastic neoplasia; GTN) ชนิด low risk และ high risk 

 -  มะเรง็เน้ือรก ชนิดทีด่ือ้ยา หรอื มกีารกลบัเป็นซํ้า 

 -  Persistent low level hCG 

 -  มะเรง็เน้ือรกชนิดอื่นๆ เช่น Placental site trophoblastic tumor (PSTT), Epithelioid 

trophoblastic tumor (ETT) 

   8. เตา้นม : ผูร้บัการฝึกอบรมควรมคีวามรูเ้กีย่วกบัโรคของเตา้นม และสามารถแนะนําผูป่้วย

เกี่ยวกบัอุบตัิการณ์ของมะเรง็เต้านม ประชากรกลุ่มเสี่ยง การตรวจเต้านมด้วยตนเอง และการทํา 

mammography ในการตรวจคดักรองและวนิิจฉัย  ความสําคญัของ estrogen และ progesterone 

receptors ในมะเรง็เตา้นม หลกัเกณฑใ์นการรกัษาโดยใชย้า tamoxifen ผลของ tamoxifen ต่ออวยัวะเพศ

สตร ี การใหค้ําปรกึษาทางมะเรง็นรเีวชในสตรทีีม่กีารกลายพนัธุข์อง BRCA genes และ การใชฮ้อรโ์มน

ทดแทนในผูป่้วยมะเรง็เตา้นมทีห่ายจากโรค 

 9. มะเรง็นรเีวชในหญงิตัง้ครรภ ์ : ผูร้บัการฝึกอบรมมคีวามสามารถในการวนิิจฉยั ประเมนิ 

และดแูลรกัษามะเรง็นรเีวชในหญงิตัง้ครรภ ์ตามอวยัวะทีเ่ป็นโรค และตามอายคุรรภ ์

          10. มะเรง็ที่กระจายมาที่อวยัวะสบืพนัธุ์ : ผูร้บัการฝึกอบรมมคีวามสามารถในการ                     

วนิิจฉยั ประเมนิ และดแูลรกัษาโรคมะเรง็ทีก่ระจายมาจากอวยัวะอื่น 

  11. การใชฮ้อรโ์มนทดแทน : ผูร้บัการฝึกอบรมมคีวามสามารถในการเลอืกใชฮ้อรโ์มน

ทดแทนในผูป่้วยทีเ่ป็นโรคมะเรง็ทางนรเีวช และสามารถอภปิราย ถงึผลดแีละผลเสยีของทางเลอืกดงักล่าว 
 

  XII. หตัถการทางศลัยกรรม (Surgical procedures) 

       วตัถปุระสงค ์:  

   ผูร้บัการฝึกอบรมควรจะตอ้งมปีระสบการณ์ในการฝึกปฏบิตัหิรอืช่วยทีเ่พยีงพอ ในหตัถการทาง

ศลัยกรรมต่างๆ ทีใ่ชใ้นการรกัษาและวนิิจฉยั จนอาจจะสามารถทาํไดด้ว้ยตนเองเมือ่สิน้สดุการฝึกอบรม 

         วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม : 

ก. Surgical anatomy : ผูร้บัการฝึกอบรมมคีวามรูใ้นเรือ่งต่อไปน้ี 
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        1. หลอดเลอืดและแขนงของหลอดเลอืด (collateral circulation) ทีม่าเลีย้งอวยัวะต่างๆ  

ในชอ่งทอ้ง อุง้เชงิกราน บรเิวณขาหนีบ และ เตา้นม 

        2. ระบบน้ําเหลอืงของอวยัวะต่างๆ ในชอ่งทอ้ง อุง้เชงิกราน บรเิวณขาหนีบ เตา้นม และ   

บรเิวณ supraclavicular ดา้นซา้ย  

        3. Avascular spaces ในอุง้เชงิกราน 

   4. กายวภิาคระบบประสาทของอุง้เชงิกราน 

ข. การเตรยีมตวัผูป่้วยก่อนผา่ตดั : ผูร้บัการฝึกอบรมมคีวามสามารถ 

1. เตรยีมลาํไสก่้อนผา่ตดั 

2. บอกตําแหน่งทีจ่ะทาํ ostomy ได ้

3. แกไ้ขสารน้ํา เกลอืแร ่และภาวะขาดสารอาหารได ้

4. สัง่เตรยีมในเรือ่งการหายใจ เมือ่มขีอ้บ่งชี ้

5. ใหข้อ้มลูและคาํปรกึษาในเรือ่งการผา่ตดั แก่ผูป่้วยและญาต ิ

6. เลอืกยาปฏชิวีนะ และยาป้องกนัการแขง็ตวัของเลอืดไดอ้ยา่งเหมาะสม เมือ่มขีอ้บ่งชี ้

7. คดัเลอืกผูป่้วยทีจ่ําเป็นทีจ่ะไดย้าปฏชิวีนะป้องกนัภาวะเยื่อบุ 1 6หัวใจอักเสบ16จาการตดิเชื้อ

แบคทเีรยีแบบกึง่เฉยีบพลนั (Subacute bacterial endocarditis; SBE) 

8. ปรกึษาแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัการป้องกนั deep vein thrombosis (DVT), pulmonary 

embolism (PE) 

9. ประเมนิแบ่งกลุ่มผูป่้วยตามความเสีย่ง 

ค. การรกัษาปฐมภมู ิ: ผูร้บัการฝึกอบรมมคีวามสามารถในการทาํหตัถการ ดงัต่อไปน้ี 

1. การรกัษารอยโรคมะเรง็ก่อนลุกลาม (Preinvasive) 

2. การผา่ตดัมดลกูออก (Hysterectomy)  

2.1 ทางชอ่งคลอด 

2.2 ทางหน้าทอ้งแบบเปิดชอ่งทอ้ง (Laparotomy) 

2.3 ทางหน้าทอ้งแบบผา่นกลอ้ง (Laparoscopy)(หรอืผา่นการชว่ย) 

2.4 แบบถอนรากถอนโคน (Radical)   

3. การผา่ตดัทอ่นําไขแ่ละรงัไขอ่อก (Salpingo-oophorectomy) 

4. การผา่ตดัปีกมดลกูออกแบบถอนรากถอนโคน (Radical adnexectomy) 

5. การเลาะต่อมน้ําเหลอืงที ่

5.1 Pelvic 

5.2 Para-aortic 
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5.3 Inguinal (หรอืผา่นการชว่ย) 

5.4 Femoral (หรอืผา่นการชว่ย)  

6. การผา่ตดัผนงัชอ่งคลอดออก (Vaginectomy) แบบ 

6.1 Simple 

6.2 Radical (หรอืผา่นการชว่ย) 

7. การผา่ตดัอวยัวะสบืพนัธุภ์ายนอกออก (Vulvectomy) แบบ 

7.1 Skinning 

7.2 Simple 

7.3 Partial 

7.4 Radical (หรอืผา่นการชว่ย) 

8. Pelvic exenteration (หรอืผา่นการชว่ย) 

8.1 Anterior 

8.2 Posterior 

8.3 Total 

9. Omentectomy, peritoneal stripping or resection 

10. การใสแ่รห่รอื ฝังแรก่มัมนัตภาพรงัส ี(Intracavitary radiation or implantation)  

11. การรกัษาดว้ย LASER (หรอืผา่นการชว่ย) 

12. การผา่ตดัผา่นกลอ้ง laparoscope (หรอืผา่นการชว่ย) 

ง. ทางเดนิอาหาร : ผูร้บัการฝึกอบรมไดผ้า่นการชว่ยในการทาํหตัถการ ดงัต่อไปน้ี   

1.  การใสท่อ่ใหอ้าหารทาง jejunostomy หรอื gastrostomy 

     2.  การตดัต่อลาํไสเ้ลก็ 

      3.  การผา่ตดั bypass ของลาํไสเ้ลก็ 

   4.  การทาํ ileostomy 

  5.  การเยบ็ซ่อม fistula 

  6.  การตดัต่อลาํไสใ้หญ่ 

  7.  การผา่ตดั bypass ของลาํไสใ้หญ่ 

  8.  การทาํ colostomy 

  9.  การตดัมา้ม 

          10. การตดัชิน้เน้ือของตบั 

จ. ทางเดนิปัสสาวะ : ผูร้บัการฝึกอบรมไดผ้า่นการชว่ยในการทาํหตัถการ ดงัต่อไปน้ี 
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1. กระเพาะปัสสาวะ 

1.1 การตดักระเพาะปัสสาวะบางสว่น 

1.2 การตดักระเพาะปัสสาวะทัง้หมด 

1.3 การเยบ็ซ่อมรรู ัว่ (fistula) ระหวา่งกระเพาะปัสสาวะกบัชอ่งคลอด โดย 

1.3.1 การเยบ็ปิดทนัท ี

1.3.2 การเยบ็ปิดในภายหลงั (delayed or secondary closure) 

1.4 การทาํ cystostomy 

2. หลอดไต 

2.1 Ureteroneocystostomy (UNC) with or without 

2.1.1 Bladder flaps 

2.1.2 Psoas fixations 

2.2 End-to-end ureteral re-anastomoses  

2.3 Transureteroureterostomy (TUU) 

2.4 Small-bowel interpositions 

2.5 Cutaneous ureterostomy 

2.6 การเยบ็ซ่อม ureter หลงัจากถูกตดัโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ 

3. การทาํ conduits จาก 

3.1 ลาํไสเ้ลก็สว่น ileum 

3.2 ลาํไสใ้หญ่ 

ฉ. การรกัษาฝีหนอง ทีช่่องทอ้ง หรอืทีบ่รเิวณ perineum : ผูร้บัการฝึกอบรมมคีวามสามารถ    

ในการรกัษาผูป่้วยเหล่าน้ีไดท้ัง้ทางยาและการผา่ตดั 

ช. Reconstruction : ผูร้บัการฝึกอบรมไดผ้า่นการชว่ยในการทาํหตัถการ ดงัต่อไปน้ี 

1. ทาํชอ่งคลอดขึน้มาใหมโ่ดยใช ้

1.1 Split thickness skin grafts 

1.2 Pedicle grafts 

1.3 Myocutaneous grafts 

2. ทาํ pelvic floor ขึน้มาใหมจ่าก 

2.1 Omental pedicle grafts 

2.2 Transposition of muscle grafts 

ซ. หตัถการทีใ่ชใ้นการประเมนิ : ผูร้บัการฝึกอบรมมคีวามสามารถในการทาํ  
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1. การสอ่งกลอ้งตรวจชอ่งทอ้ง( Laparoscopy) 

2. การสอ่งกลอ้งตรวจทางชอ่งคลอด (Colposcopy)   

3. การตดัปากมดลกูดว้ยหว่งไฟฟ้า (LEEP/LLETZ) 

4. การรกัษาโดยการจีด้ว้ยความเยน็ (Cryotherapy) 

5. การสอ่งกลอ้งตรวจกระเพาะปัสสาวะ (Cystoscopy) หรอืผา่นการชว่ย 

6. การสอ่งกลอ้งตรวจลาํไสใ้หญ่และไสต้รง (Procto-sigmoidoscopy) หรอืผา่นการชว่ย 

7. การรกัษาดว้ย laser หรอื ผา่นการชว่ย 

ฌ. การรกัษาภาวะแทรกซอ้นจากการผา่ตดัและหลงัผา่ตดั : ผูร้บัการฝึกอบรมสามารถรูว้่าเกดิ

ภาวะแทรกซอ้นต่างๆ เหล่าน้ีขึน้ และใหก้ารดแูลรกัษาได ้

1. Transfusion reactions จากการใหเ้ลอืด 

2. การแขง็ตวัของเลอืดทีผ่ดิปกต ิ

3. หวัใจหยดุเตน้ 

4. การบาดเจบ็ต่อกระเพาะปัสสาวะ หลอดไต เสน้เลอืดและลาํไส ้

5. การบาดเจบ็ต่อเสน้ประสาท obturator 

6. การบาดเจบ็ต่อ thoracic duct  

7. การเสยีเลอืดมากอยา่งฉบัพลนั (massive hemorrhage) ขณะผา่ตดั 

ญ. การรกัษาภาวะแทรกซอ้นหลงัผา่ตดั : ผูร้บัการฝึกอบรมสามารถรูว้่าเกดิภาวะแทรกซอ้น

ต่างๆ เหล่าน้ีขึน้หลงัการผา่ตดั และใหก้ารดแูลรกัษาได ้

1. ปอดแฟบ (Atelectasis) 

2. การตกเลอืด 

3. Pulmonary embolization 

4. Vesicovaginal fistula 

5. Ureterovaginal fistula 

6. Rectovaginal fistula 

7. Ileovaginal fistula 

8. ภาวะไตลม้เหลว 

9. หวัใจลม้เหลว 

10. กลา้มเน้ือหวัใจขาดเลอืด 

11. หวัใจเตน้ผดิปกต ิ

12. ความดนัโลหติสงูแบบวกิฤต 
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13. ไข ้

14. ปัญหาเกีย่วกบัการหายใจ รวมทัง้ Acute respiratory distress syndrome (ARDS)   

15. ปัญหาแผลผา่ตดั เชน่ตดิเชือ้ แผลแยก แผลแตก 

16. Septic pelvic thrombophlebitis. 

17. ลาํไสอุ้ดตนั 

18. การเปลีย่นแปลงของสภาพจติใจ 

19. ตวัเหลอืง ตาเหลอืง 

20. ความผดิปกตทิางเมตาโบลกิ เชน่ hypercalcemia, hyponatremia, hypomagnesemia. 

21. การตดิเชือ้รนุแรง รวมถงึภาวะชอ็ก 

22. Short bowel syndrome 

23. Hernias ชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ ventral, peritoneal, และ peristomal 

24. อาการปวดเฉียบพลนั 

25. อาการปวดเรือ้รงั 

 

  XIII. ข้อเบด็เตลด็ (Miscellaneous) 

   วตัถปุระสงค ์:  

              ผูร้บัการฝึกอบรมควรจะตอ้งมคีวามรูพ้ืน้ฐาน ความเขา้ใจในหลกัการ และความสามารถพืน้ฐาน 

ในเรือ่งต่างๆ ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการดแูลผูป่้วยมะเรง็นรเีวช ไดแ้ก่ 

             วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม : 

             ก. ผูร้บัการฝึกอบรมมคีวามรูพ้ืน้ฐานในเรือ่ง 

 1. จรยิธรรมทางการแพทย ์ไดแ้ก่ แนวทางการประกอบวชิาชพีทีเ่หมาะสม ซึง่คาํนึงถงึ สทิธิ

และหน้าทีข่องแพทย ์ สทิธขิองผูป่้วยและแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด การปฏบิตัขิองแพทยใ์นการดแูลผูป่้วย 

และความสมัพนัธใ์นครอบครวั 

              2. การแจง้ขา่วรา้ย (Breaking bad news) กบัผูป่้วยและญาต ิ 

  3. การแนะนํา การใหค้าํปรกึษา (counseling) และ การสือ่สารกบัผูป่้วยและญาต ิ         

 4. การดแูลแบบประคบัประคอง/บรรเทาอาการ (Palliative care) ทีบ่า้น และใน 

โรงพยาบาล ไดแ้ก่ 

      - การใชย้า ในการดแูลรกัษาเรือ่งอาการปวด และการอุดตนัของลาํไส ้

      - การผา่ตดั ในการดแูลรกัษาเรือ่งอาการปวด และการอุดตนัของลาํไส ้

      - การใชร้งัสรีกัษา ในการดแูลรกัษาเรือ่งอาการปวดจากการกดทบั 
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เสน้ประสาท กระดกู และในการป้องกนักระดกูหกั 

  - การใชร้งัสรีว่มรกัษา ในการดแูลเรือ่งอาการอดึอดัจากน้ําในชอ่งทอ้งหรอืเยือ่หุม้ปอด 

  - การใหส้ารอาหารทางสายยาง และสายน้ําเกลอื 

    5. การตายและภาวะใกลต้าย (Death and dying) การแนะนําผูป่้วยทีอ่ยูใ่นภาวะ 

ใกลต้ายรวมทัง้ญาต ิ

  6. การใหก้ารดแูลผูป่้วยระยะสดุทา้ย (Hospice care) รวมถงึการทาํพนิยักรรมชวีติ (living will) 

           ข. ผูร้บัการฝึกอบรมมคีวามเขา้ใจในหลกัการของ 

                 1. นิตเิวชศาสตร ์(Forensic medicine) 

                 2. การยนิยอมรบัการรกัษา (Informed consent) 

                  3. การวจิยัทางคลนิิกเชงิทดลอง 

                 4. การประกนัคุณภาพ (Quality assurance) 

                 5. กระบวนการพจิารณา ทบทวน และประเมนิผล ของสถาบนัฝึกอบรม 

                 6. การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

        ค. ผูร้บัการฝึกอบรมมคีวามสามารถพืน้ฐานในหตัถการ 

                  1. การใสท่อ่ระบายชอ่งอก 

                  2. การใสส่ายในเสน้เลอืดดาํใหญ่ (central venous access lines) แบบชัว่คราวหรอืถาวร 

                  3. การใสท่อ่ชว่ยหายใจทาง orotrachea หรอื transtrachea 
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ภาคผนวกท่ี 7 

 

แบบคาํร้องขอตรวจผลการสอบ สาขาวิชามะเรง็นรีเวชวิทยา ภาควิชาสติูศาสตร-์นรีเวชวิทยา 

 

เขยีนที.่............................................................. 

วนัที.่........เดอืน...............................พ.ศ............ 

 

เรยีน ประธานหลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขามะเรง็นรเีวชวทิยา 

 

  ขา้พเจา้..............................................................................เลขบตัรประชาชน.................................................... 

แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขามะเรง็นรเีวชวทิยา ชัน้ปีที.่..........  

มคีวามประสงคย์ืน่คาํรอ้งขอตรวจสอบผลการสอบ......................................................................................  

และขอทราบรายละเอยีดผลการตดัสนิ ตามทีไ่ดท้าํสอบไปในวนัที.่.............................................................. 

และประการผลสอบในวนัที.่.......................................................... 

  เน่ืองจาก........................................................................................................................................................... 

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

 

 จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา  

                         ขอแสดงความนบัถอื  

 

ลงชื่อ................................................... 

(.........................................................) 

ผูย้ืน่คาํรอ้ง    

 

เรยีน............................................................... 

อนุมตั ิแจง้ผูเ้กีย่วขอ้งดาํเนินการ 

ไมอ่นุมตั ิ

 

ลงชื่อ.............................................................. 

(....................................................................) 

 ประธานหลกัสตูรการฝึกอบรม 

 วนัที.่....................................... 
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ภาคผนวกท่ี 8 

 

แบบประเมินหลกัสตูรการฝึกอบรม 

แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขามะเรง็นรีเวชวิทยา ท่ีสาํเรจ็การฝึกอบรม 

 

 

การประเมินผลการปฏิบตังิานของแพทย์   

สาขามะเร็งนรีเวชวทิยา ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 

คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

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

 

ช่ือ.............................................................................................................................. สาขามะเร็งนรีเวชวิทยา 

จบปีการศึกษา.................................................. 

สถานท่ีทาํงาน .............................................................................................................................................. 

 

 ดีมาก ด ี พอใช้ ต้องปรับปรุง ไม่ออกความเห็น 

ความรู้(Cognitive) 

  ความรู้ทางวชิาการ 

     

  การตดัสินใจ      

ทกัษะ(Skill) 

ความสามารถในการปฏิบติังาน 

     

ความสามารถในการแสดงออก      

ทางการเขียนและการพดู      

เจตคติ(Affective) 

ความรับผดิชอบในหนา้ท่ี 

     

ความสามารถในการปฏิบติังาน      

มนุษยสมัพนัธ์  มารยาท ฯลฯ      



 

 

มาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา  
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ความคิดริเร่ิม      

 

การประเมินผลท่ีไดจ้ากผูใ้หค้ะแนน..........คน 

 ความเห็นอ่ืน................................................................................................................................... 

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

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

 

ลงช่ือ................................................................ 

(......................................................................) 

ตําแหน่ง........................................................... 

วนัท่ี.............เดือน...........................พ.ศ............ 
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แบบประเมนิหลกัสูตรการฝึกอบรมฯ โดยแพทย์ประจาํบ้านอนุสาขาฯ 

อนุสาขามะเร็งนรีเวชวทิยา ภาควชิาสูตศิาสตร์-นรีเวชวทิยา 

คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

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

 เน่ืองดว้ยการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยาไดส้ิ้นสุดลง ในการน้ีสาขาวิชาฯ

และภาควิชาฯ จาํเป็ฯตอ้งทบทวนและประเมินหลกัสูตรการฝึกอบรม จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการให้

ขอ้มูลเพื่อนาํมาใชใ้นการปรับปรุงกระบวนการฝึกอบรมใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 

กรุณาเติมขอ้ความในช่องวา่ง และทาํเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีท่านเห็นดว้ยมากท่ีสุด 

หัวข้อการประเมิน ดีมาก ด ี พอใช้ ต้องปรับปรุง ไม่ออกความเห็น 

อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม(trainer)      

จาํนวนอาจารย ์      

คุณภาพอาจารย ์      

ความเอาใจใส่ของอาจารย ์      

ทรัพยากรทางการศึกษา      

ผู้รับการฝึกอบรม(trainee)      

การเพิ่มพนูความรู้      

การเพิม่พนูทกัษะทางหตัถการ      

การเพิ่มพนูทกัษะทางการเขียนและ

การพดู 

     

คุณภาพชีวิตและสวสัดิการ      

ความสามารถในการพฒันาและเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

     

วธีิประเมินผลการฝืกอบรม      

ความเหมาะสมของวิธีการประเมินผล      

ความสามารถในการจาํแนกคุณภาพ

ผูรั้บการฝึกอบรม 

     



 

 

มาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา  
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ความโปร่งใสของวิธีการประเมิน      

ภาพรวมของกระบวนการฝึกอบรม      

ความเหมาะสมโดยภาพรวม      

ความเหมาะสมของเน้ือหาและ

กิจกรรมวิชาการ 

     

การปฏิบติังานในสาขา      

ความภูมิใจท่ีสาํเร็จการศึกษาใน

หลกัสูตรน้ี 

     

 

ส่ิงทีท่่านประทบัใจในการฝึกอบรม 

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

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

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

ส่ิงทีค่วรปรับปรุงหรือพฒันา 

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

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

................................................................................................................................ 
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ภาคผนวกท่ี 9 

 

แบบฟอร์มการคดัเลือกผู้สมัครเป็นแพทย์ประจาํบ้านอนุสาขามะเร็งนรีเวชวทิยา 

 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนทีไ่ด้ 

1. ผลการเรียนในระดับแพทยศาสตร์บัณฑิต 

GPA 3.5-4.0 

GPA 3.0-3.49 

GPA <3.0 

 

16-20 

11-15 

1-10 

 

2. ทกัษะทางภาษาองักฤษ 

ประเมินจากการสอบสมัภาษณ์ภาษาองักฤษ 

 

10 

 

3. ผลการสอบสัมภาษณ์ 

ความรู้ความสามารถ ทกัษะ เจตคติ คุณธรรม ทกัษะการ

ส่ือสาร มนุษยสมัพนัธ์ ความสามารถพิเศษ 

 

50 

 

4. Letter of recommendation 10  

5. ความสนใจทางมะเร็งนรีเวชวทิยา 

เช่น การประชุมวิชาการ วิชาเลือก บทความวิชาการ 

10  

คะแนนรวม 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

มาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา  
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ภาคผนวกท่ี 10 

 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบแผนงานฝึกอบรม 

 

ลาํดบั ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

1. รองศาสตราจารยน์ายแพทย์

เรอืงศกัดิ ์เลศิขจรสขุ 

- พ.บ.(จุฬาฯ) 

- ว.ว. สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา 

- ว.ว. มะเรง็วทิยานรเีวช 

- Certificate in Trophoblastic 

disease (Charing Cross Hospital, 

UK) 

- Certificate of Attendance (Royal 

Marsden Hospital, UK) 

- Certificate of Medical Education 

(University of Dundee, UK) 

- แพทยศ์าสตร ์

- สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา 

- มะเรง็นรเีวชวทิยา 

- Trophoblastic Disease 

 

 

- Gynecologic Oncology 

 

- Medical Education 

2. รองศาสตราจารยน์ายแพทย์

พงษ์เกษม วรเศรษฐสนิ 

- พ.บ.(จุฬาฯ) 

- ว.ว. สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา 

- ว.ว. มะเรง็วทิยานรเีวช 

- Certificate in Gynecologic 

Oncology (The Royal Brisbane 

and Women’s Hospital & Mater 

Misercordiae Hospital, Australia) 

- แพทยศ์าสตร ์

- สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา 

- มะเรง็นรเีวชวทิยา 

- Gynecologic Oncology 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

มาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา  
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ภาคผนวกท่ี 11 

การประเมินโครงการฝึกอบรม (PROGRAM EVALUATION) 
 

หวัข้อการประเมิน 
มาก

ท่ีสดุ 
มาก น้อย 

น้อย

ท่ีสดุ 

ไม่

สามารถ

ตอบได้ 
ข้อเสนอแนะ 

4 3 2 1 N/A 

ศกัยภาพการผลติแพทยด์า้นมะเรง็นรเีวชวทิยาของ

หลกัสตูร 

      

ความสาํเรจ็ของโครงการฝึกอบรมฯ ทีผ่า่นมา       

ความน่าเชื่อถอืของในภาพรวมโครงการฝึกอบรมฯ 

ในชว่งเวลาทีผ่า่นมา 

      

ความสามารถของแพทยผ์ูส้าํเรจ็การฝึกอบรมในการ

ปฏบิตังิาน 

      

โครงการฝึกอบรมฯ ตอบสนองเชงิประจกัษ์ต่อความ

ตอ้งการของประเทศ 

      

มคีวามเป็นผูนํ้าดา้นการฝึกอบรมอนุสาขามะเรง็

วทิยานรเีวช 

      

ควรใหก้ารสนบัสนุนดา้นนโยบายใหโ้ครงการ

ฝึกอบรมฯดาํเนินต่อไป 

      

ควรใหก้ารสนบัสนุนดา้นทรพัยากรอยา่งเพยีงพอต่อ

โครงการฝึกอบรมฯ 

      

โครงการฝึกอบรมฯ มกีารพฒันาอยา่งต่อเน่ืองใน

ชว่งเวลาทีผ่า่นมา 

      

โครงการฝึกอบรมฯ ไดร้บัการสนบัสนุนในดา้น

นโยบาย กาํลงัคน งบประมาณ สถานที ่เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

      

โครงการฝึกอบรมฯ ไดร้บัความรว่มมอืจากภายนอก 

อาท ิราชวทิยาลยัฯ แพทยสภา โรงเรยีนแพทยอ์ื่นๆ 

      

ความเหมาะสมของคุณภาพและแนวทางการพฒันา

คุณภาพของสถาบนัฝึกอบรม 

      

ความเหมาะสมของเกณฑใ์นการรบัผูเ้ขา้ฝึกอบรมใน       
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สถาบนั 

ความเหมาะสมของจาํนวน คุณภาพและแนว

ทางการพฒันาอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

      

คุณภาพและความพรอ้มของผูร้บัการฝึกอบรม       

ความเหมาะสมของวธิกีารประเมนิผล       

ความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรมทัง้หมดใน

ภาพรวม 

      

 

 

ขอ้เสนอแนะการประเมนิโครงการฝึกอบรมฯ ในดา้นบรบิท 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

ขอ้เสนอแนะการประเมนิโครงการฝึกอบรมฯ ในดา้นปัจจยันําเขา้ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

ขอ้เสนอแนะการประเมนิโครงการฝึกอบรมฯ ในดา้นกระบวนการ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________________ 

 

ขอ้เสนอแนะการประเมนิโครงการฝึกอบรมฯ ในดา้นผลผลติ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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	วิธีการประเมินผลการเรียนรู้และระดับความสามารถในแต่ละชั้นปีของหลักสูตร ได้แสดงไว้ในภาคผนวกที่ 2
	มาตรฐานผลการเรียนรู้
	อาศัยการประเมินผลตามเกณฑ์ ดังนี้
	1. กิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อมั่นได้ (Entrustable Professional Activities, EPAs) ของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา
	การดูแลผู้ป่วยตามสมรรถนะของสูตินรีแพทย์อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา (EPAs) คือ
	3. อาจารย์ผู้ประเมิน สรุปผลประเมินของแพทย์ผู้ฝึกอบรม ตามระดับศักยภาพโดยรวม ดังนี้
	โดยจะมีการประเมิน EPAs (assessment of EPAs) ในแพทย์ประจำบ้านต่อยอดแต่ละชั้นปีตามตารางที่ 2 ซึ่งแสดงความสัมพันธ์กับ EPAs ในตารางที่ 3 และ/หรือ มีการประเมินโดยวิธี direct observation procedural skills (DOPs) ในแพทย์ประจำบ้านต่อยอดแต่ละชั้นปีตามตารางที่...
	9. การทำการศึกษาวิจัย
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	- การนำเสนอรายงานผู้ป่วยร่วมกับสหสาขา (grand round)
	- บทความฟื้นฟูวิชาการ (topic review)
	- การนำเสนอรายงานผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชในแต่ละเดือน (monthly report)
	- การประชุมคอลโปสโคปีร่วมกับสาขาพยาธิวิทกยานรีเวช (colposcopic conference)
	- บรรยายทางวิชาการทั้งภายในสาขา และระดับภาควิชา
	- การประชุมร่วมระหว่างสถาบันในการนำเสนอกรณีศึกษาที่น่าสนใจ (interinstitute conference)
	- การประชุมวิชาการประจำปีของสมาคม ชมรม หรือองค์กรที่เกี่ยวกับมะเร็งนรีเวช
	- การประชุมวิชาการประจำปีของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
	- คลินิกผู้ป่วยนอก (gynecologic oncology clinic, mole clinic, colposcopic clinic, tumor clinic)
	- หอผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช
	- ห้องผ่าตัด
	- แผนกรังสีรักษา
	- แผนกศัลยกรรม (urologic surgery, colorectal surgery)
	- หน่วยเวชบำบัดวิกฤติและหน่วยระงับปวด
	- ศูนย์ชีวาภิบาล
	- รับปรึกษาในกรณีมีผู้ป่วยที่มีปัญหาซึ่งเกี่ยวกับมะเร็งนรีเวช
	- รับปรึกษานอกเวลาราชการที่เกี่ยวกับมะเร็งนรีเวช
	- หัตถการทางศัลยกรรมอันได้แก่ การผ่าตัดทางมะเร็งนรีเวชทางช่องท้อง ทางช่องคลอด ทางปากช่องคลอดและขาหนีบ การผ่าตัดผ่านกล้อง (laparoscopic surgery) การเจาะน้ำในช่องท้องหรือในช่องปอด โดยกำหนดให้ผู้รับการฝึกอบรมควรได้ทำผ่าตัด radical hysterectomy ร่วมกับการ...
	งานวิจัยดังกล่าวต้องประกอบด้วย หัวข้อหลักดังนี้
	1. บทคัดย่อ
	2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	3. วิธีการวิจัย
	4. ผลการวิจัย
	5. การวิจารณ์ผลการวิจัย
	Uขอบเขตความรับผิดชอบ
	เนื่องจากการมีความสามารถในการทําวิจัยด้วยตนเองเป็นสมรรถนะหนึ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมี และการพิจารณาผลการฝึกอบรมนั้น อาศัยผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการประเมินการได้รับวุฒิบัตรฯ ดังนั้น สถาบันฝึกอบรมจะช่วยในการเตรียมความพร้อมให...
	UคุณลักษณะของงานวิจัยU
	1. เป็นผลงานที่ริเริ่มใหม่ หรือเป็นงานวิจัยที่ใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนทั้งในและ ต่างประเทศ  แต่นํามาดัดแปลงหรือทําซํ้าในบริบทของสถาบัน
	2. แพทย์ประจําบ้านและอาจารย์ผู้ดําเนินงานวิจัยทุกคน ควรผ่านการอบรมด้านจริยธรรม การวิจัยในคน / หรือ good clinical practice (GCP)
	3. งานวิจัยทุกเรื่องต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน
	4. งานวิจัยทุกเรื่อง ควรดําเนินงานวิจัยภายใต้ข้อกําหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสมกับคําถามวิจัย
	5. ควรใช้ภาษาอังกฤษในการนําเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทคัดย่อ
	Uกรอบเวลาการดำเนินงาน
	ไม่เกิน 2 ปี โดยส่งนิพนธ์ต้นฉบับหรือผลงานที่ได้รับตีพิมพ์ในช่วงเวลาที่กำหนด
	ทั้งนี้ เดือนที่กําหนดขึ้นเป็นระยะเวลาที่ประมาณการ  อาจจะทําได้เร็วกว่าหรือช้ากว่านี้ได้
	1. การบริบาลผู้ป่วย (Patient care)
	การดูแลสุขภาพสตรีในลักษณะการทำงานเป็นทีมและสหวิชาชีพโดยมีหลักการดังนี้
	- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีที่ 1 มีสมรรถนะ
	- ดูแลผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชที่ไม่ซับซ้อน
	- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีที่ 2 มีสมรรถนะ
	- ดูแลผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชที่ซับซ้อน
	- เป็นหัวหน้าทีมในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช
	- แพทย์ประจําบ้านต่อยอดทุกชั้นปี บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
	2. ความรู้และทักษะหัตถการทางเวชกรรม (Medical knowledge and procedural skills)
	- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีที่ 1 มีสมรรถนะ
	- ผ่าตัดแบบพื้นฐาน ช่วยการผ่าตัดที่ซับซ้อน
	- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีที่ 2 มีสมรรถนะ
	- ผ่าตัดที่ซับซ้อน เช่น radical hysterectomy
	- เป็นหัวหน้าทีมในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช
	- แพทย์ประจําบ้านต่อยอดทุกชั้นปี เข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การสอนข้างเตียง การประชุมวิชาการ และวารสารสโมสร เป็นต้น
	- แพทย์ประจําบ้านต่อยอดทุกชั้นปี ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหัตถการ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษต่างๆ
	3. ทักษะระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
	- แพทย์ประจําบ้านต่อยอดทุกชั้นปี เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร
	- แพทย์ประจําบ้านต่อยอดทุกชั้นปีให้คําแนะนําที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ผู้ป่วยและญาติ
	- แพทย์ประจําบ้านต่อยอดทุกชั้นปีมีทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสารที่ดีกับผู้ร่วมงาน
	- แพทย์ประจําบ้านต่อยอดทุกชั้นปี ปฏิบัติงานสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ และแพทย์ประจําบ้านรุ่นน้อง
	- แพทย์ประจําบ้านต่อยอดทุกชั้นปี นําเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาในกิจกรรม วิชาการ เช่น case conference เป็นต้น
	- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดทุกชั้นปี มีส่วนร่วมในการอภิปรายปัญหา ให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติ ในการทำfamily conference ร่วมกับสหสาขา
	4. การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ (Practice-based learning and improvement)
	- แพทย์ประจําบ้านต่อยอดทุกชั้นปี มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และสหวิชาชีพ
	- แพทย์ประจําบ้านต่อยอดทุกชั้นปี ปฏิบัติงานสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจําบ้านรุ่นน้อง
	- แพทย์ประจําบ้านต่อยอดทุกชั้นปี ต้องทํางานวิจัย โดยเป็นผู้วิจัยหลัก
	- แพทย์ประจําบ้านต่อยอดทุกชั้นปี บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
	- แพทย์ประจําบ้านต่อยอดทุกชั้นปีรักษาผู้ป่วยบนหลักการของการใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
	5. วิชาชีพนิยม (Professionalism)
	- แพทย์ประจําบ้านต่อยอดทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านบูรณาการทางการแพทย์
	- แพทย์ประจําบ้านต่อยอดทุกชั้นปี  พัฒนาให้มีเจตคติที่ดีระหว่างการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย
	- แพทย์ประจําบ้านต่อยอดทุกชั้นปี ต้องทํางานวิจัย โดยเป็นผู้วิจัยหลัก
	- แพทย์ประจําบ้านต่อยอดทุกชั้นปีเรียนรู้เพื่อให้มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
	6. การทำเวชปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (System-based Practice)
	- แพทย์ประจําบ้านต่อยอดทุกชั้นปี มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพของ โรงพยาบาล ระบบความปลอดภัยของผู้ป่วย รวมทั้งสิทธิผู้ป่วย
	- แพทย์ประจําบ้านต่อยอดทุกชั้นปีมีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการดูแลรักษา, cost consciousness medicine, หลักการบริหาร จัดการ ระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
	กลวิธีประเมินผลการเรียนรู้
	การประเมินสมุดบันทึกหัตถการ (log book) ต้องส่งสมุดบันทึกหัตถการที่บันทึกครบถ้วน รวมทั้งใบประเมินการดูแลรักษาผู้ป่วยและการทำหัตถการตาม EPAs และ DOPs ที่ประเมินจากอาจารย์ของแต่ละสถาบัน ตามเกณฑ์ในตารางที่ 2 และตารางที่ 4 ต่อคณะกรรมการส่วนกลางภายในวันที...
	กรณีที่ไม่ส่งแบบประเมิน DOPs และ EPA สมุดบันทึกหัตถการ หรือบันทึกไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์ในการสอบข้อเขียน และการสอบปากเปล่า
	การสอบผ่านเพื่อได้รับวุฒิบัตร หมายถึงการสอบผ่านทุกส่วนของการประเมินข้างต้น กรณีที่สอบไม่ผ่านในส่วนใดส่วนหนึ่ง สามารถสอบใหม่เฉพาะส่วนที่ไม่ผ่านภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการส่วนกลางกำหนด
	การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของแพทย์อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช (โดยสถาบันฝึกอบรม)
	1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของแพทย์ขณะที่กำลังรับการฝึกอบรม
	สถาบันฝึกอบรมจัดให้มีการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม
	1.1 การประเมินระหว่างการฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรมมีการจัดให้มีการประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมแต่ละปีเพื่อเลื่อนชั้น โดยประกอบด้วยการสอบและผลการปฏิบัติงาน
	1.2 การประเมินคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการประเมิน (สอบ) เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช
	2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากสำเร็จการฝึกอบรม
	1. ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช
	2. เป็นสมาชิกราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
	ผ่านการประเมินคัดเลือกโดยอาจารย์ประจำสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา และได้รับการรับรองผ่านการคัดเลือกจากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์ประเมินผ่านเมื่อมีผู้สนับสนุนขั้นต่ำร้อยละ60 ของอาจารย์ประจำภาควิชาทั้งหมด
	จำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
	สถาบันฝึกอบรมประกอบไปด้วยอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมดังนี้
	1. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเต็มเวลา
	สถาบันฝึกอบรมกำหนดให้มีจำนวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเต็มเวลาในอัตราอาจารย์ 2 คน ต่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 1 คน โดยสัดส่วนผู้ให้การฝึกอบรม ต่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา ต้องไม่น้อยกว่า 2 : 1 ในแต่ละปีที่รับสมัคร
	2. อาจารย์ที่ปรึกษาสาขามะเร็งนรีเวช
	ทำงานแบบไม่เต็มเวลา โดยมีหน้าที่คอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาแก่อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเต็มเวลา รวมถึงช่วยดูแลแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ทั้งนี้ อาจารย์แบบไม่เต็มเวลาต้องไม่มากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนอาจารย์ทั้งหมด
	ทั้งนี้นโยบายการคัดเลือกอาจารย์ของสถาบันฝึกอบรมเน้นให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านมะเร็งวิทยานรีเวชในระดับชาติและนานาชาติ มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ ใฝ่รู้และมีเจตคติที่ดีในการให้บริการทางการแพทย์ไปจนถึ...
	หน้าที่ความรับผิดชอบ และภาระงานของอาจารย์ ประกอบด้วยงานด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการ มีระบบการพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านการแพทย์และแพทยศาสตร์ศึกษา มีการประเมินอาจารย์เป็นระยะทั้งจากภาควิชา คณะ และผู้ฝึกอบรม
	ทรัพยากรการฝึกอบรม การบริหารกิจการและการจัดการ
	สถาบันฝึกอบรมจัดให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการและจัดให้มีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยมีการระบุชั่วโมงการทำงานและค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับตําแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมีค่าตอบแทน ดังนี้
	- ค่าตอบแทนรายเดือนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ไม่มีต้นสังกัด (ประมาณเดือนละ 20,000บาท)
	- ค่าตอบแทนสำหรับการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (อัตราเหมาเดือนละ 10,000บาท)
	นอกจากนั้นยังจัดให้มีการฝึกอบรมทดแทนในกรณีที่มีการลาพัก เช่น การลาคลอดบุตร การลาป่วย         การเกณฑ์ทหาร การถูกเรียกฝึกกําลังสํารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร เป็นต้น
	สถาบันฝึกอบรมมีความพร้อมในด้านสถานที่และโอกาสในการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีคุณลักษณะครบตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
	เกณฑ์ทั่วไปสำหรับสถาบันฝึกอบรม
	1) คุณสมบัติทั่วไป
	ก) ได้รับการรับรองคุณภาพ
	สถาบันฝึกอบรมผ่านการรับรองคุณภาพจาก
	- คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	- สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
	- ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย (แพทยสภา)
	ข) มีบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะสังคมนักวิชาการ เพื่อเสริมสร้างคุณสมบัติในการ        ใฝ่รู้ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ การมีการทำงานร่วมกันของแพทย์หลายระดับประกอบด้วยอาจารย์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด แพทย์ประจำบ้าน นิสิตแพทย์ เสริมสร้างลักษณะการดูแลผู...
	ค) มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ที่พร้อม มีจำนวนผู้ป่วยทั้งประเภทผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกพอเหมาะแก่การฝึกอบรมตามเกณฑ์ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีส่วนดำเนินการดูแลรักษาและให้บริบาลกับผู้ป่วยโดยตรง
	ง) มีหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรือแผนก      ในโรงพยาบาล เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ โดยผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรือโรงพยาบาลที่รับผิดชอบดำเนินการต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดขวางการบริหารและกา...
	จ) มีปณิธานและพันธกิจระบุไว้ชัดเจนว่ามุ่งผลิตแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสูตร และมีความสามารถในการเป็นนักวิชาการและที่จะศึกษาต่อเนื่องได้ และมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่สอดคล้องกับพันธกิจ ดังข้อ4
	ฉ) มีระบบบริหารงานที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการจัดการฝึกอบรมให้บรรลุตามปณิธาน ได้แก่ การบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริการ ฝ่ายการเรียนการสอน ฝ่ายวิจัยและพัฒนาบุคลากร
	ช) มีแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาที่ฝึกอบรมและในสาขาที่เกี่ยวข้องและมีความมุ่งมั่น ความเต็มใจในการเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรฝึกอบรม
	2) หน่วยงานกลางพื้นฐาน สถาบันฝึกอบรมมีหน่วยงานกลางให้บริการ ดังต่อไปนี้
	ก) ห้องปฏิบัติการสำหรับการชันสูตร  สถาบันฝึกอบรมมีการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการซึ่งครอบคลุมการชันสูตรประเภทพื้นฐานและประเภทจำเพาะที่จำเป็นสำหรับการฝึกอบรม ซึ่งห้องปฏิบัติการต้องมีพยาธิแพทย์ หรือแพทย์ หรือบุคลากรอื่นที่มีความรู้ความชำนาญเป็นผู้ควบคุม
	 ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยากายวิภาค สถาบันฝึกอบรมมีสาขาวิชาพยาธิเซลล์วิทยานรีเวชโดยเฉพาะ รวมถึงมีภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถที่จะทำการตรวจศพ ตรวจชิ้นเนื้อ และสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยา ที่ได้จากการผ่าตัดหรือการทำหัตถก...
	 ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตร์ชันสูตร สามารถให้บริการตรวจด้านโลหิตวิทยา เคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์ จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุ้มกันได้เป็นประจำ มีการให้บริการทางด้านธนาคารเลือดที่จำเป็นสำหรับการฝึกอบรม มีการบริการตรวจและให้คำปรึกษาทางพัน...
	ข) หน่วยรังสีวิทยาและรังสีรักษา สถาบันฝึกอบรมมีรังสีแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิของภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ไปจนถึงสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ มีอุปกรณ์ที่เพียงพอและทันส...
	ค) ห้องสมุดทางแพทย์ สถาบันฝึกอบรมมีห้องสมุดซึ่งมีตำรามาตรฐานทางการแพทย์ วารสารการแพทย์ที่ใช้บ่อย หนังสือดรรชนีและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับช่วยค้นรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารสำหรับให้แพทย์ประจำบ้านใช้ได้สะดวก และสามารถเข้าถึงข้อมูลวิชาการที่ทันสมัย
	ง) หน่วยเวชระเบียนและสถิติ ผู้ป่วยทุกคนมีแฟ้มประจำตัวซึ่งบันทึกประวัติ ผลการตรวจร่างกาย การสั่งการรักษาที่เป็นมาตรฐาน และมีระบบการจัดเก็บ ค้นหา และการประมวลสถิติที่มีประสิทธิภาพ มีการออกแบบปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ระบบ Electronic Medical Recor...
	3) หน่วยงานทางด้านคลินิกที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วยสาขาที่ฝึกอบรม อันประกอบไปด้วยหน่วยงานที่สำคัญได้แก่ อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ วิสัญญีวิทยา รังสีวิทยา เป็นต้น เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในสาขาที่ฝึกอบรมอย่างครอบคลุม
	4) กิจกรรมวิชาการ สถาบันฝึกอบรมจัดให้มีกิจกรรมวิชาการสม่ำเสมอ ทั้งในหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสาขาที่ฝึกอบรม ได้แก่ กิจกรรมวารสารสโมสร (journal club) บทความฟื้นฟูวิชาการ การนำเสนอรายงานผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชในแต่ละเดือน (monthly report) และกิจกรรมวิชาการร...
	นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากสถาบันอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศได้แก่
	สถาบันฝึกอบรมกิจกรรมเลือก
	โดยร่วมมือในลักษณะการไปฝึกอบรม/ดูงาน ซึ่งแพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 2 จะใช้ช่วงเวลาที่กำหนดให้เป็นวิชาเลือก ในการเลือกสถาบันฝึกอบรมที่ตนเองสนใจที่เกี่ยวข้องกับทางมะเร็งนรีเวช โดยสามารถเลือกสถานที่ได้ทั้งในและต่างประเทศ ที่ผ่านมาแพทย์ประจำบ้านต่อยอ...
	- โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี
	- MD Anderson Cancer Center, Texas, USA (ซึ่งเป็น Sister Hospital กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย)
	- Massachusetts General Hospital, Massachusetts, USA
	- Kurashiki Medical Center, Okayama, Japan
	- Chang Gung Memorial Hospital, Taipei, Taiwan
	- โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
	- โรงพยาบาลราชวิถี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
	แนวทางการพัฒนาอาจารย์
	สถาบันมีแนวทางการพัฒนาอาจารย์ โดยจัดให้มี
	1.  การปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรที่เปิดสอน กระบวนการแพทยศาสตร์ศึกษา ตามนโยบายของราชวิทยาลัยและแพทยสภา
	2. การส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการแพทย์และแพทยศาสตร์ศึกษา เพื่อส่งเสริมการฝึกอบรม การวิจัยต่อเนื่อง ให้การสนับสนุนการทำวิจัย การฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ เข้าร่วมประชุมวิชาการท...
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