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1. มีคุณธรรม จรรยาบรรณ 

2. มีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช ที่เหมาะสมกับความต้องการด้านสุขภาพ

ของสังคมไทย 
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3. มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

4. มีความสามารถในการท าวิจัย ใฝ่หาความรู้และคิดนอกกรอบ 

5. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและรับผิดชอบต่อสังคม  

 
3. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงานฝึกอบรม 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนรีแพทย์ สาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี 

1. มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งนรีเวชอย่างมีมาตรฐานและ
สอดคล้องกับระบบสุขภาพ 

2. มีความสามารถในการวิจัยและค้นคว้าหาความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. มีวิชาชีพนิยม คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วยและญาติ ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมวิชาชีพ 

และสังคม 
4. มีความเข้าใจบทบาทและความส าคัญของสหสาขาวิชาชีพตลอดจนสามารถท างานเป็นส่วนหนึ่ง

ของทีมในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม  
5. มีความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ให้กับแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์

ตลอดจนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป 
 

มาตรฐานความรู้ความช านาญของแพทย์เฉพาะทาง ตามหลักสูตรของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย (มคว.1) 
 แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวชที่จบการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ ต้องมีคุณสมบัติ ความรู้
และทักษะขั้นต่ าตามสมรรถนะหลัก 6 ด้าน ดังนี้  

1. การบริบาลผู้ป่วย (Patient Care)  
2. ความรู้และทักษะทางการแพทย์ (Medical Knowledge and Skills)  
3. ทักษะระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)  
4. การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ (Practice-based Learning and 
Improvement)  
5. วิชาชีพนิยม (Professionalism)  
6. การท าเวชปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (System-based Practice)  
รายละเอียดของสมรรถนะหลักท้ัง 6 ด้านแสดงในภาคผนวกท่ี 1 และรายละเอียดของเนื้อหาวิชา

ของการฝึกอบรมแสดงในภาคผนวกท่ี 2  
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วัตถุประสงค์ 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมครบหลักสูตร จะมีเจตคต ิ(attitude) ที่ดีต่อวิชาชีพ มีความรู้ และความสามารถใน
การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช  ในหัวข้อต่อไปนี้ได้ 

1.การป้องกัน และตรวจคัดกรองมะเร็งระยะเริ่มแรก 
2.การวินิจฉัยโรค   
3.การผ่าตัดและรักษาภาวะแทรกซ้อน 
4.การรักษาโดยยาเคมีบ าบัด และรักษาภาวะแทรกซ้อน 
5.การติดตามผลการรักษา 
6.มีความรู้เกี่ยวกับรังสีรักษา 
7.การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา 
8.การช่วยเหลือแพทย์ทั่วไป และสูตินรีแพทย์ในการดูแลรักษา 
9.การท าการศึกษาวิจัย 

 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1. กิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อมั่นได้ (Entrustable Professional Activities, EPA) ของแพทย์ประจ า
บ้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช 
 การดูแลผู้ป่วยตามสมรรถนะของสูตินรีแพทย์อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช (EPA) คือ 
  EPA 1 การให้ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยทางมะเร็งวิทยานรีเวช (Patient counseling) 
  EPA 2 การประเมินผู้ป่วยก่อนท าหัตถการ หรือก่อนท าการผ่าตัด (Patient evaluation) 
  EPA 3 การเตรียมผู้ป่วยก่อนท าหัตถการ หรือก่อนท าการผ่าตัด (Pre-procedural management) 
  EPA 4 การมีทักษะทางเทคนิคด้านมะเร็งวิทยานรีเวช (Demonstrate technical skills) 
  EPA 5 การดูแลผู้ป่วยหลังท าหัตถการ หรือหลังท าการผ่าตัด (Post-procedural management) 
  EPA 6 การจัดการภาวะวิกฤต (Manage crisis situation) 
  EPA 7 การจัดการภาวะแทรกซ้อนระหว่างการผ่าตัด (Manage peri-procedural complications) 
  EPA 8 การมีทักษะปฏิสัมพันธ์การสื่อสาร และการท างานเป็นทีม (Demonstrate communication and 
teamworking skills) 
       EPA 9 การแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพ และมีทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิค (Demonstrate  
professionalism and non-technical skills) 
   2. ขั้นขีดความสามารถ (milestones) โดยจ าแนกผลการเรียนรู้ของขีดความสามารถแต่ละอย่างเป็น     
5 ขั้น ดังนี้ 
  ขั้น 1 ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติกิจกรรมนั้น (not allow to practice the 
EPA) 
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  ขั้น 2 สามารถใหป้ฏิบัติกิจกรรมนั้นภายใต้การก ากับดูแลอย่างเต็มที่ (practice the EPA 
with full supervision) 
  ขั้น 3 สามารถให้ปฏิบัติเองได้ภายใต้การก ากับดูแลเมื่อต้องการ (practice the EPA 
with supervision on demand ) 
  ขั้น 4 สามารถให้ปฏิบัติเองได้โดยไม่ต้องก ากับดูแล (“unsupervised” practice 
allowed) 
  ขั้น 5 อาจให้ก ากับดูแลผู้อ่ืนได้ (supervision task may be given) 
3. อาจารย์ผู้ประเมิน สรุปผลประเมินของแพทย์ผู้ฝึกอบรม ตามระดับศักยภาพโดยรวม ดังนี้ 

1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด  
2 = สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
3 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 
4 = สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่ประสบการณ์น้อยกว่า 

ระดับข้ันขีดความสามารถ (milestones) อาจไม่ตรงกับผลประเมินศักยภาพโดยรวม แต่มีความใกล้เคียง
กัน ตามภาคผนวกที่ 3 
 
ตารางท่ี 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง EPAs และ competency ด้านต่างๆ 

Competency EPA 1 EPA 2 EPA 3 EPA 4 EPA 5 EPA 6 EPA 7 EPA 8 EPA 9 
Patient care          
Medical Knowledge and 
Skills          
Interpersonal & 
Communication Skills          

Practice-based Learning 
& Improvement          
Professionalism          
System-based Practice 

         
 

โดยจะมีการประเมิน EPA (assessment of EPA) ในแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวชแต่ละ
ชั้นปีตามตารางที่ 2 ซึ่งแสดงความสัมพันธ์กับ EPA ในตารางที่ 3 และ/หรือ มีการประเมินโดยวิธี direct 
observation procedural skills (DOPS) ในแพทย์ประจ าบ้านแต่ละชั้นปีตามตารางที่ 4 โดยใช้แบบ
ประเมิน EPA และ DOPS ในแต่ละกิจกรรม ตามภาคผนวกที ่4 
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ตารางท่ี 2 การประเมินกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยในแต่ละชั้นปีตาม EPA  

L3 คือ ประเมินได้ ระดับ 3 อย่างน้อย 1 ครั้ง 
L4 คือ ประเมินได้ ระดับ 4 อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 
ตารางท่ี 3 แสดงความสัมพันธ์ของ EPA และการ assessment of EPA  

 
 
 
 

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 

No. Assessment EPA1 EPA2 EPA3 EPA4 EPA5 EPA6 EPA7 EPA8 EPA9 
1 Counseling 

cancer patients 
(breaking bad 
news and 
treatment 
options) 

         

2 Peri-operative 
care       

         

3 Emergency / 
critical care of 
gynecologic 
cancer patients 

         

4 Chemotherapy 
management 

         

5 Palliative/ 
terminal care 
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ตารางท่ี 4 การประเมินโดยวิธี Direct observation of procedural skills (DOPS) 

 
L2 คือ ประเมินได้ ระดับ 2 อย่างน้อย 1 ครั้ง 
L3 คือ ประเมินได้ ระดับ 3 อย่างน้อย 1 ครั้ง 
L4 คือ ประเมินได้ ระดับ 4 อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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4. แผนงานฝึกอบรม  
4.1.  วิธีการให้การฝึกอบรม 

โครงสร้างหลักสูตร  หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ได้แยกตาม
เวลาที่ใช้ใน      การฝึกอบรม 2 ปี โดยผู้รับการฝึกอบรมต้องผ่านหน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

ปฏิบัติงานด้านมะเร็งนรีเวช 18  เดือน 
รังสีรักษา 1   เดือน 
ศัลยกรรม (ยูโรวิทยา, ล าไส้ใหญ่และทวารหนัก) 2   เดือน 
พยาธิวิทยา และเซลล์วิทยา 1   เดือน 
มะเร็งวิทยาอายุรศาสตร์                                               1   เดือน 

วิชาเลือกเสรี 1  เดือน 
 
กิจกรรมทางวิชาการ 
กิจกรรมทางวิชาการของสาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช 
1. Oncology round  
เวลา ทุกวันจันทร์ เวลา 11.00-13.00 น.  
อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ผู้ดูแลวอร์ดในเดือนนั้น 
ผู้เข้าร่วมประชุม อาจารย์สาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช 
แพทย์ประจ าบ้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เภสัชกร พยาบาล พยาบาลเยี่ยมบ้าน 
วัตถุประสงค์  เพ่ือน าเสนอข้อมูลผู้ป่วยที่จะมารับยาเคมีบ าบัดที่จะต้องมีการตัดสินใจในการรักษาใน
สัปดาห์นั้นๆ ผู้ป่วยทุกรายที่จะมารับการผ่าตัดในสัปดาห์ถัดไป  ตลอดจนผู้ป่วยที่มีปัญหาในการดูแล เพ่ือ
ทบทวนความรู้และหาแนวทางดูแลรักษาที่เหมาะสมในแต่ละกรณีผู้ป่วย 
ลักษณะกิจกรรม แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช และแพทย์ประจ าบ้านน าเสนอข้อมูล
ผู้ป่วยทุกรายที่จะต้องมีการตัดสินใจในการรักษาด้วยยาเคมีบ าบัดในสัปดาห์นั้นๆ ผู้ป่วยทุกรายที่จะมารับ
การผ่าตัดในสัปดาห์ถัดไป  ตลอดจนผู้ป่วยที่มีปัญหาในการดูแล ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการรักษา ตลอดจนสอบถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารยาเคมีบ าบัด
และมะเร็งนรีเวช 
 
2. Radiotherapy conference 
เวลา ทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน เวลา 11.00-12.00 น.  
อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชมพร สีตะธนี (รังสีรักษา) และอาจารย์ผู้ดูแลวอร์ด
ในเดือนนั้น 
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ผู้เข้าร่วมประชุม อาจารย์สาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช อาจารย์สาขาวิชารังสีรักษา แพทย์ประจ าบ้านอนุ
สาขามะเร็งวิทยานรีเวช แพทย์ประจ าบ้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทย์ประจ าบ้านรังสีรักษา นักศึกษา
แพทย์ เภสัชกร พยาบาล พยาบาลเยี่ยมบ้าน 
วัตถุประสงค์  เพ่ือน าเสนอข้อมูลผู้ป่วยที่มีปัญหาในการวินิจฉัยหรือดูแลรักษาในด้านรังสีรักษาหรือ
กรณีศึกษาที่น่าสนใจ เพ่ือทบทวนแนวทางแปลผลภาพรังสีต่างๆ และการดูแลรักษาท่ีเหมาะสม 
ลักษณะกิจกรรม แพทย์ประจ าบ้านน าเสนอข้อมูลผู้ป่วย ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแปลผลภาพรังสี สอบถาม
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการรักษา ตลอดจนสอบถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาโดย
รังสี 
 
3. Psychosocial conference 
เวลา ทุกวันจันทร์ที่ 3 ของเดือน เวลา 11.00-12.00 น.  
อาจารย์ที่ปรึกษา         รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธนิตา ตันตระรุ่งโรจน์(จิตเวชศาสตร์)และพยาบาล
ประจ าหอผู้ป่วยนรีเวช 
ผู้เข้าร่วมประชุม อาจารย์สาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช 
แพทย์ประจ าบ้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อาจารย์จิตเวชศาสตร์ แพทย์ประจ าบ้านจิตเวชศาสตร์ 
นักศึกษาแพทย์ เภสัชกร พยาบาล พยาบาลเยี่ยมบ้าน 
วัตถุประสงค์  เพ่ือน าเสนอข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชที่มีปัญหาทางด้านจิตใจและหรือสังคม เพื่อศึกษา
ปัญหาผู้ป่วยแบบองค์รวม และทบทวนแนวทางดูแลรักษาแบบองค์รวมรวมถึงการสื่อสารกับผู้ป่วยและ
ญาติที่เหมาะสม 
ลักษณะกิจกรรม แพทย์ประจ าบ้านน าเสนอข้อมูลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านจิตใจและหรือสังคม ให้
ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นแบบองค์รวมและสหสาขา 
 
4. Journal club 
เวลา ทุกวันพฤหัสบดี ที่ 3 ของเดือน เวลา 12.00-13.00 น.  
อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงชื่นกมล ชรากร 
ผู้เข้าร่วมประชุม อาจารย์สาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช 
แพทย์ประจ าบ้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา นักศึกษาแพทย์ และผู้สนใจ 
วัตถุประสงค์  เพ่ือฝึกให้แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช มีความรู้และทักษะในการอ่าน
และฝึกใช้หลักฐานเชิงประจักษ์วิเคราะห์วารสารทางการแพทย์ รวมทั้งติดตามความรู้ใหม่ๆทางการแพทย์  
ลักษณะกิจกรรม แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช น าเสนอสรุปเนื้อหาบทความทาง
การแพทย์โดยย่อและวิเคราะห์บทความนั้น ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น  
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5. Pathology conference 
เวลา ทุกวันพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือน เวลา 12.00-13.00 น.  
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์แพทย์หญิงนภารัฐ เริ่มลึก (พยาธิวิทยา) และอาจารย์ผู้ดูแลวอร์ดในเดือนนั้น 
ผู้เข้าร่วมประชุม อาจารย์สาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช อาจารย์พยาธิวิทยา แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขา
มะเร็งวิทยานรีเวช แพทย์ประจ าบ้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทย์ประจ าบ้านพยาธิวิทยา นักศึกษา
แพทย์ และผู้สนใจ 
วัตถุประสงค์  เพ่ือน าเสนอข้อมูลผู้ป่วยที่มีปัญหาหรือมีความน่าสนใจทางพยาธิวิทยา เพื่อทบทวนการ
อ่านและแปลผลชิ้นเนื้อ รวมทั้งเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์พื้นฐานกับการแสดงทางคลินิก (basic science-
clinical correlation) 
ลักษณะกิจกรรม แพทย์ประจ าบ้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา น าเสนอข้อมูลผู้ป่วยที่มีปัญหาหรือมีความ
น่าสนใจทางพยาธิวิทยา แพทย์ประจ าบ้านพยาธิวิทยาน าเสนอภาพและแปลผลการอ่านชิ้นเนื้อ ให้
ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น 
 
กิจกรรมทางวิชาการของภาควิชา 
  ให้แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช เข้าฟังการเรียนการสอนส าหรับแพทย์ประจ า
บ้านของภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อหลากหลายและครอบคลุมถึงกฎหมาย
ทางการแพทย์ การสื่อสารกับผู้ป่วย เป็นต้น โดยจัดขึ้นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.00-9.00 น. 
 
กิจกรรมทางวิชาการของสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย และชมรมโคลโปสโคปีแห่งประเทศไทย 
 ให้แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ลงทะเบียนและร่วมประชุมในกิจกรรมทางวิชาการ 
ดังต่อไปนี้ 
 - ประชุม Interinstitute conference     เดือนเว้นเดือน 
 - ประชุมประจ าปีของสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย    ปีละครั้ง 
 - ประชุม refresher course ของสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย  ปีละครั้ง 
 - ประชุมเชิงปฏิบัติการของชมรมโคลโปสโคปี    ปีละ 2 ครั้ง 
 - ประชุมเชิงปฏิบัติการของชมรมแพทย์ผ่าตัดผ่านกล้อง มะเร็งนรีเวช ปีละครั้ง 
 - ประชุมวิชาการนานาชาติหรือศึกษาดูงานในสถาบันในต่างประเทศ ร่วมกับสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย 
ในชั้นปีที่ 2 และกิจกรรมอ่ืนๆตามความเหมาะสม 
 โดยสาขาวิชาจะพิจารณาให้แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช สามารถเข้าร่วมกิจกรรม
วิชาการดังกล่าวได้ทุกครั้ง รวมทั้งสนับสนุนการลงทะเบียนตลอดจนการเดินทางท้ังหมดหากเป็นการ
ประชุมภายในประเทศ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนในการประชุมต่างประเทศ และหากมีการไป
น าเสนอผลงานในการประชุมต่างประเทศ แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช สามารถขอทุน
สนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีได้ 
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การปฏิบัติงานด้านคลินิก 
  จัดให้มีการหมุนเวียนปฏิบัติงานในสาขาวิชางานต่างๆที่เก่ียวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง
นรีเวชอันได้แก่  คลินิกผู้ป่วยนอก (tumor clinic, preinvasive หรือ colposcope clinic)  หอผู้ป่วย
มะเร็งนรีเวช  ห้องผ่าตัด สาขาวิชารังสีรักษา แผนกศัลยกรรม และรับปรึกษาในกรณีมีผู้ป่วยที่มีปัญหาซึ่ง
เกี่ยวกับมะเร็งนรีเวช ดังตารางการปฏิบัติงาน (ภาคผนวกที่ 5) 
 
การอยู่เวร 
  แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช จะได้รับมอบหมายให้รับปรึกษากรณีมีผู้ป่วยที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับมะเร็งนรีเวชนอกเวลาราชการทุกวัน ระหว่างการปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช
รามาธิบดี โดยได้รับค่าตอบแทนจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 
การปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการ 
  จัดให้แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช มีการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเซลล์วิทยา
และพยาธิวิทยา ดังตารางการปฏิบัติงาน (ภาคผนวกท่ี 5) 
 
การปฏิบัติงานในสาขาวิชางานที่เก่ียวข้อง 
  จัดให้แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช มีการปฏิบัติงานในสาขาวิชางานที่เกี่ยวข้อง
อันได้แก่ รังสีรักษา ศัลยกรรม อายุรศาสตร์ทางมะเร็ง พยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา ดังตารางการ
ปฏิบัติงาน (ภาคผนวกท่ี 5) โดยแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช มีส่วนร่วมในการจัดงานให้
เหมาะสมตามความต้องการภายในกรอบที่ก าหนด 
 
รายวิชาเลือก 
  จัดให้มีวิชาเลือก (Elective) 6 เดือน ในเวลา 2 ปี โดยเปิดโอกาสให้แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขา
มะเร็งวิทยานรีเวช เลือกได้ตามความสนใจ ทั้งในกรุงเทพ ต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ แต่ก าหนดให้เป็น
วิชาเลือกทางมะเร็งนรีเวช 5 เดือน และ วิชาเลือกเสรี 1 เดือน  
  การศึกษาวิชาเลือกในต่างประเทศ แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช สามารถขอทุน
สนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. มีระยะเวลาปฏิบัติงานมาแล้วไม่ต่ ากว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทาง 
2. มีความประพฤติดี และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
3. สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษในช่วงเวลา 2 ปี  
4. ช่วงเวลาอบรมไม่น้อยกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน 
5. ท าการวิจัยเก็บข้อมูลแล้วเสร็จก่อนวันเดินทาง 
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การวิจัย  
  ในระหว่างการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวชต้องท าวิจัย 1 เรื่อง ที่
มีคุณภาพและถูกจริยธรรม ได้แก่ งานวิจัยแบบ retrospective, prospective หรือ cross sectional อย่างน้อย 1 
เรื่อง หรือท า systematic review หรือ meta-analysis 1 เรื่อง โดยเป็นผู้วิจัยหลักหรือผู้นิพนธ์หลัก ภายใต้การ
ควบคุมแนะน าของอาจารย์ในสาขาวิชาฯ งานวิจัยดังกล่าวต้องประกอบด้วย หัวข้อหลักดังนี้  
  1. บทคัดย่อ  
  2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  3. วิธีการวิจัย  
  4. ผลการวิจัย  
  5. การวิจารณ์ผลการวิจัย   
ขอบเขตความรับผิดชอบ  
 จนสิ้นสุดการท างานวิจัยและจัดท ารายงานวิจัยฉบับ สมบูรณ์  
คุณลักษณะของงานวิจัย  
 1. เป็นผลงานที่ริเริ่มใหม่ หรือเป็นงานวิจัยที่ใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนทั้งในและ ต่างประเทศ  
แต่น ามาดัดแปลงหรือท าซ ้าในบริบทของสถาบัน  
 2. แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาและอาจารย์ผู้ด าเนินงานวิจัยทุกคน ต้องผ่านการอบรมหรือได้รับใบ
ประกาศนียบัตรด้านจริยธรรม การวิจัยในคน / หรือ good clinical practice (GCP)   
 3. งานวิจัยทุกเรื่องต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน   
 4. งานวิจัยทุกเรื่อง ควรด าเนินงานวิจัยภายใต้ข้อก าหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับค าถามวิจัย   
 5. ใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทคัดย่อ  
กรอบเวลาการด าเนินงาน  
 ไม่เกิน 2 ปี โดยส่งนิพนธ์ต้นฉบับหรือผลงานที่ได้รับตีพิมพ์ในช่วงเวลาที่ก าหนด 
  เดือนที่  ประเภทกิจกรรม  
           6   จัดเตรียมค าถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา จัดท าโครงร่างงานวิจัย  
           9   ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย  
     ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและนอกสถาบัน (ถ้าต้องการ)  
        10   เริ่มเก็บข้อมูล  
        15   น าเสนอความคืบหน้างานวิจัย   
        18   วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลงานวิจัย  
     จัดท ารายงานวิจัยฉบับร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาปรับแก้ไข  
        23   ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อสถาบัน เพ่ือส่งต่อไปยังราชวิทยาลัยฯ        
ให้ท าการประเมินผล ส าหรับประกอบคุณสมบัติการเข้าสอบเพื่อวุฒิบัตร 
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การสอน  
 จัดให้แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช มีส่วนในการสอน ดังต่อไปนี้ 
- สอนนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 กลุ่มละครั้ง/(ทุก 5 สัปดาห์) วันศุกร์ เวลา 08.00-10.00 น. 
- สอนแพทย์ประจ าบ้าน ประมาณปีละ 2-3 ครั้ง/คน เวลา 8.00-9.00 น. 
และสอนแพทย์ประจ าบ้านและนักศึกษาแพทย์ระหว่างการปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย 
 
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
  จัดให้แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวชมีส่วนร่วมในพิธีไหว้ครู และ มุทิตาจิต ของ
ภาควิชาฯ 
 
กิจกรรมเพ่ือสังคม  
  จัดให้แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวชมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือสังคม โดยร่วมกับ
กิจกรรมของสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย เช่น งานวิ่ง Globe-athon เพ่ือรณรงค์เรื่องมะเร็งปากมดลูก การ
ให้ความรู้แก่เด็กในสถานพินิจในโครงการวัคซีนให้น้อง และร่วมให้ความรู้เรื่องการป้องกันมะเร็งปาก
มดลูกแก่เด็กท่ีศูนย์ฝึกสถานพินิจ 
 
การติดตามความก้าวหน้า และให้ค าปรึกษา 
1. Fellow Meeting  
เวลา ทุกวันพุธแรกของเดือน เวลา 8.00-9.00 น.  
อาจารย์ที่ปรึกษา  ประธานหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช 
ผู้เข้าร่วมประชุม แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช อาจารย์สาขาวิชาฯที่สนใจ 
วัตถุประสงค์  เพ่ือสอบถามปัญหา ติดตามความก้าวหน้า ทางด้านวิชาการ 
ลักษณะกิจกรรม แจ้งเรื่องเพ่ือทราบเกี่ยวเนื่องกับการฝึกอบรม ติดตามความก้าวหน้าของแพทย์ประจ า
อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวชยอดเกี่ยวกับการเก็บหัตถการที่ส าคัญ การท าวิจัย การเลือกรายวิชาเลือก 
ตลอดจนปัญหาในด้านการเรียน การท างาน แผนการท างานในอนาคต และอ่ืนๆ 
 
2. Formative Evaluation  
เวลา ทุกวันจันทร์หรือพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน เวลา 12.00-13.00 น.  
อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ผู้ดูแลวอร์ดในเดือนนั้น 
ผู้เข้าร่วมประชุม อาจารย์สาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช 
แพทย์ประจ าบ้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  
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วัตถุประสงค์  เพ่ือสะท้อน (reflect) การเรียนรู้และการปฏิบัติงานในเดือนที่ผ่านมา สอบถามปัญหา
และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ให้ข้อมูลป้อนกลับถึงสมรรถนะของแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขามะเร็ง
วิทยานรีเวช 
ลักษณะกิจกรรม แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวชน าเสนอการสะท้อน 
(reflect) การเรียนรู้และการปฏิบัติงานในเดือนที่ผ่านมา รวมถึงปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 
จากนั้นอาจารย์แต่ละท่านให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) แก่แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ประจ าบ้านอนุ
สาขามะเร็งวิทยานรีเวช ทีละราย โดยครอบคลุมทั้ง ปัญญาพิสัย ทักษะพิสัย และ จิตพิสัย 
 
 นอกจากนั้น เมื่อประสพปัญหา แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวชทุกท่านมีช่องทางติดต่อ
กับอาจารย์ผู้ดูแลซึ่งได้แก่ประธานหลักสูตรฯ ได้ตลอดเวลา ทั้งทางโทรศัพท์และไลน์ส่วนตัว ซึ่งจะรักษา
เป็นความลับหากแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวชต้องการ            
 
4.2. เนื้อหาการฝึกอบรม 
          เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมเพ่ือเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม             
อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวชแล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถปฏิบัติงานด้านมะเร็งนรีเวชได้ด้วยตนเอง
อย่างมีมาตรฐานตามองค์ความรู้ที่ถูกต้องและทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ในสถาบันการศึกษาหรือ
สถานพยาบาลทั่วไป  มีความสามารถในการท าวิจัยและค้นคว้าเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ๆ สามารถเผยแพร่
ความรู้ไปสู่สาธารณะและบุคลากรทางการแพทย์อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสาขามะเร็งวิทยานรีเวช       
มีความสามารถในการประสานงานและบริหารทรัพยากรที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีเจต
คตทิี่ดีต่อวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช ในหัวข้อต่อไปนี้ได้ 
   1. การป้องกัน และตรวจคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็ง (pre-invasive lesions) และมะเร็งระยะ
เริ่มแรก  
   2. การวินิจฉัยโรคมะเร็งนรีเวช  
   3. การผ่าตัดและรักษาภาวะแทรกซ้อน 
   4. การรักษาโดยยาเคมีบ าบัด และรักษาภาวะแทรกซ้อน 
   5. มีความรู้เกี่ยวกับรังสีรักษา 
   6. การติดตามผลการรักษา 
   7. การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา การรักษาแบบประคับประคอง และ
การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย รวมถึงการรักษาโดยการแพทย์ทางเลือก  
   8. การช่วยเหลือแพทย์ทั่วไป และสูตินรีแพทย์ในการดูแลรักษา 
   9. การท าการศึกษาวิจัย  
เนื้อหาสังเขปของการฝึกอบรม 
  หลักสูตรการฝึกอบรมจะต้องครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
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1. วิธีการตรวจคัดกรอง วิธีการตรวจวินิจฉัย และการแบ่งระยะของโรค (Screening techniques, diagnostic 
techniques, and staging) 
  วัตถุประสงค์ : ผู้รับการฝึกอบรมควรจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจคัดกรอง และ
การตรวจสืบค้นเพ่ือการวินิจฉัยและการแบ่งระยะของโรค เพ่ือที่จะสามารถให้การป้องกัน การวินิจฉัยโรค 
และการบอกระยะของโรคทางมะเร็งนรีเวชได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
2. พยาธิวิทยา (Pathology) 
   วัตถุประสงค์ : ผู้รับการฝึกอบรมควรจะต้องมีความรู้และสามารถในการวินิจฉัย จ าแนก
ความผิดปกติของรอยโรคระยะก่อนเป็นมะเร็ง มะเร็งลุกลาม และสามารถแยกรอยโรคเหล่านี้ได้จากรอย
โรคอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่มะเร็งด้วยลักษณะพยาธิสภาพจากการดูด้วยตาเปล่าและจุลพยาธิวิทยา เข้าใจพยาธิ
ก าเนิดของมะเร็ง การด าเนินโรคหรือพฤติกรรมของเนื้องอกในระยะก่อนเป็นมะเร็งและมะเร็ง สามารถ
บอกลักษณะส าคัญและปัจจัยการพยากรณ์โรคของรอยโรคดังกล่าว นอกจากนั้นผู้รับการฝึกอบรม ควร
เข้าใจหลักการพ้ืนฐานของวิธีการทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ได้แก ่การตัดชิ้นเนื้อแบบแช่แข็ง (frozen 
section) การย้อมชิ้นเนื้อด้วยเทคนิคฮีสโตเคมี (histochemical staining) และอิมมูนโนฮีสโตเคมี 
(immunohistochemical staining) 
3. สรีรวิทยา และพยาธิสรีรวิทยา  (Physiology and pathophysiology) 
    วัตถุประสงค์ : ผู้รับการฝึกอบรมควรจะต้องมีความรู้ด้านสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา        
ที่ดีพอที่จะน าไปใช้ในการดูแลรักษาและหรือป้องกันโรคในผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช 
 
4. พยาธิก าเนิดของมะเร็ง การลุกลาม และการกระจาย (Carcinogenesis, invasion and 
metastasis) 
  วัตถุประสงค์ : ผู้รับการฝึกอบรมควรจะต้องติดตามศึกษาให้เข้าใจทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับพยาธิก าเนิดของมะเร็ง รวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็ง เช่น ประวัติมะเร็งในครอบครัว       
เชื้อไวรัส หรือผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม และปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระจายหรือลุกลามของมะเร็งนรีเวช 
 
5. พันธุศาสตร์  (Genetics) 
  วัตถุประสงค์ : ผู้รับการฝึกอบรมควรจะต้องสามารถสาธิตถึงความเข้าใจในเรื่อง ยีนมะเร็ง 
(oncogenes) ยีนต้านมะเร็ง (tumor suppressor genes)  ยีนซ่อมแซมดีเอ็นเอ (DNA repair genes) 
พยาธิก าเนิดของมะเร็ง และทราบถึงอิทธิพลของพันธุกรรม เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงานทางคลินิกที่
เกี่ยวกับมะเร็งนรีเวช 
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6. สถิติ เวชศาสตร์อิงหลักฐานประจักษ์ และการศึกษาแบบทดลอง  (Statistics, evidence-
based medicine and experimental design) 
  วัตถุประสงค์ : ผู้รับการฝึกอบรมควรจะต้องสามารถสาธิตถึงการมีความรู้ทางระบาดวิทยา
และวิธีการทางสถิติ ระเบียบวิจัยทางการแพทย์ ที่จะน ามาใช้ออกแบบหรือวิเคราะห์ตีความการศึกษาวิจัย 
7. วิทยาภูมิคุ้มกันของเนื้องอก  (Tumor immunology) 
  วัตถุประสงค์: ผู้รับการฝึกอบรมควรที่จะต้องทราบส่วนประกอบที่ส าคัญของระบบ
ภูมิคุ้มกัน 
8. การให้ยารักษาและเคมีบ าบัดในมะเร็งนรีเวช (Chemotherapy in gynecological cancers) 
  วัตถุประสงค์ : ผู้รับการฝึกอบรมควรที่จะต้องเข้าใจเภสัชวิทยาของยาและเคมีบ าบัด           
ที่ส าคัญๆ ที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งทางนรีเวช และมะเร็งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถใช้ยาได้
อย่างเหมาะสม 
9. เภสัชวิทยา  (Pharmacology) 
 วัตถุประสงค์ : ผู้รับการฝึกอบรมควรที่จะต้องทราบ ลักษณะทางเภสัชวิทยาของยา หรือ
สารอาหารที่ใช้บ่อยในผู้ป่วยมะเร็ง ในเรื่องการดูดซึม การแพร่กระจาย การเปลี่ยนสภาพในร่างกาย การขับ
ออกจากร่างกาย และเภสัชจลนศาสตร์ ตลอดจนปฏิกิริยาของยาแต่ละชนิดเมื่อให้ร่วมกัน (drug 
interaction) 
10. รังสีรักษา (Radiation therapy) 
  วัตถุประสงค์ : ผู้รับการฝึกอบรมควรที่จะต้องทราบหลักการของรังสีรักษาในระดับที่สามารถ 
มีส่วนร่วมกับแพทย์ทางรังสีรักษาในการวางแผนการรักษาผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช (ทั้ง brachytherapy และ 
teletherapy) และให้การดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากรังสีรักษาได้ 
                  11. โรคในแต่ละอวัยวะทางนรีเวช และแนวทางในการรักษา (Organ-specific  
diseases and therapeutic options) 
  วัตถุประสงค์ : ผู้รับการฝึกอบรมควรที่จะต้องมีความรู้ในหลักการทางอายุรศาสตร์ทั่วไป 
และทางมะเร็งนรีเวชที่ดี เพ่ือที่จะน าไปใช้ในการประเมินก่อนรักษา และในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งนรี
เวชได้อย่างเหมาะสม หรือน าไปใช้ในการเลือกผู้จะให้ค าปรึกษาได้อย่างเหมาะสมเมื่อมีความจ าเป็น 
(รายละเอียดโรคที่ส าคัญในภาคผนวกท่ี 2) 
  12. หัตถการทางศัลยกรรม  (Surgical procedures) 
 วัตถุประสงค์ : ผู้รับการฝึกอบรมควรจะต้องมีประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติหรือช่วย 
ที่เพียงพอ ในหัตถการทางศัลยกรรมต่างๆ ที่ใช้ในการรักษาและวินิจฉัย จนอาจจะสามารถท าได้ด้วย
ตนเองเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม (ให้ดูรายละเอียดหัตถการที่ส าคัญในภาคผนวกที ่2)  
 
 
 



 
 มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญใน 

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2563 อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

16 

  13. หัวข้อเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous) 
 วัตถุประสงค์: ผู้รับการฝึกอบรมควรจะต้องมีความรู้พ้ืนฐาน ความเข้าใจในหลักการและ
ความสามารถพ้ืนฐาน ในเรื่องต่างๆ ซึ่งเก่ียวข้องกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช เช่น 
- ทักษะการสื่อสาร 
- เวชจริยศาสตร์ 
- การสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ 
- กฎหมายการแพทย์และนิติเวชวิทยา 
- หลักการบริหารจัดการ 
- ความปลอดภัยของผู้ป่วย 
- การดูแลตนเองของแพทย์ 
- การเก่ียวเนื่องกับการแพทย์เสริม (complimentary medicine) 
 
4.3. จ านวนระดับชั้นการฝึกอบรม 
ระดับชั้นการฝึกอบรมของหลักสูตร มี 2 ระดับชั้น ระดับชั้นละหนึ่งปี 
 
4.4. การบริหารกิจการและการจัดการฝึกอบรม 
คณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดการฝึกอบรม ประกอบด้วย  
4.4.1. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช  มีหน้าที ่
 1.จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ประจ าแต่ละปีการศึกษา ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีภาควิชาฯ ก าหนด 
 2.ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ให้ผู้สอบได้ทราบ และแจ้งขั้นตอนการด าเนินงานต่อไป 
4.4.2. คณะกรรมการงานการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช มีหน้าที ่

1. ก ากับดูแลให้มีกิจกรรมวิชาการต่างๆรวมทั้งการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขามะเร็ง
วิทยานรีเวช ให้เป็นไปตามหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยแพทยสภา ราชวิทยาสูตินรีแพทย์ไทย 
และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวชเป็นประจ าทุกเดือน 
3. ก ากับให้มีการประเมินผลโดยวิธีสอบตามแผนที่วางไว้ 
4. ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรเมื่อสิ้นปีการศึกษาทุกปี โดยน าข้อมูลป้อนกลับของแพทย์ประจ าบ้าน

อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุง 
5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 ประกาศและรายชื่อคณะกรรมการดังแสดงไว้ในภาคผนวกที่ 6 
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นโยบายการแสดงออกเรื่องเสรีภาพทางวิชาการ 
สาขาวิชาฯ มีนโยบายสนับสนุนให้อาจารย์และแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช 

1. มีอิสระในแนวคิดทางวิชาการที่หลากหลาย และสามารถเป็นกรรมการวิชาการ และให้บริการวิชาการ
ได้ทั้งในและนอกสถาบัน  
2. มีอิสระในการด าเนินการวิจัยภายใต้จริยธรรมการวิจัยในคน (SIRB) และรับฟัง เปิดรับแนวคิด
การศึกษาใหม่เพ่ือปรับพัฒนาหลักสูตรตลอดจนการสนับสนุนให้มีการวิจัยด้านการศึกษา  
 
4.5. สภาพการปฏิบัติงาน 
แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวชจะได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการต่างๆ รวมถึงการอยู่เวร ตาม
แผนงานการฝึกอบรม ข้อ 4.1 
การอยู่เวร สามารถรอรับปรึกษาจากแพทย์ประจ าบ้านได้นอกโรงพยาบาล แต่จะต้องมาประเมินผู้ป่วยที่
โรงพยาบาลได้ทุกเมื่อที่มีความจ าเป็น โดยจะได้รับค่าตอบแทนตามเกณฑ์ของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
สวัสดิการและการลา 
แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวชมีสวัสดิการตามสิทธิของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี ดังต่อไปนี้ 
1. การรักษาพยาบาล ใช้สิทธิพ้ืนฐานของตนเองจากต้นสังกัด หากไม่มีต้นสังกัดสามารถใช้สิทธิ
ประกันสังคมโรงพยาบาลรามาธิบดี 
2. สิทธิการลา  

- ลาป่วย ไม่เกิน 15 วันท าการ 
- ลาคลอดบุตร ไม่เกิน 90 วัน (รวมวันหยุดราชการ) 
- ลาพักผ่อน 10 วันท าการ 

หากมีการลาเกิน 1 เดือน จะต้องมีการน าเรื่องเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาการ
จัดการฝึกอบรมทดแทนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หากเวลาการฝึกอบรมไม่ครบตามเกณฑ์ของราช
วิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย อาจต้องมีการฝึกอบรมเพ่ิมเติมหรือซ้ าชั้นจนการฝึกอบรมครบตาม
เกณฑ์ 
3. ค่าอาหาร คณะก าหนดให้ 660 บาท/เดือน 
4. ค่าตอบแทนการอยู่เวร 1,000 บาท/เวร 
5. เครื่องแต่งกาย เสื้อฟอร์ม คนละ 4 ตัว 
6. สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 

- ส่วนลดร้านค้า รวมทั้งร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อภายในคณะฯ 
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4.6. การวัดและการประเมินผล 
  จดัให้มีการประเมินแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวชดังนี้ 
4.6.1. การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมแบบ formative โดยสถาบันฝึกอบรม และการเลื่อน
ระดับชั้น 
   แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวชจะได้รับการประเมินทั้งทางด้านปัญญาพิสัย จลน
พิสัย และจิตพิสัย เดือนละ 1 ครั้ง ในสัปดาห์สุดท้าย ขณะปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย อาจารย์ในสาขาวิชา
เป็นผู้ประเมินในใบประเมินและ feedback ปากเปล่าโดยมีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในบันทึกรายงาน
การประชุมสาขาวิชา 
   เมื่อปฏิบัติงานนอกอยู่สาขาวิชา ให้อาจารย์ผู้ดูแลประเมินเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 
  การประเมินผลแบบ formative เพ่ือยืนยันว่าผู้ผ่านการฝึกอบรมนั้น มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และเจตคติ ดังนี้ 

4.6.1.1 ด้านปัญญาพิสัย (cognitive domain) เพ่ือประเมินความรู้ในวิชาการทางด้านมะเร็งนรี
เวชและเรื่องที่เกี่ยวข้องในหัวข้อต่อไปนี้ 

  - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน 
  - ความรู้ทางคลินิก 
  - การแก้ปัญหาผู้ป่วย 
 โดยประเมินจาก 
ก. การสอบข้อเขียน ปีละ 1 ครั้ง ช่วงเดือนที่ 6-7 ของทุกปีการศึกษา ประกอบด้วย multiple choice 
questions และ modified essay question หรือ essay ที่มี table of specification ครอบคลุม ผู้
เข้าฝึกอบรมสามารถร้องขอดูผลสอบหากมีข้อสงสัย มีการ Feedback ผลการสอบกับผู้เข้าฝึกอบรม 
ข. สอบปากเปล่า โดยอาจารย์ในสาขาวิชา 2 ท่าน และอาจารย์จากต่างสถาบัน 1-2 ท่าน ปีละ 1 ครั้ง 
ช่วงเดือนที่ 9-10 ของทุกปีการศึกษา 
ค. การวิพากษ์วิจารณ์ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นในการดูแลรักษาผู้ป่วย 
ง. การวิพากษ์วิจารณ์ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นในการประชุมวิชาการ 

4.6.1.2 ด้านจลนพิสัย (psychomotor domain) ประเมินทักษะในหัวข้อต่อไปนี้ 
ก. การบริบาลผู้ป่วย ประเมินการดูแลผู้ป่วย ตามที่ก าหนดโดยราชวิทยาลัยฯ โดยใช้แบบประเมิน EPA 
(entrustable professional activities) ได้แก่ 
 - Counseling cancer patients (breaking bad news and treatment options) 
 - Perioperative management 
 - Emergency/critical care of gynecologic cancer patients 
 - Chemotherapy management 

Palliative care 
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ข. การท าหัตถการต่างๆทางมะเร็งนรีเวช สอบประเมินหัตถการ ที่ก าหนดโดยราชวิทยาลัยฯ โดยใช้แบบ
ประเมิน DOPS (direct observation of procedural skills) ได้แก่ 
 - Colposcopy ต้องสามารถท าได้เองภายในปีที่ 1 
 - Cryotherapy ต้องสามารถท าได้เองภายในปีที่ 1 
 - Large loop excision of transformation zone (LLETZ) ต้องสามารถท าได้เองภายในปีที่ 1 
 - Pelvic lymph node dissection ต้องสามารถท าได้เองภายในปีที่ 1 
 - Para-aortic lymph node dissection ต้องสามารถท าได้เองเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม 
 - Surgical staging of uterine and ovarian cancer ต้องสามารถท าได้เองเมื่อสิ้นสุดการอบรม 
 - Radical hysterectomy ตอ้งสามารถท าได้เองเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม 
ค. การสื่อสาร การให้ค าปรึกษา การถ่ายทอดความรู้หรือข้อแนะน า โดยประเมินจาก 
-  สังเกตจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
-  การสอบถามและสัมภาษณ์ 

 4.6.1.3 ด้านเจตคติพิสัย (affective domain) ประเมินในหัวข้อต่อไปนี้ 
 - จริยธรรม 
 - มารยาทแห่งการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 - ความซื่อสัตย์สุจริต 
 - ความรับผิดชอบ 
 - การตรงต่อเวลา 
 - การมมีนุษยส์ัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ร่วมงาน 
 - การปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพและสิทธิผู้ป่วย 
   โดยประเมินจาก 
ก. การเฝ้าสังเกตพฤติกรรม 
ข. แบบประเมินจากผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน มีการประเมิน360o โดยประเมินทักษะการสื่อสารและเจตคติ 
ผู้ประเมินจาก แพทย์ประจ าบ้าน นักศึกษาแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ปีละ 1 ครั้ง โดยผ่าน QR Code 
ค. การสอบถามหรือสัมภาษณ์ 
   นอกจากนี้ ยังให้มีการเก็บรวบรวมประสพการณ์การท าหัตถการและดูแลผู้ป่วยลงใน 
logbook ตามที่ก าหนดโดยราชวิทยาลัยฯ โดยทางสถาบันจะท าการตรวจ logbook ทุก 3 เดือน เพ่ือดู
พัฒนาการ และให้ความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา 
   รวบรวมผลงานและผลสอบตลอดจนกิจกรรมนอกหลักสูตรกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และกิจกรรมช่วยเหลือสังคมไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
   กรรมการบริหารหลักสูตรจะท าหน้าที่ประเมิน แล้วตัดสินว่าผ่านการประเมิน หรือ ไม่ผ่าน
การประเมิน ถ้าไม่ผ่านการประเมินจะไม่มีสิทธิสมัครสอบในระดับคณะกรรมการส่วนกลางของราช
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วิทยาลัยฯ แต่ถ้าผ่านการประเมินจะต้องมีหนังสือรับรองโดยหัวหน้าภาควิชาฯ จึงมีสิทธิสมัครสอบใน
ระดับคณะกรรมการส่วนกลางของราชวิทยาลัยฯ ภายหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม 
 
เกณฑ์การเลื่อนชั้นปี 
1. ปฏิบัติงานได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาที่ก าหนด 
2. ผ่านการประเมินตามมิติต่างๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร EPA และ DOPS 
3. ปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามข้อก าหนดของสถาบันฝึกอบรมไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบัน

ฝึกอบรม 
 
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการประเมิน(สอบ)เพ่ือวุฒิบัตรฯ 
1. เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตรสาขามะเร็งนรีเวชวิทยาของราชวิทยาลัยสูติฯ จาก
โรงพยาบาลหรือสถาบันทางการแพทย์ที่ราชวิทยาลัยสูติฯรับรอง  
2. ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาสูติ
ศาสตร์-นรีเวชวิทยา ตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเพ่ือ
แสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. 2535 
3. มีผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 1 เรื่องที่เกี่ยวกับมะเร็งนรีเวช   
4. ผ่านการประเมินเจตคติจากภาควิชาฯ 
 
แนวทางการด าเนินการกรณีไม่ผ่านการประเมินเพ่ือเลื่อนชั้นปีหรือเสนอชื่อเพ่ือสมัครสอบฯ 
1. ต้องปฏิบัติงานเพ่ิมเติมในสว่นที่สถาบันก าหนด แลว้ท าการประเมินซ้ า ถ้าผ่านการประเมินจงึสามารถเลื่อน

ชั้นปีได้ 
2. ไม่ผ่านการประเมินเพ่ือเลื่อนชั้นปีซ้ าตามข้อที่ 1 หรือไม่ผ่านการประเมินเพ่ือรับการเสนอชื่อเข้าสอบ

วุฒิบัตร ต้องปฏิบัติงานในระยะชั้นปีเดิมอีก 1 ปี 
3. หลังจากปฏิบัติงานซ้ าในชั้นปีเดมิอีก 1 ปี แล้วยังไม่ผ่านการประเมินเพ่ือเลื่อนชั้นปี ให้ยุติการฝึกอบรม  
  ทั้งนี้ให้สถาบันส่งผลการประเมินแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายในวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี  
เพ่ือเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ราชวิทยาลัยฯ 
 
4.6.2 การวัดและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตร 
  คณะกรรมการส่วนกลาง (คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ-อฝส.ฯ) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยและแพทยสภา จะท าการประเมินผลการฝึกอบรมเพ่ือตัดสินว่า 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรมหรือไม่  ถ้าตัดสินว่าผ่านการฝึกอบรมจะเสนอราชวิทยาลัยฯ     
เพ่ืออนุมัติวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช  
คณะกรรมการส่วนกลาง ของราชวิทยาลัยฯ มีหน้าที่ดังนี้ 



 
  มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญใน 

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2563 อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

21 

- ด าเนินการรับสมัครผู้เข้าสอบ 
- ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 
- ออกข้อสอบ และด าเนินการสอบ 
- จัดให้มีการสอบปีละ 1 ครั้งในเดือนกรกฎาคม ถ้าจะมีการสอบมากกว่า 1 ครั้ง หรือมีการสอบแก้ตัว
ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการส่วนกลาง 
- ตัดสินผลการสอบ และเสนอคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยฯ เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช 
- ให้ข้อเสนอแนะการฝึกอบรมแก่คณะกรรมการส่วนกลาง 
  2.1 วิธีการประเมิน  
 การประเมินผลการฝึกอบรมจะเป็นแบบ summative ประกอบด้วย 
1. การสอบข้อเขียน ท าการสอบประเภทอัตนัย ปรนัย ผลการตัดสินคือ ผ่าน หรือ ไม่ผ่านเท่านั้น ซึ่ง
ขึ้นกับการตัดสินของคณะกรรมการ 
2. การสอบปากเปล่า ท าการสอบโดยคณะกรรมการ ผลการตัดสินคือ ผ่าน หรือ ไม่ผ่านเท่านั้น 
3. งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 1 เรื่อง หรือ ผลงานวิจัยที่ได้ลงพิมพ์ในวารสารที่ราชวิทยาลัยสูติฯ รับรอง โดย
จะต้องมีชื่อผู้สมัครสอบเป็นชื่อผู้ท าการวิจัยนั้นเป็นชื่อแรก หรือรายงานวิจัยฉบับซึ่งพร้อมจะเสนอเพ่ือ
ตีพิมพ์ (manuscript) พร้อมจดหมายตอบรับจากบรรณาธิการวารสารนั้น รับรองว่าจะตีพิมพ์ โดยระบุ
เดือนและปี ที่จะตีพิมพ์ด้วย และตัดสินว่า ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยคณะกรรมการ
ส่วนกลาง 
4. สมุดบันทึกการท าหัตถการ ต้องส่งสมุดบันทึกการท าหัตถการที่ท าเสร็จสิ้นแล้วฉบับสมบูรณ์ และ
ตัดสินว่าผ่านหรือไม่ผ่านตามเกณฑ์จ านวนที่ก าหนดในแต่ละระดับขีดข้ันความสามารถ  
โดยคณะกรรมการส่วนกลาง (ภาคผนวกที ่3)  
5. ใบประเมินการดูแลรักษาผู้ป่วยและการท าหัตถการตาม EPAs และ DOPs ที่ประเมินจากอาจารย์ของ
แต่ละสถาบัน ตามเกณฑ์ในตารางที่ 2 และตารางที่ 4  
6. คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีการสอบรูปแบบอ่ืนๆ เช่น opened book examination 
(dissertation) อย่างละเอียดในหัวข้อที่น่าสนใจ 
  2.2  ระยะเวลาที่ประเมิน 
 การประเมินผลจะให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี 
 งานวิจัย ต้องส่งรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการส่วนกลางภายในวันที่ 
 31 พฤษภาคม ของทุกปี 
 การประเมินสมุดบันทึกหัตถการ (log book) ต้องส่งสมุดบันทึกหัตถการที่บันทึกครบถ้วน รวมทั้งใบ
ประเมินการดูแลรักษาผู้ป่วยและการท าหัตถการตาม EPAs และ DOPs ที่ประเมินจากอาจารย์ของแต่ละ
สถาบัน ตามเกณฑ์ในตารางที่ 2 และตารางท่ี 4 ต่อคณะกรรมการส่วนกลางภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 
ของทุกปี  
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  2.3 ผลการประเมิน 
 กรณีท่ีไม่ส่งแบบประเมิน DOPs และ EPA สมุดบันทึกหัตถการ หรือบันทึกไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด จะไม่มีสิทธิ์ในการสอบข้อเขียน และการสอบปากเปล่า  
 การสอบผ่านเพ่ือได้รับวุฒิบัตร หมายถึงการสอบผ่านทุกส่วนของการประเมินข้างต้น กรณีท่ีสอบไม่
ผ่านในส่วนใดส่วนหนึ่ง สามารถสอบใหม่เฉพาะส่วนที่ไม่ผ่านภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการ
ส่วนกลางก าหนด 
  2.4 การอนุมัติวุฒิบัตร 
 ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับการเสนอชื่อต่อคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยฯ เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ซึ่งจะมีพิธีมอบวุฒิบัตร ในการประชุม
วิชาการประจ าปีของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย  
 
เกณฑ์การตัดสินการประเมินและระยะเวลาการคงอยู่ (validity) ของผลการประเมิน 
การตัดสินในแต่ละขั้นของการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. การตัดสินการประเมินการสอบข้อเขียน ต้องได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ minimal passing 
level (MPL) ของคะแนนสอบข้อเขียนรวม จึงถือว่าผ่าน และผลสอบผ่านมีอายุการคงอยู่ 2 ปี 
 2. การตัดสินการประเมินการสอบปากเปล่า ต้องได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 70 จึง
ถือว่าผ่าน และผลสอบผ่านมีอายุการคงอยู่ 2 ปี 

3. การตรวจรายงานการวิจัย ต้องผ่านตามเกณฑ์ท่ีคณะอฝส. ก าหนดซึ่งผลการประเมินงานวิจัย
ว่าผ่านมีผลในการใช้งานได้ 2 ปี 

4. การตรวจสมุดบันทึกหัตถการและกรณีศึกษามีจ านวนครบตามเกณฑ์ รวมทั้งเป็นไปตามจริง
เมื่อการมีสุ่มตรวจบันทึกเวชระเบียน จากการบันทึกเลขประจ าตัวผู้ป่วยที่บันทึกไว้ จึงถือว่าผ่าน และผล
ประเมินผ่านมีอายุการคงอยู่ 2 ปี 

5. ผ่านการประเมิน EPAs และ DOPs ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ผลประเมินผ่านมีอายุการคงอยู่ 2 ป ี
นับจากสิ้นสุดการอบรม  
 6. ผู้ที่สอบผ่านการประเมินเพ่ือวุฒิบัตรฯ หมายถึงผู้ที่สอบผ่านทุกส่วน ตามข้อ 2.1  
 7. ผู้ที่สอบไม่ผ่านการประเมินเพ่ือวุฒิบัตรฯ หมายถึง คือสอบไม่ผ่านส่วนใดส่วนหนึ่งของการ
สอบโดยให้มีสิทธิสอบแก้ตัวได้ในส่วนที่สอบไม่ผ่านและการสอบใหม่ในปีการศึกษาถัดไปทุกครั้งจะต้อง
ช าระค่าสมัครสอบใหม่ตามเกณฑ์ และตามอัตราที่แพทยสภาก าหนด 
 8. การตัดสินผลการประเมินทุกขั้นตอน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และการพิจารณาของ    
คณะอฝส. ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย เพ่ือน าเสนอต่อแพทยสภา     
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คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบเพ่ือรับหนังสืออนุมัติฯ 
 1. เป็นสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 
 2. ได้รับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
 3. เป็นผู้มีความรู้ความช านาญด้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช และก าลังปฏิบัติงานในสถาบันที่มี
การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน โดยมีคณุสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  3.1 ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวชอย่างน้อย 5 ปี ในวันที่
สมัครสอบ ทั้งนี้ในช่วงเวลานั้นอาจจะอยู่ในหลายสถาบัน หรือไปฝึกอบรมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ใน
สถาบันที่แพทยสภารับรองทั้งในและต่างประเทศ หรือ 
  3.2 ผ่านการศึกษา ฝึกอบรมจากสถาบันในต่างประเทศที่แพทยสภารับรองและ         
ได้วุฒิบัตรฯ หรือเทียบเท่า ในอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช โดยมีระยะเวลาที่ศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ผู้สมัครสอบเพ่ือรับหนังสืออนุมัติฯ จะต้อง 

1. ส่งผลงานวิจัยที่เป็นชื่อแรก ที่ท าในด้านมะเร็งนรีเวชที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Index  
medicus หรือวารสารของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย อย่างน้อย 2 เรื่อง 

2. เข้ารับการสอบ ประกอบด้วย 
           2.1 การสอบข้อเขียน (สอบเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ ข้อ 3.1) 
           2.2 การสอบปากเปล่า 
  3. ส่งหลักฐานอื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการฯก าหนด 
   การตัดสินผลการสอบ (ตามรายละเอียดหัวข้อ 2.1) 
 
5. การรับและคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช 
 5.1 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและเป็นสมาชิก
ของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย และ ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  1. เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ ในสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
  2. เป็นแพทย์ประจ าบ้านปีสุดท้ายในสาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา หรือ เป็นแพทย์ใช้ทุนปี
สุดท้ายในสาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา หรือ ก าลังเป็นผู้ปฏิบัติงานในสาขาสูตินรีเวชกรรมในปีที่ 5         
ที่มีสิทธิสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา สามารถสมัครเข้าฝึกอบรม
ได้     (แต่เมือ่เริ่มการฝึกอบรมแล้ว ต้องสอบได้วุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ หากไม่สามารถด าเนินการ
ดังกล่าวได้ ให้สิ้นสุดสภาพการฝึกอบรม) 
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 เกณฑ์การคัดเลือกของสาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ดังต่อไปนี้ 
1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติข้ันพ้ืนฐานที่สามารถสมัครได้ตามระเบียบของแพทยสภา 
2. ผู้สมัครอาจเป็นผู้ที่ได้รับทุนจากต้นสังกัดหรือเป็นผู้สมัครอิสระก็ได้ 
3. ไม่เคยได้รับบทลงโทษจากแพทยสภา 
4. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินรับแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช จะให้คะแนนรวมตาม
ข้อก าหนดต่างๆ ได้แก่ 
 4.1 คะแนนเฉลี่ย (GPA)  
 4.2 สถาบันที่จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต  
 4.3 สถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
 4.4 ใบรับรอง (Recommendation) จากสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาสูติศาสตร์-นรี
เวชวิทยา หรือจากสถานพยาบาลที่ผู้สมัครเคยปฏิบัติงาน จ านวน 4 ฉบับ 
 4.5 ผลงานวิจัยที่ผ่านมา และแนวคิดในการท าวิจัยในอนาคต 
 4.6 ต้นสังกัด 
 4.7 ระยะเวลาที่ใช้ทุน  
 4.8 บุคลิกภาพ และความเป็นวิชาชีพนิยม (Professionalism) 
 4.9 ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
 4.10 ศักยภาพในการศึกษาต่อระดับแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช 
ทั้งนี้สาขาวิชาฯ ไม่ปฏิเสธการรับสมัครผู้ที่มีความพิการที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม 
 
 5.2 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
  2 คนต่อปี ตามศักยภาพในการฝึกอบรม 
 
6. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
 6.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบแผนงานฝึกอบรม 
   รศ.พญ.อาบอรุณ  เลิศขจรสุข หัวหน้าสาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช 
 6.2 อาจารย์ประจ าแผนงานฝึกอบรม 
 มีอาจารย์ประจ าสาขาวิชาฯ ทั้งหมด 10 ท่าน และอาจารย์พิเศษ 2 ท่าน ดังนี้ 
  ศ.พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์ 
  ผศ.นพ.ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ 
  รศ.พญ.ชื่นกมล ชรากร 
  อ.พญ.สุวิชา  จิตติถาวร 
  ผศ.นพ.กฤษดา ไพรวัฒนานุพันธ์ 
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  ผศ.พญ.นวมลล์ เล็กสกุล 
  อ.พญ.ลัคนา  พร้อมวัฒนาพันธุ์ 
  อ.พญ.ชมพูนุท คงสวัสดิ์วรกุล 
  อ.พญ.ศิกานต์ สถิตนิรามัย 
  รศ.นพ.วสันต์ ลีนะสมิต  อาจารย์พิเศษ 
  ผศ.นพ.ณัฐพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์พิเศษ 
 
คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าแผนงานฝึกอบรม 
 1. ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช  
 2. เป็นสมาชิกราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย  
 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มีแนวทางการพัฒนาอาจารย์ โดยจัดให้มี 
 1.การปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรที่เปิดสอน กระบวนการ
แพทยศาสตร์ศึกษา ตามนโยบายของราชวิทยาลัยและแพทยสภา 
 2.การส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่เก่ียวข้อง ทั้งด้าน
การแพทย์และแพทยศาสตร์ศึกษา เพ่ือส่งเสริมการฝึกอบรม การวิจัยต่อเนื่อง ให้การสนับสนุนการทาวิจัย 
การฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ เข้าร่วมประชุมวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 3.การเสริมทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย ตามกระบวนการ
แพทยศาสตร์ศึกษา 
 4.ส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ประชาชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้ 
 5.สนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ 
อาจารย์ทุกท่านได้รับการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement)กับหัวหน้าภาควิชา
ฯและคณบดีให้มีสัดส่วน ระหว่างการให้การฝึกอบรม การบริบาลผู้ป่วยและการศึกษาวิจัยอย่างเหมาะสม 
รวมทั้งมีการก าหนดมีการพัฒนาอาจารย์ด้านการศึกษาเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญอย่างหนึ่งของข้อตกลงการ
ปฏิบัติงาน ระหว่างภาควิชาฯและคณะฯ และมีการประเมินข้อตกลงการปฏิบัติงานทุก 6 เดือน 
 
7. ทรัพยากรทางการศึกษา 
นโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรทางการศึกษา 
 7.1 สถานที่ และ โอกาสในการเรียนรู้สาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาสูติ
ศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งอยู่ที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่ง
พญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400  
เป็นโรงเรียนแพทย์ขนาดใหญ่ มีจ านวน  1,169 เตียง ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิชาการท่ี
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ทันสมัย สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเพียงพอ มีอุปกรณ์ส าหรับ
ฝึกอบรมภาคปฏิบัติและมีสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาที่ ปลอดภัย 
 7.2 ภาควิชาฯได้รับการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาสูติศาสตร์-นรี
เวชวิทยา และ ทั้ง 5 อนุสาขาฯ มีจ านวนผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชเป็นผู้ป่วยนอก 3,765 ครั้งการตรวจ/ปี และ 
ผู้ป่วยใน 870 ครั้งการรับไว้/ปี ซึ่งเพียงพอและหลากหลายสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง 
 7.3 มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการเรียนรู้ที่ผู้รับการฝึกอบรมสามารถเข้าถึงได้ มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.4 มีการจัดประสบการณ์ในปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับผู้ร่วมงานและบุคลากรวิชาชีพอ่ืน 
 7.5 มีการประยุกต์ความรู้พ้ืนฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาที่ฝึกอบรมมีการ 
บูรณาการและสมดุลระหว่างการฝึกอบรมกับการวิจัยอย่างเพียงพอ 
 7.6 อาจารย์ในสาขาวิชาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านแพทยศาสตร์ศึกษาจาก
ต่างประเทศ จึงน าความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใช้ในการจัดท าแผนฝึกอบรม การด าเนินการ
ฝึกอบรม การประเมินการฝึกอบรม 
 7.7 มีการฝึกอบรมในสถาบันอ่ืน ในประเทศ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลราชวิถี และ มี
การศึกษาดูงานต่างประเทศ เช่น Memorial Sloan Kettering cancer center, New York, USA , 
Kurashiki Medical Center ทั้งในและนอกประเทศตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร ตลอดจนระบบการโอนผล
การฝึกอบรม 
 
8. การประเมินแผนงานฝึกอบรม  
 สาขาวิชาฯ มีการก ากับดูแลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนงานเป็นประจ า โดยใช้โครงสร้างของ 
World Federation of Medical Education (WFME) ตามท่ีก าหนดโดยคณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี และใช้การประเมินโครงการฝึกอบรมตาม CIPP Model (Context, Input, 
Process, Product)  ตามท่ีก าหนดโดยราชวิทยาสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย (ภาคผนวกท่ี 7) ทุกปี 
โดยมีงบประมาณแผนงาน 
การประเมินแผนการฝึกอบรม/ หลักสูตรครอบคลุมถึง 
 - พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/ หลักสูตร 
 - ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ 
 - แผนการฝึกอบรม 
 - ขัน้ตอนการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรม 
 - การวัดและประเมินผล 
 - พัฒนาการของผู้รับการฝึกอบรม 
 - ทรัพยากรทางการศึกษา 
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 - คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
 - ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผู้รับการฝึกอบรมและความต้องการของระบบสุขภาพ 
 - สถาบันฝึกอบรมร่วม 
 - ข้อควรปรับปรุง 
 
9. การทบทวนและการพัฒนา 
 สาขาวิชาฯจัดให้มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม โดยมีการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ระหว่างและหลังจากส าเร็จการฝึกอบรม โดยแสวงหาข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งด้านทักษะ ความรู้การหัตถการ การท างานเป็นทีม การท างานใน
ส่วนรวม รวมทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม จาก ผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก แล้วน ามาปรับปรุง
กระบวนการ โครงสร้าง เนื้อหา ผลสัมฤทธิ์ และสมรรถนะของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมรวมถึงการวัดและการ
ประเมินผล และสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรม ให้ทันสมัยอยู่เสมอ และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจ
พบ 
 
10.  การบริหารกิจการและธุรการ 
 10.1 สาขาวิชาฯ บริหารจัดการหลักสูตรสอดคล้องกับกฎระเบียบที่ก าหนดไว้ในด้านต่างๆ ได้แก่ การ
รับสมัครผู้รับการฝึกอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจ านวนที่รับ) กระบวนการฝึกอบรม การวัดและ
ประเมินผล และผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมที่พ่ึงประสงค์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็น
ผู้ออกเอกสารที่แสดงถึงการส าเร็จการฝึกอบรมที่สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมได้ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 
 10.2 การบริหารจัดการงบประมาณของแผนงานฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นด้านการ
ฝึกอบรมเป็นหน้าที่รับผิดชอบร่วมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยอ านาจในการสั่งจ่ายขึ้นกับหัวหน้า
สาขาวิชาฯ หากมีค่าใช้จ่ายมูลค่าเกิน 10,000 บาท ขึ้นไปจะต้องน าเข้าที่ประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตรก่อนเสมอ 
 10.3 สาขาวิชาฯ มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานธุรการประจ า ได้แก่ น.ส.วนิดา  นิกะพิมพ์ ซึ่งมีความรู้
ความสามารถที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการของการฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืนที่เก่ียวข้อง การ
บริหารจัดการที่ดี และการใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม 
 10.4 สาขาวิชาฯ มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิครบถ้วนเหมาะสมโดยอาจารย์ทั้ง 10 ท่านได้รับวุฒิบัตรแสดง
ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขามะเร็งวิทยานรีเวช  
 มีอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาด้านแพทยศาสตร์ศึกษา ได้แก่ รศ.พญ.อาบอรุณ  เลิศขจรสุข   
 มีอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาด้านระบาดวิทยาและสถิติ ได้แก่  รศ.พญ.ชื่นกมล  ชรากร 
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11. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
สาขาวิชาฯ ได้รับการประกันคุณภาพการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ โดยแบ่งเป็น 
 11.1 การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ทุก 1 ปี  
 11.2 การประคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ที่แพทย
สภามอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการฝึกอบรม ได้จัดให้มีการติดตามก ากับดูแล สถาบันฝึกอบรม
หลัก สถาบันฝึกอบรมสมทบ สถาบันร่วมฝึกอบรม ที่ได้รับอนุมัติให้เปิดการฝึกอบรมเป็นระยะๆ โดยการ
มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เป็นผู้ด าเนินการตามแนวทางท่ีแพทยสภาก าหนด 
และเสนอรายงานผ่านราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยเพ่ือเสนอให้แพทยสภารับทราบทุก 5 ปี  
   
 
 
 
 
 
 



 
  มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญใน 

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2563 อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

29 

ภาคผนวกที่ 1 
มาตรฐานความรู้ความช านาญของแพทย์เฉพาะทางอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช 

 
แพทย์ที่จบการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ต้องมีคุณสมบัติและความรู้

ความสามารถขั้นต่ าตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้านดังนี้ 
1. การบริบาลผู้ป่วย (Patient care) 
 ก. มีความรู้ความสามารถระดับสูงในการดูแลปัญหาทางมะเร็งวิทยานรีเวช ที่ซับซ้อนอย่างมีมาตรฐาน
ตามองค์ความรู้ที่ถูกต้องและทันสมัย 
 ข. มีทักษะระดับสูงในการดูแลปัญหาทางมะเร็งวิทยานรีเวช ที่ซับซ้อนอย่างมีมาตรฐานตาม    องค์
ความรู้ที่ถูกต้องและทันสมัย 
 ค. มีทักษะในการดูแลด้านนรีเวชวิทยาตั้งแต่ระยะก่อนวัยเจริญพันธุ์ วัยเจริญพันธุ์และวัยหมดระดู 
2. ความรู้และทักษะทางการแพทย์ (Medical Knowledge and Skills) 

ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานของร่างกายและจิตใจที่เก่ียวข้องกับสุขภาพสตรี 
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช  

3. ทักษะระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
ก. น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แพทย์นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจ าบ้านและบุคลากรทางการแพทย์ 
ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผู้ป่วย ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยเคารพการตัดสินใจ และ

ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ 
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางมะเร็งวิทยานรีเวช 

4. การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ (Practice-based Learning and Improvement) 
 ก. มีการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (practice-based) ความคิดสร้างสรรค์ตามหลัก
วิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่และพัฒนาระบบบริบาลสุขภาพ 
 ข. ด าเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ 
 ค. วิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์ 
 ง. เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ 
5. วิชาชีพนิยม (Professionalism) 

ก. มีคุณธรรมจริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพ่ือนร่วมวิชาชีพและชุมชน 
ข. มีทักษะด้านที่ไม่ใช่เทคนิค (non-technical skills) 
ค. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (continuous 
professional development) 
ง. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
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จ. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 
6. การท าเวชปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (System-based Practice) 

ก. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ   
ข. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยสามารถอธิบายกระบวนการ
คุณภาพและความปลอดภัยทางมะเร็งวิทยานรีเวช 
ค. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถปรับเปลี่ยน
การดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริบาลสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถ
จัดการสถานการณ์วิกฤตทางมะเร็งวิทยานรีเวชได้ 
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ภาคผนวกที่ 2 
เนื้อหาวิชาของการฝึกอบรม 

 
 หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวชเพ่ือวุฒิบัตรฯ อนุสาขามะเร็งวิทยานรี
เวชจะต้องครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
I.   วิธีการตรวจคัดกรอง วิธีการวินิจฉัย และการแบ่งระยะของโรค (Screening techniques, diagnostic 
techniques, and staging) 
 วัตถุประสงค์ : 
      ผู้รับการฝึกอบรมควรจะต้องมีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับเทคนิคการตรวจคัดกรอง และการตรวจ
สืบค้นเพ่ือการวินิจฉัยและการแบ่งระยะของโรค เพ่ือที่จะสามารถให้การป้องกัน วินิจฉัยโรค และบอกระยะของ
โรคมะเร็งนรีเวชได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
   วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : 
ก. ผู้รับการฝึกอบรมมีความสามารถในการ 

1. ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปได้อย่างครบถ้วน 
2. ซักประวัติทางนรีเวช และตรวจทางนรีเวชได้ 
3. ซักประวัติทางมะเร็ง และตรวจเพื่อประเมินโรคมะเร็งได้ 
4. บรรยายโครงการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งปากมดลูกได้ 

ข. ผู้รับการฝึกอบรมมีความสามารถในการเลือกเทคนิคการตรวจคัดกรอง และการตรวจสืบค้นเพ่ือการวินิจฉัย
ที่เหมาะสมเพ่ือ 

1. ให้ได้การวินิจฉัย 
2. บอกถึงการกระจายและขอบเขตของโรคได้ 
3. ประเมินโรคหรือภาวะอ่ืนที่ร่วมเป็นอยู่ด้วย ซึ่งอาจมีผลต่อการรักษา  

ค. ผู้รับการฝึกอบรมมีความสามารถที่จะบอกระยะของมะเร็งได้ถูกต้องตามการแบ่งระยะที่เป็นมาตรฐานที่
ยอมรับในขณะนั้นๆ 
ง. ผู้รับการฝึกอบรมมีความคุ้นเคยกับการประเมิน และการตรวจพิเศษด้วยเทคนิคต่างๆ ดังนี้ 

1. การตรวจด้วยกล้องต่างๆ รวมทั้งเข้าใจ ข้อบ่งชี้ ข้อจ ากัด และ เทคนิควิธีการตรวจของ 
1.1 การส่องกล้องตรวจปากช่องคลอด ช่องคลอด และ ปากมดลูก (Colposcopy) 
1.2 วิธีการใช้การติดสีต่างๆ เพ่ือช่วยในการตรวจ เช่น การใช้ acetic acid, Toluidine blue และ Lugol 
solution 
1.3 การส่องกล้องตรวจภายในโพรงมดลูก (Hysteroscopy) 
1.4 การส่องกล้องตรวจอุ้งเชิงกราน (Diagnostic laparoscopy) 
1.5 การส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะ (Cystoscopy) 
1.6 การส่องกล้องตรวจล าไส้ตรงและล าไส้ใหญ่ตอนปลาย (Proctosigmoidoscopy) 
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1.7 การส่องกล้องตรวจล าไส้เล็ก และล าไส้ใหญ่ (Endoscopy และ colonoscopy) 
2. วิธีการเอาชิ้นเนื้อบางส่วนมาตรวจ รวมทั้งเข้าใจถึง 

2.1 การตัดเนื้อออกตรวจ (biopsy) รวมทั้งข้อบ่งชี้ส าหรับ 
2.1.1 การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูกโดยตรง การขูดด้านในปากมดลูก (endocervical curettage) 

การตัดปากมดลูกเป็นรูปกรวย และการตัดปากมดลูกด้วยห่วงลวดไฟฟ้า (LEEP) 
2.1.2 การตัดชิ้นเนื้อจากปากช่องคลอด และ ช่องคลอด 
2.1.3 การตัดชิ้นเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูก (endometrial biopsy) การขยายปากมดลูก และขูดมดลูก 

(dilatation and curettage) 
2.1.4 การเลาะต่อมน้ าเหลืองบริเวณ ขาหนีบ (inguinal) อุ้งเชิงกราน บริเวณข้างหลอดเลือดแดง

ใหญ ่(paraaortic) และบริเวณเหนือไหปลาร้า (supraclavicular)  
2.1.5 การตัดชิ้นเนื้อในบริเวณท่ีมีการกระจายของมะเร็ง  เช่น ปอด ตับ และ กระดูก 

2.2 การเจาะผ่านผิวหนังเพ่ือตัดชิ้นเนื้อตรวจ (Percutaneous biopsy) รวมทั้งข้อบ่งชี้ ส าหรับ 
2.2.1 การเจาะดูดด้วยเข็มเล็ก (Fine-needle aspiration) เพ่ือตรวจทางเซลล์วิทยา  หรือการใช้เข็ม
ตัดเนื้อเยื่อออกตรวจ (needle biopsies) จาก อุ้งเชิงกราน ในช่องท้อง และบริเวณผิวหนัง 
2.2.2 การใช้เข็มเจาะดูด เพ่ือตรวจเซลล์ หรือตรวจเนื้อเยื่อ จาก ปอด ตับ เต้านม 
2.2.3 การตัดชิ้นเนื้อท่ีอยู่ลึก โดยอาศัยการตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือ การตรวจด้วยคลื่น
เสียงความถ่ีสูงเป็นตัวช่วยก าหนดต าแหน่ง  

2.3 การแปลผลรายงานทางเซลลว์ิทยา ทางอณูชวีวิทยา และการตรวจคัดกรองโดยวิธี VIA (visual inspection 
with acetic acid) โดยเข้าใจขอ้บ่งชี้ ข้อจ ากัด และ วิธีการปฏบิัติในส่วนของ 

2.3.1 การเตรียมเพ่ือตรวจทางเซลล์วิทยา เช่น conventional cytology และ liquid-based cytology 
2.3.2 การแปลผลการตรวจทางเซลล์วิทยา 
2.3.3 การตรวจคัดกรองโดยวิธี VIA และการรักษาโดย cryotherapy 
2.3.4 การแปลผลการตรวจ HPV testings และ HPV biomarkers 

3. การตรวจด้วยภาพทางรังสีเพ่ือการวินิจฉัย (Diagnostic imaging) รวมทั้งข้อบ่งชี้ ข้อจ ากัด และ
หลักการในการแปลผลการตรวจ ส าหรับ 

3.1 ภาพถ่ายเอ็กซเรย์ทั่วไป (Plain film) 
3.2 ภาพถ่ายเอ็กซเรย์จากการใช้สารทึบแสง (contrast studies) เช่น การตรวจระบบทางเดินอาหาร
ตอนบน และตอนล่าง (upper and lower GI study) และ การตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ 
(intravenous pyelography) 
3.3 การตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computerized tomography) 
3.4 การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI; magnetic resonance imaging) 
3.5 การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และการตรวจด้วย doppler flow 
3.6 การฉีดสารตรวจหลอดเลือดแดง (Angiography) 
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3.7 การตรวจด้วย positron emission tomography (PET) scan  
3.8 การตรวจด้วย radioisotope scanning 

4. การตรวจเลือด และสารน้ าในร่างกาย (body fluids) รวมทั้งเข้าใจข้อบ่งชี้ และข้อจ ากัดของการตรวจ
เหล่านี้ - ผู้รับการฝึกอบรมทราบว่าผลการตรวจต่อไปนี้ปกติ หรือผิดปกต ิและน าการแปลผลการตรวจมา
ช่วยในการวินิจฉัย และตัดสินการรักษา  

4.1 การตรวจเลือด 
4.2 การตรวจปัสสาวะ และการตรวจการท างานของระบบขับถ่ายปัสสาวะ 
4.3 การตรวจการท างานของตับ 
4.4 การตรวจ electrolytes และ blood gases 
4.5 การตรวจ tumor markers 
4.6 การตรวจทาง molecular และ genetic 
4.7 การตรวจ hormone receptors 

5. การตรวจประเมินระบบหัวใจและปอด (cardiopulmonary evaluation) รวมทั้งเข้าใจ ข้อบ่งชี้ และ
ข้อจ ากัดของการตรวจเหล่านี้ – ผู้รับการฝึกอบรมสามารถน าผลการตรวจต่อไปนี้มาช่วยในการวินิจฉัย และ
ตัดสินการรักษา   

5.1 การตรวจการท างานของปอด (Pulmonary function testing) 
5.2 การประเมินสภาพหัวใจ (Cardiac evaluation) 
5.3 การตรวจเพื่อประเมินผู้ป่วยในภาวะวิกฤต เช่น การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  การตรวจ central venous 
pressure, pulmonary wedge pressure, mean arterial pressure, cardiac output และ systemic 
vascular resistance 

 
II. พยาธิวิทยา (Pathology) 
 วัตถุประสงค์ : 
   ผู้รับการฝึกอบรมควรจะต้องมีความรู้และสามารถ จ าแนกความผิดปกติของรอยโรคระยะก่อนเป็น
มะเร็ง มะเร็งลุกลาม  และสามารถแยกรอยโรคเหล่านี้ได้จากรอยโรคอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่มะเร็ง ด้วยลักษณะพยาธิ
สภาพจากการดูด้วยตาเปล่าและจุลพยาธิวิทยา เข้าใจพยาธิก าเนิดของมะเร็ง การด าเนินโรคหรือพฤติกรรมของ
เนื้องอกในระยะก่อนเป็นมะเร็งและมะเร็ง สามารถบอกลักษณะส าคัญและปัจจัยการพยากรณ์โรคของรอยโรค
ดังกล่าว นอกจากนั้นผู้รับการฝึกอบรมควรเข้าใจหลักการพ้ืนฐานและการน ามาใช้ทางคลินิกของวิธีการทาง
ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ได้แก่ การตัดชิ้นเนื้อแบบแช่แข็ง (frozen section) การย้อมชิ้นเนื้อด้วยเทคนิคฮิสโต
เคม ี(histochemical staining) และอิมมูนโนฮิสโตเคมี (immunohistochemical staining) 
   วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : 
ก. ปากช่องคลอด :  ผู้รับการฝึกอบรมมีความสามารถท่ีจะ 
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1. วินิจฉัยพยาธิสภาพด้วยตาเปล่า หรือจุลพยาธิสภาพจากกล้องจุลทรรศน์ของรอยโรคต่างๆ ที่ปากช่อง
คลอดรวมทั้ง Bartholin gland ถึงลักษณะปกติ และลักษณะผิดปกติต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1.1 Benign conditions  เช่น 
1.1.1  Atrophic and hypertrophic lesions ได้แก ่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 ได้แก่ high-grade squamous intraepithelial lesion [HSIL หรือ vulvar 
intraepithelial neoplasia (VIN) grade 2, 3] และ differentiated VIN 
1.3 Invasive lesions หรือ มะเร็งชนิดต่างๆ ของเยื่อบุผวิปากช่องคลอดเช่น squamous cell carcinoma, 
verrucous carcinoma, adenocarcinoma, extramammary Paget’s disease, malignant melanoma 
รวมทั้งเนื้องอกอ่ืนๆ ที่พบน้อยเช่น sarcoma, Meckel’s cell tumors, epithelioid sarcoma, neuroendocrine 
tumors เปน็ต้น 
1.4   มะเร็งชนิดต่างๆ ของ Bartholin gland เช่น squamous cell carcinoma, adenocarcinoma, adenoid 
cystic carcinoma, transitional call carcinoma 

2. เข้าใจถึงปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส และความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อไวรัสกับการเจริญเติบโตของ
เยื่อบุผิว (epithelial growth) และมะเร็ง 

3. เปรียบเทียบและบอกความแตกต่างของรอยโรคระยะก่อนเป็นมะเร็ง (HSIL) และมะเร็งระยะลุกลามชนิด 
squamous และสามารถวินิจฉัยลักษณะของ (superficial invasion) ได้ โดยสามารถเข้าใจปัญหาและ
ข้อจ ากัดของการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา เช่น การตัดชิ้นเนื้อแฉลบ (tangential sectioning) และวิธีการ
แก้ไข 

4. เข้าใจการด าเนินโรค พฤติกรรมและวิถีการแพร่กระจายของเนื้องอกปากช่องคลอดชนิดต่าง ๆ ได้ 
5. เข้าใจความสัมพันธ์ของมะเร็งปากช่องคลอดกับมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์อ่ืนๆ 

ข. ช่องคลอด : ผู้รับการฝึกอบรมมีความสามารถท่ีจะ 
1. วินิจฉัยพยาธิสภาพด้วยตาเปล่า หรือจุลพยาธิสภาพของรอยโรคต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1.1 Benign conditions  เช่น endometriosis, adenosis, squamous papilloma และ condyloma acuminatum 
1.2 Preinvasive lesions ได้แก่ high-grade squamous intraepithelial lesion [HSIL หรือ high-
grade vaginal intraepithelial neoplasia (VAIN) หรือ VAIN 2, 3] 
1.3 Invasive lesions หรือ มะเร็งชนิดต่างๆ ของเยื่อบุผิวช่องคลอด เช่น squamous cell carcinoma, 
adenocarcinoma, malignant melanoma, sarcoma botryoides และ เนื้องอกที่พบน้อย เช่น yolk 
sac tumors และ sarcomas ชนิดต่างๆ รวมทั้งเนื้องอกท่ีกระจายมาจากที่อ่ืน (metastatic tumor) 

2. บรรยายการด าเนินโรคต าแหน่งที่เกิดและวิถีการแพร่กระจายของมะเร็งช่องคลอด 
3. เข้าใจความสัมพันธ์ของมะเร็งช่องคลอดกับมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์อ่ืนๆ 
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4. เข้าใจปัจจัยเสี่ยงและความสัมพันธ์ของมะเร็งช่องคลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง clear cell adenocarcinoma 
กับการใช้ฮอร์โมน diethylstilbestrol ของมารดาระหว่างตั้งครรภ์ 

ค. ปากมดลูก :  ผู้รับการฝึกอบรมมีความสามารถที่จะ 
1. เข้าใจศัพท์ทางเซลล์วิทยาของระบบ Bethesda  บอกลักษณะทางเซลล์วิทยาของรอยโรคระยะก่อนเป็น
มะเร็งและมะเร็งได้ถูกต้อง  วิธีการตรวจเพิ่มเติม  ทราบความสัมพันธ์ของเซลล์วิทยากับพยาธิวิทยาชิ้นเนื้อ วิธี
ดูแลรักษาสตรีที่มีความผิดปกติของเซลล์ชนิดต่างๆและแนวทางการตรวจติดตาม  รวมทั้งสามารถให้ค าแนะน า
แก่สตรีและนรีแพทย์ทั่วไปเกี่ยวกับความส าคัญและแนวทางการตรวจติดตามของเซลล์วิทยาที่ผิดปกติแต่ละ
ชนิด    รวมทั้งเข้าใจปัญหาในการวินิจฉัยภาวะต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1.1  Satisfactory/unsatisfactory cytologic smear, presence/ absence of endocervical 
cells/transformation zone  
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) รวมทั้งกลุ่มย่อยของความผิดปกติของเซลล์
ดังกล่าว 
1.5 Preinvasive lesions ได้แก่ high-grade squamous intraepithelial lesion (HSIL) และ 
adenocarcinoma in situ (AIS) 
1.6 Invasive lesions หรือ มะเร็งชนิดต่างๆ ของปากมดลูกเช่น squamous cell 
carcinoma, adenocarcinoma เป็นต้น 

2. เข้าใจความส าคัญทางคลินิกและสามารถวินิจฉัยพยาธิสภาพด้วยตาเปล่า หรือจุลพยาธิสภาพจากกล้อง
จุลทรรศน์ของรอยโรคต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้ถูกต้อง 

2.1 Benign lesions เช่น squamous metaplasia, microglandular hyperplasia 
2.2 Preinvasive lesions ได้แก่ high-grade squamous intraepithelial lesion (HSIL) และ 
adenocarcinoma in situ (AIS) 
2.3 Invasive lesions หรือ มะเร็งชนิดต่างๆ เช่น superficially invasive (microinvasive) squamous 
carcinoma, squamous cell carcinoma, adenocarcinoma, neuroendocrine carcinoma, เนื้องอก   ที่
พบน้อยเช่น adenoid cystic tumors, lymphomas รวมทั้งเนื้องอกที่กระจายมาจากที่อ่ืน (metastatic 
lesions) 

3. บรรยายการเกิด transformation zone รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงแบบ squamous metaplasia 
(immature และ mature) และการเกิดความผิดปกติระยะต่างๆ ของเยื่อบุผิว squamous epithelium 
(squamous intraepithelial lesion) ไปจนกระทั่งเป็นรอยโรคระยะก่อนเป็นมะเร็ง (high-grade 
squamous intraepithelial lesion, HSIL) 
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4. วินิจฉัยแยกภาวะ high-grade squamous intraepithelial lesion (HSIL) with gland 
involvement จากภาวะมะเร็งลุกลามท่ีมี stromal invasion ได้ 
5. เข้าใจและบรรยายค าจ ากัดความของมะเร็งลุกลามระยะเริ่มแรกกับมะเร็งขนาดเล็ก (microinvasive 
carcinoma) และบรรยายหลักการและเหตุผลของการรักษาพยาธิสภาพแต่ละชนิด 
6. อธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะที่พบจากการตรวจด้วยกล้องส่องขยายปากมดลูก ลักษณะทางเซลล์
วิทยา และลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของรอยโรคก่อนมะเร็งและมะเร็ง สามารถอธิบายเหตุผล  แนวทางการ
สืบค้น และวิธีดูแลรักษาในกรณีท่ีผลจากการตรวจดังกล่าวไม่สัมพันธ์กันได้ 
7. ทราบวิธีการต่างๆ ทางพยาธิวิทยาที่ช่วยในการวินิจฉัยแยกมะเร็งชนิด adenocarcinoma ที่เกิดจาก
เยื่อบุโพรงมดลูกและจากปากมดลูก 
8. ให้การวินิจฉัยและบอกความส าคัญของการลุกลามของมะเร็งปากมดลูกเข้าสู่หลอดเลือดและ
หลอดน้ าเหลือง (lymph-vascular invasion) ได ้
9. เข้าใจการด าเนินโรคของมะเร็งปากมดลูกและปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินโรค 
10. เข้าใจผลกระทบของการตั้งครรภ์ในแต่ละไตรมาสต่อการด าเนินโรค การดูแลรักษา และผลการรักษา
รอยโรคก่อนมะเร็งและมะเร็ง 
11. เข้าใจความสัมพันธ์ของ cervical neoplasia ต่อการติดเชื้อไวรัสที่ท าให้เกิดภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV)  

 
ง. เยื่อบุโพรงมดลูก :  ผู้รับการฝึกอบรมมีความสามารถท่ีจะ 
1. วินิจฉัยจุลพยาธิสภาพของรอยโรคต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1.1 Benign physiologic changes of endometrium ได้แก ่proliferative, secretory, menstruation, 
endometrium of pregnancy, Arias-Stella change, hormonally suppressed endometrium, adenomyosis 
เป็นต้น 
1.2 Hyperplastic endometrium ได้แก่  hyperplasia  without  atypia และ atypical 
hyperplasia/endometrioid intraepithelial neoplasia (AH/EIN)  
1.3 Invasive carcinoma  

 ทราบการแบ่งมะเร็งออกเป็นกลุ่ม Type I และ Type II ซึ่งแบ่งตามพยาธิสภาพและความรุนแรงในการ
ด าเนินของโรคและการพยากรณ์โรค หรือแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ตามลักษณะของตัวชี้วัดทางชีวโมเลกุล คือ 
POLE ultramutated, microsatellite instability hypermutated, copy-number low และ copy-
number high ตามเครือข่ายวิจัยแผนที่จีโนมของมะเร็ง (Cancer Genome Atlas Research Network) 
ซึ่งอาจมีที่ใช้ทางคลินิกในอนาคตอันใกล้ในการเลือกวิธีการรักษาเพ่ิมเติม 

 ทราบมะเร็งชนิดต่างๆ ได้แก่ adenocarcinoma, adenocarcinoma with squamous differentiation, 
papillary serous carcinoma, squamous carcinoma, mucinous carcinoma และ clear cell 
carcinoma 
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1.4 Endometrial stromal tumors ได้แก่ 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 ได้แก ่carcinosarcoma (ชื่อเดิม mailgnant mixed 
mullerian tumors) with homologous และ heterologous elements 
1.7 Metastatic carcinoma 

2. เข้าใจปัจจัยเสี่ยง ความสัมพันธ์ของเยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ (endometrial hyperplasia), 
มะเร็งชนิด adenocarcinoma และ sarcoma  ตลอดจนพฤติกรรมการด าเนินของโรคและ    วิถีการ
แพร่กระจายของมะเร็ง 
3. วินิจฉัยแยกโรคระหว่างเยื่อบุโพรงมดลูกปกติและ adenocarcinoma ได้ และเข้าใจปัญหาของการ
วินิจฉัยแยกโรคระหว่าง atypia และ well-differentiated adenocarcinoma 
4. วินิจฉัยแยกต้นก าเนิดของมะเร็งว่าเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกที่แพร่กระจาย (metastatic 
cancer) หรือ เป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกและมะเร็งรังไข่ท่ีพบร่วมกัน (synchronous cancers) 
5. ทราบพยาธิสภาพของรอยโรคเยื่อบุโพรงมดลูกที่มีลักษณะคล้ายกับมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก เช่น Arias-
Stella change, Mullerian inclusion cyst โดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่อมน้ าเหลือง 
6.   ทราบเกณฑ์การวินิจฉัยแยกโรคระหว่าง leiomyoma กับ STUMP และ leiomyosarcoma  
7. วินิจฉัยแยกภาวะ adenomyosis กับ invasive endometrial adenocarcinoma ได ้
8. ทราบลักษณะและการพยากรณ์โรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกที่มีความสัมพันธ์กับความผิด ปกติทาง
พันธุกรรม 
9. ทราบลักษณะพยาธิวิทยาของโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกหลังการรักษาด้วยยาฮอร์โมน ยาเคมีบ าบัด 
หรือรังสีรักษา 
10. เข้าใจข้อดีและข้อเสีย และสามารถให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการให้ฮอร์โมนทดแทนในสตรี  ที่เคย
เป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก 

จ. ท่อน าไข ่: ผู้รับการฝึกอบรมมีความสามารถที่จะ 
1. วินิจฉัยพยาธิสภาพด้วยตาเปล่า หรือจุลพยาธิสภาพของรอยโรคต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1.1 Benign lesions เชน่ marked chronic salpingitis, follicular salpingitis, tuberculous salpingitis with 
active epithelial component และ salpingitis isthmica nodosa, benign endometrial-type lesions 
ต่างๆ เชน่ endometriosis (plical and subserosal) และ pseudodecidual reaction (plical and 
subserosal), pregnancy-related lesions ได้แก ่ectopic pregnancy และ placental site (villi not present 
in section) 
1.2 Adenocarcinoma และ carcinosarcoma 
1.3 Metastatic carcinoma 
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2. เข้าใจวิธีการแยกเนื้องอกชนิดปฐมภูมิที่ท่อน าไข่เอง และ ชนิดทุติยภูมิที่กระจายมาจากที่อ่ืน 
ฉ. รังไข่ : ผู้รับการฝึกอบรมมีความสามารถที่จะ 

1. วินิจฉัยพยาธิสภาพด้วยตาเปล่า หรือจุลพยาธิสภาพของรอยโรคต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1.1 Epithelial tumors และสามารถแยก benign, low malignant potential (borderline) และ 

malignant lesions ได้ 
1.2 การแบ่ง Epithelial tumors ตามพยาธิสภาพออกเป็น Type I ซึง่อาจพัฒนามาจาก borderline ovarian 
tumors หรือ endometriosis ได้แก่ low grade serous carcinoma, clear cell carcinoma, endometrioid 
carcinoma, mucinous carcinoma, squamous carcinoma, transitional cell หรือ Brenner carcinoma และ 
Type II ได้แก่ high grade serous carcinoma, mixed epithelial-stromal carcinoma และ undifferentiated 
หรือ other epithelial carcinoma รวมทั้ง carcinosarcoma (malignant mixed mesodermal tumor) 
1.3 Sex cord stromal tumors 
1.4 Germ cell tumors 
1.5 เนื้องอกท่ีพบน้อยเช่น small cell carcinomas, fibroma เป็นต้น 
1.6 Metastatic carcinoma 

2. บอกความชุกของการเกิดโรคเนื้องอกรังไข่ชนิดต่างๆ และโอกาสที่จะมีพยาธิสภาพทั้งสองข้าง 
3. ทราบพยาธิก าเนิด ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ รวมทั้ง familial หรือ genetic risk factors ของมะเร็งรังไข่ 
รวมทั้งโอกาสการเกิด metachronous cancers ของมะเร็งที่ต าแหน่งอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4. ทราบปัจจัยพยากรณ์โรค การด าเนินโรค และพฤติกรรมของเนื้องอกรังไข่ชนิดต่างๆ  
5. บอกลักษณะที่ใช้แยกมะเร็งชนิดปฐมภูมิที่รังไข่ และ มะเร็งที่กระจายมาจากที่อ่ืนรวมทั้ง synchronous 
tumor ของ gynecologic cancers เช่น ovarian และ endometrial cancers 

ช. เนื้อเยื่อรก : ผู้รับการฝึกอบรมมีความสามารถที่จะ 
1. วินิจฉัยพยาธิสภาพด้วยตาเปล่า หรือจุลพยาธิสภาพของรอยโรคต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1.1 Normal early pregnancy (including a pre-villus ovum) 
1.2 Hydatidiform mole ทั้งชนิด complete และ partial 
1.3 Invasive mole 
1.4 Placental site trophoblatic tumors 
1.5 Choriocarcinoma 

2. บรรยายการด าเนินโรคและพฤติกรรมของ gestational trophoblastic diseases ชนิดต่างๆ ได้ 
ซ. ต่อมน้ าเหลือง : ผู้รับการฝึกอบรมมีความสามารถที่จะ 

1. วินิจฉัยจุลพยาธิสภาพของรอยโรคชนิด 
1.1 Reactive hyperplasia 
1.2 Metastatic carcinoma และ 
1.3 Benign epithelial inclusions  
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2. ทราบลักษณะของเซลล์มะเร็งจากการเจาะดูดต่อมน้ าเหลือง 
ฌ. Omentum & Peritoneum : ผู้รับการฝึกอบรมมีความสามารถท่ีจะ 

1. วินิจฉัยรอยโรคของมะเร็งที่แพร่กระจายไปที่ omentum และ peritoneum ได้ 
2. ทราบแนวทางการวินิจฉัยรอยโรค invasive vs non-invasive implant ของ borderline ovarian 
tumor 

 
III. สรีรวิทยา และพยาธิสรีรวิทยา (Physiology and pathophysiology) 
 วัตถุประสงค์ :   
 ผู้รับการฝึกอบรมควรจะต้องมีความรู้ด้านสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา ที่ดีพอที่จะน าไปใช้ในการดูแลรักษา 
และหรือป้องกันโรคในผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช 
   วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม :  
ก. ระบบสารน้ าและเกลือแร่: ผู้รับการฝึกอบรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญ การเฝ้าระวังและการดูแลรักษา
ภาวะฉุกเฉินเบื้องต้น ในเรื่องของ 

1. สัดส่วนของสารน้ าในร่างกาย และอันตรายหรือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ 
1.1 ความสามารถในการซึมผ่าน (permeability) ซึ่งมีผลต่อปริมาณน้ าในร่างกาย 
1.2 ขบวนการธรรมชาติในการแลกเปลี่ยน (normal  exchange)  ที่ท าให้เกิดความสมดุลของสารน้ า

และเกลือแร่ในร่างกาย 
2. ความผิดปกติของสารน้ าและเกลือแร่ ในภาวะ 

2.1 การขาดหรือมีมากเกินควร 
2.2 ความเข้มข้นของเกลือโซเดียมผิดปกติ 
2.3 ความเข้มข้นของเกลือโปแตสเซียมผิดปกติ 
2.4 ความเข้มข้นของเกลือแมกนีเซียมผิดปกติ 
2.5 ความเข้มข้นของเกลือแคลเซียมผิดปกติ 
2.6 ความผิดปกติของระบบ กรด-ด่าง  

 
 
 

ข. ภาวะโภชนาการ: ผู้รับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในเรื่องของ 
1. ความต้องการของสารน้ า  เกลือแร่ พลังงาน โปรตีน  คาร์โบไฮเดรต ไขมัน  และวิตามินที่ส าคัญในแต่
ละวัน 
2. วิธีการคิดค านวณปริมาณของสารน้ า เกลือแร่ พลังงาน วิตามินและแร่ธาตุที่ส าคัญที่ขาดไป และ
สามารถน าผลการค านวณมาใช้ในการรักษาทดแทนส่วนนั้นๆ ได้ 
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3. การประเมินภาวะโภชนาการผู้ป่วย และแนวทางการทดแทนภาวะพร่องโภชนาการทั้ง enteral และ 
parenteral route  

ค. เลือด และส่วนประกอบของเลือด : ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ในเรื่องต่อไปนี้ 
1. การให้ผ่านทางเส้นเลือด (transfusions) 

1.1 ส่วนประกอบ  ข้อบ่งชี้  ความเสี่ยง และประโยชน์ของการให้ 
- Packed washed, frozen red cells 
- Platelets 
- Pooled and fresh frozen plasma 
- Albumin 
- Concentrated leukocytes 
- Cryoprecipitate 

1.2 ความเสี่ยง จากการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี  ตับอักเสบ หรือเชื้อโรคอ่ืนๆ จากการให้เลือด หรือ 
ส่วนประกอบของเลือด 

1.3 ปฏิกิริยาแทรกซ้อนที่เกิดจากการให้เลือดหรือส่วนประกอบของเลือด และให้การดูแลรักษาได้ 
2. มีความเข้าใจระบบการแข็งตัวของเลือด รวมถึง 

2.1 Hemostasis ที่ปกติ 
2.2 สภาวะที่มีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ 
2.3 สาเหตุ การวินิจฉัย และรักษาภาวะเลือดออกผิดปกติ ทั้งที่เป็นมาแต่ก าเนิดหรือภายหลัง 

ง. ระบบทางเดินหายใจ : สรีรวิทยาของปอดทั้งในภาวะปกติและภาวะที่มีพยาธิสภาพ – ผู้รับการฝึกอบรม 
1. เข้าใจสรีรวิทยาที่ปกติ และวิธีการตรวจวัดการท างานของปอด (ดูบทการตรวจเพื่อการวินิจฉัย และ

วิธีการประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด) 
2. สามารถตรวจวินิจฉัย และรักษา 

2.1 ปอดอักเสบ 
2.2 obstructive and/or restrictive lung disease ทั้งระยะเฉียบพลันและระยะเรื้อรัง 

3. สามารถตรวจวินิจฉัย และรักษา ภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวที่เกิดจากโรคเรื้อรัง หรือเกิดโดย
เฉียบพลันที่เกิดกับผู้ป่วยผ่าตัด หรือไม่ได้รับการผ่าตัด ได้แก ่

3.1 ภาวะมีน้ าท่วมในช่องปอด 
3.2 Adult respiratory distress syndrome 

4. เข้าใจการท างานของเครื่องช่วยหายใจ 
จ. ภาวะช็อก : สาเหตุ  อาการแสดงทางคลินิก  และการรักษาภาวะที่อวัยวะไม่ได้รับเลือดมาเลี้ยงอย่าง
เพียงพอ -  ผู้รับการฝึกอบรมสามารถอธิบาย 

1. การท างานของหัวใจในภาวะปกติ (ดูบทเทคนิคการตรวจวินิจฉัย และบทเภสัชวิทยา) 
2. สาเหตุ ตรวจวินิจฉัย และรักษาการเปลี่ยนแปลงการท างานของร่างกายอันเกิดจาก 
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2.1 ภาวะช็อกจากการขาดสารน้ าในร่างกาย 
2.2 ภาวะช็อกจากโรคหัวใจ 
2.3 ภาวะช็อกจากการติดเชื้อ 

ฉ. ไต และภาวะไตวาย : ผู้รับการฝึกอบรมเข้าใจ และสามารถอธิบาย 
1. การท างานของไตในภาวะปกติ  

1.1 กลไกการควบคุมการท างาน 
1.2 การประเมินการท างานของไต (ดูบทเทคนิคการตรวจวินิจฉัย) 

2. การท างานของไตที่ผิดปกติ รวมถึงลักษณะทางคลินิก การตรวจวินิจฉัย และการรักษาภาวะต่างๆ ดังนี้ 
2.1 โรคติดเชื้อ 
2.2 มีการอุดตัน 
2.3 ภาวะที่อวัยวะไม่ได้รับเลือดมาเลี้ยงอย่างเพียงพอ 
2.4 พิษท่ีเกิดจากยาเคมีบ าบัด 
2.5 พิษท่ีเกดิจากยาปฏิชีวนะ 

3. อธิบายการเปลี่ยนแปลงของกระเพาะปัสสาวะที่อาจเกิดข้ึนภายหลัง 
3.1 การมีเนื้องอก 
3.2 การผ่าตัด 
3.3 เคมีบ าบัด 
3.4 รังสีรักษา 

ช. ระบบทางเดินอาหาร : ผู้รับการฝึกอบรมเข้าใจ และสามารถอธิบาย 
1. การท างานในภาวะปกติ 
2. การเปลี่ยนแปลงในการท างานของระบบ ที่อาจเกิดภายหลัง 

2.1 รังสีรักษา 
2.2 เคมีบ าบัด 
2.3 การผ่าตัด 

2.4 การเกิดเนื้องอกหรือการกลับเป็นซ้ าของโรคมะเร็ง 
3. แนวทางการตรวจวินิจฉัย และการดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจาก 

3.1 ภาวะล าไส้อุดตัน 
3.2 กลุ่มอาการ blind loop 
3.3 กลุ่มอาการ short bowel 
3.4 fistula 

4. แนวทางการตรวจวินิจฉัย การเสื่อมการท างานของตับที่เกิดจาก 
4.1 เนื้องอกในเนื้อตับ หรือนอกตับ 
4.2 เชื้อโรค 
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4.3 ภาวะตับแข็ง 
4.4 ภาวะพิษต่อตับ 

5. เมตาโบลิซึมของ แคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม และสารจ าเป็นต่อร่างกาย 
ซ. ระบบหัวใจและหลอดเลือด : ผู้รับการฝึกอบรมเข้าใจ และสามารถอธิบาย 

1. พยาธิก าเนิด การป้องกัน และการรักษาภาวะหลอดเลือดอักเสบจากการอุดของลิ่มเลือด  
(thrombophlebitis) 

2. อาการ อาการแสดง การวินิจฉัย และการรักษาภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอด รวมถึง 
2.1 การตรวจ perfusion scans 
2.2 การฉีดสีเส้นเลือดในปอด 
2.3 การรักษาด้วย heparin (unfractionated or low molecular weight) และ warfarin หรือ ยา

ป้องกันการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทาน 
2.4 การใช้ filter ที่หลอดเลือด vena cava 
2.5 การใช้ยาละลายลิ่มเลือด 

3. การดูแลจัดการเมื่อมีการเสียเลือด พร้อมทั้งเข้าใจหลักการของการอุด (embolization) เส้นเลือดส่วน
ปลาย 

4. ภาวะที่เป็นพิษต่อหัวใจ ที่เป็นผลจาก ยาเคมีบ าบัด รังสีรักษา เป็นต้น 
ฌ. ประสาทวิทยา และจิตเวช : ผูร้ับการฝึกอบรมเข้าใจ และสามารถอธิบาย 

1. ความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลางที่เกิดขึ้นสัมพันธ์กับมะเร็งและการรักษามะเร็ง เช่น 
1.1 กลุ่มอาการ organic brain 
1.2 อันตรายที่เกิดจากมะเร็งกดเบียดไขสันหลังหรือรากประสาท 
1.3 อันตรายต่อสมองและไขสันหลังที่เกิดจากการรังสีรักษา และหรือ เคมีบ าบัด 

2. อธิบายถึงความผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลาย ที่เกิดเป็นภาวะแทรกซ้อนภายหลังการรักษาด้วย 
การผ่าตัด เคมีบ าบัด รังสีรักษา หรือเกิดจากการลุกลามของมะเร็ง 
 
IV. พยาธิก าเนิดของมะเร็ง การลุกลาม และการกระจาย (Carcinogenesis invasion and metastasis) 
 วัตถุประสงค์ :   
   ผู้รับการฝึกอบรมควรจะต้องติดตามศึกษาให้เข้าใจทฤษฎีต่างๆที่เก่ียวข้องกับ พยาธิก าเนิดของ
มะเร็งรวมทั้งปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการเกิดมะเร็ง เช่น ประวัติมะเร็งในครอบครัว เชื้อไวรัส หรือผลกระทบจาก
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระจายหรือลุกลามของมะเร็งนรีเวช 
          วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : 
 ผู้รับการฝึกอบรมมีความเข้าใจ และสามารถอธิบาย  
ก. ความสัมพันธ์ของพยาธิก าเนิดของมะเร็งกับปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 

1. ฮอร์โมน รวมถึง 
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1.1 ฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ได้รับขณะอยู่ในครรภ์มารดาที่อาจมีผลต่อการเกิดมะเร็งช่องคลอด หรือ
มะเร็งปากมดลูก 

1.2 ฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ใช้เสริม หรือทดแทน 
1.3 การใช้ tamoxifen เพ่ือการรักษา 

2. รังสี รวมถึง 
2.1 ความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งซาร์โคมา หรือมะเร็งชนิดอื่นที่สูงขึ้น ในบริเวณท่ีเคยได้รับรังสีรักษามา

ก่อน 
2.2 ความเสี่ยงจากการตรวจโดยวิธีรังสีวินิจฉัย  

3. ยาเคมีบ าบัด รวมถึง 
3.1 ความเสี่ยงในการเกิดความผิดปกติของระบบเม็ดเลือด เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาวในผู้ป่วยที่เคยได้รับ

การรักษาด้วย alkylating agents และยาเคมีบ าบัดตัวอื่น 
3.2 ความเสี่ยงของทารกในครรภ์ ในมารดาที่ได้รับยาเคมีบ าบัด 

4. ความสัมพันธ์ของการติดเชื้อ HPV, HSV, HIV และไวรัสตัวอ่ืนๆ กับการเกิดมะเร็งนรีเวช และวิธีการ
ป้องกันการติดเชื้อไวรัสเหล่านี้ 

5. การปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น แป้งฝุ่น และ asbestos กับการเกิดมะเร็งรังไข่ หรือการสูบ
บุหรี่กับการเกิดมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีส่วนล่าง 

6. การผ่าเหล่า (mutation) ของยีน (เช่น BRCAI ) ทีเ่กี่ยวข้องกับมะเร็งชนิดต่างๆ 
ข. แบบแผนของมะเร็งที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัว (familial หรือ hereditary) เช่น มะเร็งของเต้านม เยื่อบุ
โพรงมดลูกรังไข ่และล าไส้ใหญ่ 
ค. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเซลล์มะเร็ง ทั้งด้านโครงสร้าง (นิวเคลียส, cytoplasm, membrane) หรือ ด้าน 
metabolism กับเอนไซม์ต่างๆ 
ง. วงจรของเซลล์ (cell cycle) รวมถึงระยะ (phase) ต่าง ๆ คือ G1, S, G2, M , G0 
จ. รูปแบบของการแพร่กระจายของมะเร็งนรีเวชชนิดต่าง ๆ  
ฉ. หลักของการลุกลาม และการกระจาย ของมะเร็ง ซึ่งรวมถึง 

1. ช่วงเริ่มก่อตัวของมะเร็ง 
2. การเพ่ิมจ านวนเซลล์แบบไร้การควบคุม 
3. การสร้างหลอดเลือดใหม่ (angiogenesis) 
4. การลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียง น้ าเหลือง หรือหลอดเลือด 
5. การกระจายไปยังอวัยวะส่วนอื่นที่ไกลออกไป 
6. การ migration ของเซลล์มะเร็ง 
7. Molecular marker ที่ส าคัญต่อการลุกลามและแพร่กระจายของมะเร็ง 
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V. พันธุศาสตร์ (Genetics) 
 วัตถุประสงค์ :  
   ผู้รับการฝึกอบรมควรจะต้องสามารถสาธิตถึงความเข้าใจในเรื่อง ยีนมะเร็ง (oncogenes) ยีนต้าน
มะเร็ง (tumor suppressor genes)  ยีนซ่อมแซมดีเอ็นเอ (DNA repair genes) พยาธิก าเนิดของมะเร็ง และ
ทราบถึงอิทธิพลของพันธุกรรม เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงานทางคลินิกที่เก่ียวกับมะเร็งนรีเวช 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : 
ก. ผู้รับการฝึกอบรมเข้าใจ และสามารถอธิบายในเรื่อง 
1. พันธุศาสตร์ของมะเร็งในระดับโมเลกุล ที่เก่ียวกับ 

1.1 Proto-oncogenes  
1.2 Anti-oncogenes 

2. กลไกในการท างานของยีนมะเร็ง ได้แก่  
2.1 Transduction 
2.2 Point mutation 
2.3 Insertion mutation 
2.4 Amplification 
2.5 Translocation 

3. ยีนต้านมะเร็ง เช่น  
3.1 Retinoblastoma gene 
3.2 p53 gene 
3.3 BRCA gene 

4. ธรรมชาติและขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงโครโมโซมในมะเร็ง รวมถึง 
4.1 ระหว่างการเปลี่ยนแปลงจ านวน กับ โครงสร้าง 
4.2 ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแบบจ าเพาะ กับไม่จ าเพาะ 
4.3 ระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม กับ ที่เกิดขึ้นเองภายหลัง 

5. บทบาทของยีนมะเร็ง รวมถึง 
5.1 คุณสมบัติ 
5.2 กลไกการท างาน 
5.3 ยีนมะเร็งที่พบเฉพาะในบางครอบครัว 
5.4 ความสัมพันธ์ระหว่างยีนมะเร็งกับ growth factors 

6. หลักการพื้นฐานทางพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นข้อมูลที่เก่ียวข้อง และสามารถน ามาใช้ใน
เวชปฏิบัติทางมะเร็งนรีเวช 
7. หลักการส าคัญทางพันธุศาสตร์ของมะเร็งที่เก่ียวกับ 

7.1 อายุ 
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7.2 การเกิดเป็นมะเร็งที่อวัยวะทั้งสองข้าง (bilaterality) 
7.3 การเกิดมะเร็งปฐมภูมิ (primary tumors) ที่อวัยวะมากกว่าหนึ่งแห่งในเวลาเดียวกัน 

8. กลุ่มอาการมะเร็งในครอบครัว 
8.1 มะเร็งรังไข ่แบบ site-specific 
8.2 กลุ่มอาการ breast/ovarian family 
8.3 กลุ่มอาการ Lynch II 

9. Genetic testing 
 9.1  หลักการท า Genetic testing 
 9.2  Pre-test and Post- test counselling 

 
VI.  สถิติ และการศึกษาแบบทดลอง (Statistics and experimental design) 
 วัตถุประสงค์ :   
   ผู้รับการฝึกอบรมควรจะต้องสามารถสาธิตถึงการมีความรู้ทางระบาดวิทยา และวิธีการทางสถิติ ที่
จะน ามาใช้ออกแบบหรือวิเคราะห์ตีความการศึกษาวิจัย 
   วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : 
ก. ผู้รับการฝึกอบรมสามารถบรรยาย และตีความหลักการในทางระบาดวิทยาที่เก่ียวข้อง      ในเรื่อง 

1. ระบาดวิทยาเชิงพรรณนา 
1.1 อุบัติการณ/์ความชุกของโรค 
1.2 การปรับอัตราการเกิดโรค (adjustment of disease rates) 

2. สาเหตุของโรค 
2.1 ข้อก าหนดของสิ่งที่คิดว่าเป็นสาเหตุ 
2.2 การประมาณเชิงปริมาณด้วยวิธี (relative risk, odds ratio) 

3. การตรวจคัดกรองโรค หรือปัจจัยเสี่ยง 
3.1 ข้อก าหนดที่ตกลงไว้ในแต่ละโปรแกรม หรือแผนของการตรวจคัดกรอง 
3.2 การประมาณเชิงปริมาณด้วยวิธี การหาความไว/ความจ าเพาะ, receiver-operator 

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

5.1 การศึกษาวิจัยโดยการทดลอง เช่น การวิจัยคลินิกแบบสุ่ม (RCT), phase I, II or III trials, หรือ 
non-inferiority trial, และการศึกษาวิจัยแบบ field trial รวมถึง community trial  

5.2 การศึกษาวิจัยโดยการสังเกต เช่น prospective cohort, retrospective cohort,  
case-control, ecological study 

6. การด าเนินงานศึกษาวิจัยที่เหมาะสม 
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6.1 การค านวณค่า power 
6.2 การเลือกกลุ่มศึกษา  
6.3 การเลือกกลุ่มเปรียบเทียบ 
6.4 การท าการสุ่มตัวอย่างและเกณฑ์การคัดเข้า/คัดออก 
6.5 การค านึงถึงสิทธิผู้ป่วยที่น ามาศึกษาวิจัย 
6.6 การหลีกเลี่ยงอคติ (bias) 
6.7 การหลีกเลี่ยงตัวแปรกวน (confounder) ต่าง ๆ 
6.8 บทบาทของ IRB (institutional review board) หรือ EC (ethics committee) 

ข. ผู้รับการฝึกอบรมสามารถอธิบาย  
1. สถิติเชิงพรรณา 
1.1 การวัดแนวโน้มส่วนกลาง 
1.2 การวัดการกระจายของข้อมูล 
2. การประมาณการณ์ทางสถิติของความหลากหลาย (confidence interval) 
3. การทดสอบสมมุติฐานด้วย 
3.1 Confidence interval 
3.2 Non-parametric testing เช่น signed-rank test และ rank-sum test 
3.3 Parametric testing เช่น 

3.3.1 การทดสอบเมื่อมีสองกลุ่มตัวอย่าง ด้วย Z หรือ T test 
3.3.2 การทดสอบเมื่อมีกลุ่มตัวอย่างมากกว่าสอง ด้วย analysis of variance 
3.3.3 การทดสอบเมื่อกลุ่มตัวอย่างมีสัดส่วนต่างกัน ด้วย chi square 
3.4 Multivariate techniques เช่น การวิเคราะห์แบบถดถอย ด้วย multiple regression และ logistic 
regression 

ค. ผู้รับการฝึกอบรมตระหนักว่าเมื่อใดควรจะปรึกษานักสถิติเพ่ือวางแผนการท าวิจัย 
ง. ผู้รับการฝึกอบรมทราบถึงความส าคัญ ประโยชน์ และข้อจ ากัดของการใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูล 
จ. ผู้รับการฝึกอบรมเข้าใจและใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแบบ systematic review และสามารถน าข้อมูลมา
ประยุกต์ใช้ 
ฉ. ผู้รับการฝึกอบรมทราบถึงประโยชน์และข้ันตอนการวิพากย์ผลงานวิจัยอย่างมีวิจารณญาณ (critical 
appraisal) และสามารถท าการวิพากย์ผลงานวิจัยอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากผลงานวิจัยมาใช้
ประโยชน์ 
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VII. วิทยาภูมิคุ้มกันของเนื้องอก (Tumor immunology) 
 วัตถุประสงค์ : 
  ผู้รับการฝึกอบรมควรที่จะต้องทราบส่วนประกอบที่ส าคัญของระบบภูมิคุ้มกัน 
  วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : 
ก. ผู้รับการฝึกอบรมต้องให้นิยามของค าต่อไปนี้ได้ 

1. Antigen และ antibody 
2. “B cells”, macrophages, antigen-presenting cells และ natural killer (NK) cells รวมทั้ง
อธิบายต้นก าเนิดและหน้าที่ 
3. Antibodies ทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ IgM, IgD, IgG, IgA, และ IgE รวมทั้งอธิบายการสร้าง และหน้าที่ 
4. “T cells” ทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ T helper หรือ CD4, T suppressor หรือ CD8, natural killer cell 
รวมทั้งอธิบายต้นก าเนิดและหน้าที่ 
5. Cytokines ที่มีความเกี่ยวข้องทางการแพทย์ ( เช่น TNF (tumor necrosis factor), interleukins, 
interferon, และ anti-angiogenesis  agents ) 
6. Complement รวมทั้งอธิบายต้นก าเนิด หน้าที่ และกลไกการออกฤทธิ์  

ข. การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน - ผู้รับการฝึกอบรมสามารถ 
1. บอกกลไกของการสร้าง antibody หลังจากได้รับ antigen 
2. อธิบายกลไกการสร้าง cytotoxic lymphocytes หลังจากได้รับสิ่งแปลกปลอม หรือ      สารที่เป็น 
antigen 
3. บอกหน้าที่ของ cytokines ที่ส าคัญ บอกกลไกการหลั่ง cytokines ทั้งหลั่งชนิดเดียว หรอืหลั่งร่วมกัน
หลายๆ ชนิด 
4. บอกกลไกของ hypersensitivity ชนิดเฉียบพลัน (acute) และช้า (delayed) 
5. แยกระหว่างการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบ humoral-mediated และ cell-mediated 
6. อธิบายกลไกของการเป็นพิษต่อเซลล์แบบ cell-mediated 
7. ให้ตัวอย่างของ immunosuppression,  enhancement, และ tolerance ได ้
8. อธิบายผลของการขาดอาหารต่อระบบภูมิคุ้มกัน และวิธีการตรวจติดตาม 
9. อธิบายผลของยาเคมีบ าบัดต่อระบบภูมิคุ้มกัน  
10. อธิบายผลของมะเร็งระยะลุกลามมากต่อระบบภูมิคุ้มกัน  

ค. ภูมิคุ้มกันวิทยาของเนื้องอก - ผู้รับการฝึกอบรมทราบข้อมูลที่ทันสมัยว่า ระบบภูมิคุ้มกันมีความเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการต่างๆ ของเนื้องอก และจะต้องท าสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ได้ ดังนี้ 

1. แยกระหว่าง 
1.1 Tumor-specific transplantation antigen (TSTA)  
1.2 Tumor-associated antigens (TAA) 
1.3 Human leukocyte antigen (HLA) 
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2. อธิบายทฤษฎีการควบคุมระบบภูมิคุ้มกัน และการสูญเสียการต่อต้านเนื้องอก 
3. อธิบายการเกิดเนื้องอกในคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือถูกกดภูมิคุ้มกัน 
4. อธิบาย antigen เฉพาะที่พบในเนื้องอกที่ถูกกระตุ้นให้เกิดโดยสารเคมีท่ีก่อให้เกิดมะเร็ง 
5. อธิบาย antigen ตรงกันข้าม (converse antigenicity) ที่พบในเนื้องอกท่ีถูกกระตุ้นให้เกิดโดยเชื้อ
ไวรัส 
6. อธิบายหลักฐานทางระบบภูมิคุ้มกันของการเกิดเนื้องอกจากเชื้อไวรัส 
7. อธิบายเกี่ยวกับ antigen ที่เกี่ยวข้องกับเนื้องอก (tumor associated antigens) ในมะเร็งนรีเวช 
8. อธิบายความส าคัญและการใช้ tumor marker เช่น carcinoembryonic antigen (CEA), alpha-
fetoprotein (AFP), human chorionic gonadotropin (hCG), CA125, CA19-9,  HE4 ฯลฯ ในมะเร็งนรี
เวช 

ง. การรักษาทางระบบภูมิคุ้มกัน (immunotherapy) – ผู้รับการฝึกอบรมสามารถ 
1. นิยามและอธิบาย การรักษาทางระบบภูมิคุ้มกันแบบ cellular (เช่น active specific, active 
nonspecific, และ passive) และอธิบายหลักการใช้การรักษาข้างต้น 
2. อธิบายการสร้าง antibodies ชนิด monoclonal และการประยุกต์ใช้ antibody ชนิดนี้     ในการวินิจฉัย
และรักษามะเร็ง 
3. นิยามและอธิบาย การรักษาทางระบบภูมิคุ้มกัน แบบ adoptive immunotherapy 
4. นิยามและอธิบาย การรักษาทางระบบภูมิคุ้มกันโดย modulation of host immunity ได้แก่ immune 
checkpoint blockades, และ cytokines 
5. นิยามและอธิบาย การรักษาทางระบบภูมิคุ้มกันโดย cancer vaccines รวมทั้งรูปแบบต่างๆ ของ antigen 
ในการกระตุ้นให้เกิดระบบภูมิคุ้มกันของวัคซีน 
VIII. การให้ยารักษาและเคมีบ าบัดในมะเร็งนรเีวช (Medical and chemotherapeutic treatment in 
gynecological cancers) 
 วัตถุประสงค์ : 
   ผู้รับการฝึกอบรมควรที่จะต้องเข้าใจเภสัชวิทยาของยาและเคมีบ าบัดที่ส าคัญๆ ที่ใช้ในการรักษา
ผู้ป่วยโรคมะเร็งทางนรีเวช และมะเร็งอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถใช้ยาได้อย่างเหมาะสม 
  วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : 
ก. ผู้รับการฝึกอบรมเข้าใจและอธิบาย 

1. ชีววิทยาของเนื้องอก ในเรื่อง 
1.1 จลนศาสตร์ของการเติบโตของเซลล์มะเร็ง วงจรเซลล์ (cell cycle) และ growth fraction 
1.2 หลักการทั่วไปของการออกฤทธิ์ของยาเคมีบ าบัดต่อเซลล์มะเร็ง ได้แก่ 

1.2.1 ทฤษฎี log kill 
1.2.2 Cycle specificity 
1.2.3 Phase specificity 
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1.2.4 Dose intensity และ dose density 
1.2.5 กลไกการดื้อยาเคมีบ าบัด 

2. ชนิดของยาและเคมีบ าบัด ได้แก่ 
2.1 Alkylating และ alkylating-like agents 
2.2 Antimetabolites 
2.3 ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ซึ่งรวมถึง plant alkaloids, และ enzymes 
2.4 Antitumor antibiotics 
2.5 Agent derivative from plants   
2.6 ฮอร์โมน (Hormonal agents) 
2.7 Targeted therapies 
3. กลไกการออกฤทธิ์ของยาและเคมีบ าบัด ได้แก่ 
3.1 กลไกเฉพาะของยา 
3.2 กลไกที่เก่ียวข้องกับวงจรเซลล์  
4. เภสัชวิทยาของยาและเคมีบ าบัด  
4.1 การบริหารยา และการดูดซึมของยา (ทางปาก ทางหลอดเลือดด า-แดง เข้ากล้าม เข้าไขสันหลัง เข้าช่อง
ท้อง และอ่ืนๆ) 
4.2 การกระจายของยา 
4.3 การเปลี่ยนแปลงของยาในร่างกาย 
4.4 การขับยาออกจากร่างกาย (drug clearance and AUC concept) 

4.5 ปฏิกิริยา (interaction) กับยาอ่ืน กับรังสีรักษา กับสภาวะ hyperthermia 
4.6 ขบวนการเพิ่มประสิทธิภาพของยา เช่น การหุ้มยาเคมีบ าบัดด้วย liposome 
4.7 Targeted therapy เช่น anti-angiogenesis 
4.8 กลไกการเกิดการดื้อยา และการลดการดื้อยา 

5. การให้ยาและเคมีบ าบัดร่วมกันหลายชนิด ได้แก่ 
5.1 หลักการให้ยาและเคมีบ าบัดร่วมกันหลายชนิด 
5.2 การให้ยาและเคมีบ าบัดร่วมกันหลายชนิดในผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช 
5.3 เภสัชวิทยาของยาเดี่ยวแต่ละตัว และหลักการเลือกใช้ยาและเคมีบ าบัดร่วมกันหลายชนิด ถ้าการให้ยา
และเคมีบ าบัดหลายชนิดร่วมกันได้เหมาะสม 
5.4 หลักการให้การรักษาด้วยยาและเคมีบ าบัดจ าเพาะ เช่น การให้ยาเคมีบ าบัดขนาดสูงร่วมกับการปลูก
ถ่ายไขกระดูก และการให้ยาและเคมีบ าบัดในช่องท้อง 

6. แนวทางการประเมินทางคลินิก เรื่อง 
6.1 นิยามศัพท์ ที่เป็นสากลและใช้บ่อย เช่น complete response, partial response, stable, 
progressive disease, relapse ของ Response Evaluation Criteria In Solid Tumors (RECIST)   
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6.2 แนวคิดของการท าการศึกษาการใช้ยาแบบ phase I, II และ III 
6.3 ข้อมูลปัจจุบันในการใช้ยาและเคมีบ าบัดก่อนการผ่าตัดและ/หรือร่วมกับรังสีรักษา 
(neoadjuvant/concurrent chemoradiation) 
6.4 เหตุผลที่ใช้ขนาดยา ระยะเวลาให้ยา การเพ่ิมขนาดยาแต่ละชนิด  

7. ปัญหาเรื่องผลข้างเคียง หรือภาวะแทรกซ้อนของยา ได้แก่ 
7.1 ผลของยาต่อเซลล์ที่เจริญเติบโตเร็ว เช่น เซลล์ไขกระดูก เซลล์บุทางเดินอาหาร และเซลล์รากขน/ผม 
7.2 ผลข้างเคียงจ าเพาะของยาและเคมีบ าบัดแต่ละอย่าง หรือยาและเคมีบ าบัดที่ใช้ร่วมกันแต่ละอย่าง 
7.3 การดูแลรักษาผลข้างเคียงท่ีเกิดจากยาและเคมีบ าบัดโดย 

7.3.1 การรักษาตามอาการ (ให้สารอาหาร ให้ยาบ ารุงเลือด ยาปฏิชีวนะ)  
7.3.2 การรักษาจ าเพาะเจาะจง (ให้เม็ดเลือด/เกล็ดเลือด ให้ยาต้านฤทธิ์) 

7.4 การดูแลรักษาภาวะที่ยาและเคมีบ าบัดรั่วออกจากหลอดเลือด 
7.5 การวินิจฉัยและดูแลรักษาภาวะภูมิไวเกินต่อยาเคมีบ าบัด (chemotherapy hypersensitivity) 

8. การรักษาโดยยาและเคมีบ าบัดรวมทั้งยาฮอร์โมนที่ใช้ในมะเร็งนรีเวชแต่ละชนิด         ตามพยาธิวิทยาและ
ระยะของมะเร็งให้สอดคล้องกับแนวทางการดูแลรักษาท่ียอมรับส าหรับมะเร็งแต่ละชนิด 
9. บทบาทของสารกระตุ้นต่างๆ (growth factors, cytokines) ในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากยาและเคมี
บ าบัด และในการรักษามะเร็ง 
10. การให้ยาเพ่ือป้องกันหรือลดผลข้างเคียงก่อนให้ยาและเคมีบ าบัด (premedication) 
 
IX. เภสัชวิทยา (Pharmacology)  
 วัตถุประสงค์ : 
        ผู้รับการฝึกอบรมควรที่จะต้องทราบ ลักษณะทางเภสัชวิทยาของยา หรือสารอาหาร ที่ใช้บ่อย  ใน
ผู้ป่วยมะเร็ง ในเรื่องการดูดซึม การแพร่กระจาย การเปลี่ยนสภาพในร่างกาย การขับออกจากร่างกาย และเภสัช
จลนศาสตร์ ตลอดจนปฏิกิริยาของยาแต่ละชนิดเมื่อให้ร่วมกัน (drug interaction)  
   วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : 
ก. โภชนาการ - ผู้รับการฝึกอบรมเข้าใจเภสัชวิทยาของ 

1. การให้สารอาหารทางหลอดเลือด (parenteral nutrition ) ในด้าน 
1.1 ข้อบ่งชี้ 
1.2 การบริหารสารอาหาร (central vs peripheral) 
1.3 ส่วนประกอบของสารอาหารที่จะให้ 
1.4 การเสริมวิตามินและเกลือแร่ 
1.5 การใช้ fat emulsions 
1.6 ภาวะแทรกซ้อนจากการให้สารอาหารทางหลอดเลือด อันจะท าให้เกิดภาวะ 

1.6.1 ไตวาย 
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1.6.2 ตับวาย 
1.6.3 ภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดด า ณ ต าแหน่งที่ให้สารอาหาร 

2. การให้สารอาหาร ผ่านทางเดินอาหาร ในด้าน 
2.1 ข้อบ่งชี้ 
2.2 ช่องทางที่จะให้สารอาหาร 
2.3 ส่วนประกอบของสารอาหารที่จะให้ 
2.4 ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิด 

ข. เภสัชวิทยาของการสมานของแผล - ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ในเรื่องบทบาทต่อการสมานของแผล ของ 
1. วิตามิน 
2. แร่โลหะ (Trace metals)  
3. สารกระตุ้น (Growth factors) 
4. ยาเคมีบ าบัด 
5. รังสีรักษา 

ค. ยา/สารบ ารุงเลือด : ในการรักษาภาวะซีดจากมะเร็ง หรือซีดจากการรักษามะเร็ง - ผู้รับการฝึกอบรมเข้าใจ
การใช้ยา/สารเหล่านี้ รวมถึงทราบผลที่จะเกิดขึ้น และผลข้างเคียง 

1. ตัวยาที่เร่งการสร้างเม็ดเลือดแดง (erythropoeisis) – erythropoietin 
2. ตัวยาที่เร่งการสร้างเม็ดเลือดขาว – filgrastim, pegfilgrastim and sargramostim  

 
ง. ยา/สารฆ่าเชื้อ – ผู้รับการฝึกอบรมควรทราบหลักการใช้ยาปฏิชีวนะ ยาต้านเชื้อรา และยาต้านไวรัส   

1. หลักการให้ยาปฏิชีวนะแบบป้องกัน (prophylactic antibiotic)  
2. กลไกการออกฤทธิ์ของยาปฏิชีวนะท่ีส าคัญ 
3. ผลข้างเคียงของยาปฏิชีวนะ 
4. การเลือกใช้ยา/สารฆ่าเชื้อที่เหมาะสมรวมทั้งการใช้ยาปฏิชีวนะหลายตัวร่วมกัน 
5. การใช้ยาฆ่าเชื้อชนิดทาท่ีแผล (topical patches) 

จ. ยาแก้ปวด/นอนหลับ - ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ทั่วไปในเรื่องของ 
1. การเลือกชนิดของยาที่ใช้ควบคุมอาการปวด เช่น NSAID, opiate agonists 
2. ชนิดของยาที่ควรจะเลือกใช้ในกรณีมีโรคตับ หรือโรคไต 
3. วินิจฉัยและรักษาภาวะได้รับยาเกินขนาดโดยใช้ naloxone หรือ flumazenil 
4. การควบคุมอาการปวดที่รุนแรงเฉียบพลัน ที่เกี่ยวข้องกับ tumor และหลังการผ่าตัด 
5. การควบคุมอาการปวดที่เรื้อรัง (ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก)  
6. การใช้ยา/สาร หรือ วิธีช่วยเสริม (adjuvants) เพ่ือการควบคุมความเจ็บปวดให้ดีขึ้น 
7. การปรับยาระงับปวดจากการให้ทางหลอดเลือดมาเป็นให้ทางอ่ืน เช่น กิน หรือ topical patches 

ฉ. ยาสลบ - ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ทั่วไปในเรื่องของ 
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1. ยาสลบที่เป็นก๊าซ ในด้าน เมตาบอลิซึม ผลเสียต่อตับและไต ผลข้างเคียง และผลต่อหัวใจและหลอด
เลือด 
2. ยาที่ให้ทางหลอดเลือด ในด้าน เมตาบอลิซึม ผลเสียต่อตับและไต ผลข้างเคียง และผลต่อหัวใจและ
หลอดเลือด 
3. ยาที่ใช้ในการให้ยาระงับความรู้สึกแบบ regional, topical, และ local รวมทั้งผลข้างเคียง เมตาบอลิ
ซึม ผลเสียต่อตับและไต การแพ้ยา และผลต่อหัวใจ และหลอดเลือด รวมทั้งผลต่อระบบประสาท 

ช. สารต้านการแข็งตัวของเลือด - ผู้รับการฝึกอบรมทราบ 
1. กลไกการออกฤทธิ์ของสารต้านการแข็งตัวของเลือด ชนิดต่างๆ เช่น heparin,            low 
molecular weight heparin, warfarin 
2. ข้อบ่งชี้ในการใช้สารต้านการแข็งตัวของเลือด (รวมถึงขนาดยาที่ใช้) เช่น เพ่ือการรักษาในภาวะ 
coagulopathies (DVT, PE)  เพ่ือการป้องกันโดยใช้เป็น minidose ให้ทาง central lines 
3. การดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดข้ึนจากการใช้ anticoagulant therapy  

ซ. ยาทางหัวใจและหลอดเลือด - ผู้รับการฝึกอบรมทราบข้อบ่งชี้ และการใช้ของ  
1. ยา cardiotonic, antiarrhythmic ในการรักษาภาวะหัวใจวาย หรือเต้นไม่เป็นจังหวะ 
2. ยาขับปัสสาวะในการรักษาภาวะหัวใจวาย และความดันโลหิตสูง 
3. ยา vasoactive ในการรักษาภาวะช็อกจากการติดเชื้อ และความดันโลหิตสูง 
4. สาร calcium channel blockers, renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors ในการรักษา
ภาวะหัวใจและหลอดเลือดผิดปกติ 
5. ยาลดไขมัน (antilipemic agents) 

ฌ. อ่ืนๆ - ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ทั่วไปในเรื่อง ข้อบ่งชี้และการใช้ 
1. Histamine (H2) receptor antagonists  ใช้เป็น premedication ก่อนให้ยาเคมีบ าบัด 
2. Antidepressants  
3. ยากนัชัก 
4. อินซูลิน และยารักษาเบาหวาน ตัวอ่ืน 
5. ยาแก้คลื่นไส้ – ใช้ในการป้องกันและรักษาอาการคลื่นไส้อาเจียนที่เกิดจากการใช้ยาเคมีบ าบัด 
6. สเตียรอยด์ – ใช้ในการป้องกันและรักษาภาวะ hypersensitivity reaction และเป็น antiemetic 
7. ฮอร์โมน – estrogens, antiestrogens, progestins 
8. ยารักษาอาการของระบบทางเดินอาหาร 
9. ยาที่ใช้กับภาวะ osteoporosis – calcium และ vitamin D, bone resorption inhibitors 

 
X. รังสีรักษา (Radiation therapy) 
 วัตถุประสงค์ : 
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   ผู้รับการฝึกอบรมควรที่จะต้องทราบหลักการของรังสีรักษา ในระดับที่สามารถมีส่วนร่วมกับแพทย์
ทางรังสีรักษาในการวางแผนการรักษาผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช (ทั้ง brachytherapy และ teletherapy) และให้การ
ดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากรังสีรักษาได้ 
          วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : 
ก. ปัจจัยพื้นฐานของรังสีรักษา - ผู้รับการฝึกอบรมเข้าใจ 

1. ปฏิกิริยาของรังสีกับวัตถ/ุสาร เช่น Compton effect, pair production, และ photoelectric effect 
2. การตอบสนองดี/ดื้อต่อรังสีรักษา ที่เกิดจากปัจจัยภายในตัวผู้ป่วย 
3. ความสัมพันธ์ระหว่าง time - dose - fraction 
4. ความสัมพันธ์ระหว่าง volume - dose 
5. หลักการและอุปกรณ์ของ teletherapy 

5.1 การจ าลองการรักษา (simulation) โดยการใช้เครื่องจ าลองการรักษา (simulator)  
5.2 การวางแผนการรักษา (radiation treatment planning) 
5.3 รังสีสองมิติ (Conventional radiation therapy)  
5.4 รังสีแบบเร่งอนุภาค (Linear accelerator)  
5.5 รังสีสามมิติ (Three dimensional conformal radiation therapy : 3DCRT)  
5.6 รังสีสามมิติแปรความเข้ม (Intensity modulated radiation therapy : IMRT) 

6. หลักการและอุปกรณ์ของ brachytherapy ในเรื่องการใช้แบบ  
6.1 Intracavitary 
6.2 Interstitial  
6.3 Intraperitoneal sources 
6.4 Low dose rate (LDR) vs high dose rate (HDR) 
6.5 ค่าครึ่งชีวิต (half life) ของสารกัมมันตภาพรังสี (radioisotopes) ที่ใช้บ่อย รวมทั้ง ชนิดของ

พลังงานรังสีที่ปล่อยออกมา 
7. เทคโนโลยีการรักษาโดย particle beam ได้แก่ อิเล็กตรอน นิวตรอน และ โปรตอน  

ข. รังสีชีววิทยา (Radiobiology) - ผู้รับการฝึกอบรมเข้าใจ 
1. กลไกที่รังสีท าลายเนื้อเยื่อ ทั้งโดยทางตรงและโดยอ้อม 
2. กราฟ cell survival และแนวคิดของการท าลายเนื้อเยื่อแบบ sublethal  
3.  Biologically equivalent dose (BED) และ LET (linear energy transfer) ของรังสีแบบ 
ต่างๆ  
4. การตอบสนองต่อรังสีที่เปลี่ยนแปลงไปตาม 

4.1 ออกซิเจนในระดับโมเลกุล สัดส่วน oxygen enhancement  
4.2 ช่วงต่างๆ ของวงจรเซลล์ (cell cycle) 
4.3 สาร radiation sensitizers  
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5. การฟ้ืนตัว และการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อหลังได้รับรังสี หลักการของ 4Rs (repair,    
redistribution, reoxygenation และ repopulation) 
6. ผลของรังสีต่อเนื้อเยื่อปกติ และการป้องกันผลเสียจากรังสี 
7. การที่เนื้อเยื่อแต่ละชนิดมีความไวต่อรังสีไม่เท่ากัน (normal tissue tolerance) 

ค. การจัดและค านวณขนาดของรังสี - ผู้รับการฝึกอบรมเข้าใจแนวทางและการใช้ 
1. Source to skin distance (SSD) 
2. Source axis distance (SAD) 
3. Backscatter, absorption, attenuation  
4. กราฟ isodose ที่ค านวณ ส าหรับ 

4.1 อุปกรณ ์teletherapy (orthovoltage and high energy) 
4.2 Intracavitary applicators  
4.3 Interstitial applicators 

5. การวัดความลึกของรังสีจากแหล่งก าเนิดต่างๆ  
6. กราฟ central axis depth dose 
7. ค าว่า penumbra  
8. ขนาดของ field (multiple fields และ split fields)  
9. Wedge filters  
10. Simulation ในการวางแผนการรักษา 
11. จุด “A”, “B” และ milligram-hours  

ง. ภาวะแทรกซ้อน (acute และ delayed) – ผู้รับการฝึกอบรมสามารถให้การวินิจฉัย และดูแลรักษา
ภาวะแทรกซ้อนของรังสีรักษาต่อ 

1. ทางเดินอาหาร 
2. ทางเดินปัสสาวะ 
3. ผิวหนัง 
4. กระดูก 
5. ไขกระดูก 
6. ไต 
7. ตับ 
8. ระบบประสาทส่วนกลาง 
9. เซลล์ตายจากรังสี 
10. ทางระบบเพศสัมพันธ์ (sexual dysfunction) 
11. การเกิดมะเร็งจากรังสี 
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XI.โรคในแต่ละอวัยวะทางนรีเวช และแนวทางในการรักษา (Organ-specific diseases and 
therapeutic options) 
 วัตถุประสงค์ :  
   ผู้รับการฝึกอบรมควรที่จะต้องมีความรู้ในหลักการทางอายุรศาสตร์ทั่วไป และทางมะเร็งนรีเวช   ที่ดี
เพ่ือที่จะน าไปใช้ในการประเมินก่อนรักษา และในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชได้อย่างเหมาะสม   
หรือน าไปใช้ในการเลือกผู้จะให้ค าปรึกษาได้อย่างเหมาะสมเมื่อมีความจ าเป็น 
        วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม :  
   ผู้รับการฝึกอบรมมีความสามารถในการประเมิน และดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งกลุ่มต่างๆ ได้     
ก. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด : ผู้รับการฝึกอบรมรู้ถึงข้อบ่งชี้และสามารถแปลผลของการตรวจต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง โดยมีความเข้าใจในเรื่องของ 

1.  Pretreatment evaluation 
2.  Metastasis work-up 
3.  Treatment modality selection 

 
ข. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด : ผู้รับการฝึกอบรมมีความสามารถ 

1. เตรียมล าไส้ได้อย่างถูกต้อง 
2. บอกต าแหน่งที่จะท า ostomy ได ้
3. .แก้ไข สารน้ า เกลือแร่ และ ภาวะขาดสารอาหารได้ 
4.  เตรียมการดูแลผู้ป่วยที่มีโอกาสอยู่ในภาวะวิกฤตหลังผ่าตัด 
5. .ให้ข้อมูลและค าปรึกษาในเรื่องการผ่าตัด แก่ผู้ป่วยและญาติได้ 
6. .เลือกใช้ยาปฏิชีวนะและยากันการแข็งตัวของเลือด เมื่อมีข้อบ่งชี้ 

ค. การเลือกวิธีการรักษา : ผู้รับการฝึกอบรมมีความสามารถในการวินิจฉัย ประเมิน และดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง
นรีเวชกลุ่มต่างๆ ได้    

1. ปากมดลูก : ผู้รับการฝึกอบรมควรมีความสามารถในการวินิจฉัย ประเมิน และดูแลรักษามะเร็ง
ปากมดลูกในทุกระยะตั้งแต่ระยะก่อนลุกลาม (preinvasive) ระยะลุกลาม และเมื่อกลับเป็นซ้ า ในทุก cell 
types 
2. อวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก : ผู้รับการฝึกอบรมมีความสามารถในการวินิจฉัย ประเมิน และดูแล
รักษา 
  Vulvar intraepithelial neoplasia 
 -  Squamous cell carcinoma  
 -  Malignant melanoma 
 -  Carcinoma ของต่อม Bartholin 
 -  Basal cell carcinoma 
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 -  Sarcomas 
 -  Paget’s disease 
3. มดลูก : ผู้รับการฝึกอบรมมีความสามารถในการวินิจฉัย ประเมิน และดูแลรักษา 
 -  ผู้ป่วยที่มีประวัติครอบครัวของโรคนี้ 
 -  มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกในแต่ละระยะ แต่ละ grade รวมถึงปัจจัยเสี่ยงอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 -  Uterine sarcoma ชนิดต่างๆ 
 -  การกลับเป็นซ้ าของมะเร็งมดลูกภายในบริเวณอุ้งเชิงกรานและนอกอุ้งเชิงกราน 
4.  รังไข่ และ มะเร็งเยื่อบุช่องท้อง : ผู้รับการฝึกอบรมมีความสามารถในการวินิจฉัย ประเมิน และ
ดูแลรักษา 
  -  กลุ่มอาการมะเร็งรังไข่ท่ีถ่ายทอดทางพันธุกรรม 
    มะเร็งรังไข่ และ มะเร็งเยื่อบุช่องท้อง ในทุกระยะ ทุก grade และ ทุก cell types 
   -  มะเร็งรังไข่ และ มะเร็งเยื่อบุช่องท้อง เมื่อกลับเป็นซ้ า 
5. ท่อน าไข ่: ผู้รับการฝึกอบรมมีความสามารถในการวินิจฉัย ประเมิน และดูแลรักษามะเร็งท่อน าไข่ชนิด 
adenocacinoma ในทุกระยะ ทุก grade รวมถึงมะเร็งท่อน าไข่เมื่อกลับเป็นซ้ า  
6. ปากช่องคลอด : ผู้รับการฝึกอบรมมีความสามารถในการวินิจฉัย ประเมิน และดูแลรักษามะเร็งช่องคลอด
ในทุกระยะ ทั้งชนิด squamous cell carcinoma, adenocarcinoma, และ sarcoma 
7. โรคของเนื้อรก : ผู้รับการฝึกอบรมมีความสามารถในการวินิจฉัย ประเมิน และดูแลรักษา 
 -  ครรภ์ไข่ปลาอุก (Molar pregnancy) 
 -  มะเร็งเนื้อรก (Gestational trophoblastic neoplasia; GTN) ชนิด low risk และ high risk 
 -  มะเร็งเนื้อรก ชนิดที่ดื้อยา หรือ มีการกลับเป็นซ้ า 
 -  Persistent low level hCG 
 -  มะเร็งเนื้อรกชนิดอ่ืนๆ เช่น Placental site trophoblastic tumor (PSTT), Epithelioid 
trophoblastic tumor (ETT) 
8. เต้านม : ผู้รับการฝึกอบรมควรมีความรู้เกี่ยวกับโรคของเต้านม และสามารถแนะน าผู้ป่วยเกี่ยวกับ
อุบัติการณ์ของมะเร็งเต้านม ประชากรกลุ่มเสี่ยง การตรวจเต้านมด้วยตนเอง และการท า mammography 
ในการตรวจคัดกรองและวินิจฉัย  ความส าคัญของ estrogen และ progesterone receptors ในมะเร็งเต้า
นม หลักเกณฑ์ในการรักษาโดยใช้ยา tamoxifen ผลของ tamoxifen ต่ออวัยวะเพศสตรี  การให้ค าปรึกษา
ทางมะเร็งนรีเวชในสตรีที่มีการกลายพันธุ์ของ BRCA genes และ การใช้ฮอร์โมนทดแทนในผู้ป่วยมะเร็งเต้า
นมที่หายจากโรค 
9. มะเร็งนรีเวชในหญิงตั้งครรภ์ : ผู้รับการฝึกอบรมมีความสามารถในการวินิจฉัย ประเมิน และดูแลรักษา
มะเร็งนรีเวชในหญิงตั้งครรภ์ ตามอวัยวะที่เป็นโรค และตามอายุครรภ์ 
10. มะเร็งที่กระจายมาที่อวัยวะสืบพันธุ์ : ผู้รับการฝึกอบรมมีความสามารถในการวินิจฉัย ประเมิน และดูแล
รักษาโรคมะเร็งที่กระจายมาจากอวัยวะอ่ืน 
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11. การใช้ฮอร์โมนทดแทน : ผู้รับการฝึกอบรมมีความสามารถในการเลือกใช้ฮอร์โมนทดแทนในผู้ป่วยที่เป็น
โรคมะเร็งทางนรีเวช และสามารถอภิปราย ถึงผลดีและผลเสียของทางเลือกดังกล่าว 

 
XII. หัตถการทางศัลยกรรม (Surgical procedures) 
 วัตถุประสงค์ :  
   ผู้รับการฝึกอบรมควรจะต้องมีประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติหรือช่วยที่เพียงพอ ในหัตถการทาง
ศัลยกรรมต่างๆ ที่ใช้ในการรักษาและวินิจฉัย จนอาจจะสามารถท าได้ด้วยตนเองเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม 
         วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : 
ก. Surgical anatomy : ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ในเรื่องต่อไปนี้ 

1. หลอดเลือดและแขนงของหลอดเลือด (collateral circulation) ที่มาเลี้ยงอวัยวะต่างๆ  
ในช่องท้อง อุ้งเชิงกราน บริเวณขาหนีบ และ เต้านม 
2. ระบบน้ าเหลืองของอวัยวะต่างๆ ในช่องท้อง อุ้งเชิงกราน บริเวณขาหนีบ เต้านม และ   
บริเวณ supraclavicular ด้านซ้าย  
3. Avascular spaces ในอุ้งเชิงกราน 
4. กายวิภาคระบบประสาทของอุ้งเชิงกราน 

ข. การเตรียมตัวผู้ป่วยก่อนผ่าตัด : ผู้รับการฝึกอบรมมีความสามารถ 
1. เตรียมล าไส้ก่อนผ่าตัด 
2. บอกต าแหน่งที่จะท า ostomy ได ้
3. แก้ไขสารน้ า เกลือแร่ และภาวะขาดสารอาหารได้ 
4. สั่งเตรียมในเรื่องการหายใจ เมื่อมีข้อบ่งชี้ 
5. ให้ข้อมูลและค าปรึกษาในเรื่องการผ่าตัด แก่ผู้ป่วยและญาติ 
6. เลือกยาปฏิชีวนะ และยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดได้อย่างเหมาะสม เมื่อมีข้อบ่งชี้ 
7. คัดเลือกผู้ป่วยที่จ าเป็นที่จะได้ยาปฏิชีวนะป้องกันภาวะเยื่อบุหัวใจอักเสบจาการติดเชื้อแบคทีเรียแบบ
กึ่งเฉียบพลัน (Subacute bacterial endocarditis; SBE) 
8. ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกบัการป้องกัน deep vein thrombosis (DVT), pulmonary embolism (PE) 
9. ประเมินแบ่งกลุ่มผู้ป่วยตามความเสี่ยง 

ค. การรักษาปฐมภูมิ : ผู้รับการฝึกอบรมมีความสามารถในการท าหัตถการ ดังต่อไปนี้ 
1. การรักษารอยโรคมะเร็งก่อนลุกลาม (Preinvasive) 
2. การผ่าตัดมดลูกออก (Hysterectomy)  

2.1 ทางช่องคลอด 
2.2 ทางหน้าท้องแบบเปิดช่องท้อง (Laparotomy) 
2.3 ทางหน้าท้องแบบผ่านกล้อง (Laparoscopy) หรือผ่านการช่วยผ่าตัด 
2.4 แบบถอนรากถอนโคน (Radical)   
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3. การผ่าตัดท่อน าไข่และรังไข่ออก (Salpingo-oophorectomy) 
4. การผ่าตัดปีกมดลูกออกแบบถอนรากถอนโคน (Radical adnexectomy) 
5. การเลาะต่อมน้ าเหลืองที่ 

5.1 Pelvic 
5.2 Para-aortic 
5.3 Inguinal (หรือผ่านการช่วย) 
5.4 Femoral (หรือผ่านการช่วย)  

6. การผ่าตัดผนังช่องคลอดออก (Vaginectomy) แบบ 
6.1 Simple 
6.2 Radical (หรือผ่านการช่วย) 

7. การผ่าตัดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกออก (Vulvectomy) แบบ 
7.1 Skinning 
7.2 Simple 
7.3 Partial 
7.4 Radical (หรือผ่านการช่วย) 

8. Pelvic exenteration (หรือผ่านการช่วย) 
8.1 Anterior 
8.2 Posterior 
8.3 Total 

9. Omentectomy, peritoneal stripping or resection 
10. การใส่แร่หรือ ฝังแร่กัมมันตภาพรังสี (Intracavitary radiation or implantation)  
11. การรักษาด้วย LASER (หรือผ่านการช่วย) 
12. การผ่าตัดผ่านกล้อง laparoscope (หรือผ่านการช่วย) 

ง. ทางเดินอาหาร : ผู้รับการฝึกอบรมได้ผ่านการช่วยในการท าหัตถการ ดังต่อไปนี้   
1. การใส่ท่อให้อาหารทาง jejunostomy หรือ gastrostomy 
2. การตัดต่อล าไส้เล็ก 
3. การผ่าตัด bypass ของล าไส้เล็ก 
4. การท า ileostomy 
5.  การเย็บซ่อม fistula 
6.  การตัดต่อล าไส้ใหญ่ 
7.  การผ่าตัด bypass ของล าไส้ใหญ่ 
8.  การท า colostomy 
9.  การตดัม้าม 



 
  มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญใน 

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2563 อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

59 

10. การตัดชิ้นเนื้อของตับ 
จ. ทางเดินปัสสาวะ : ผู้รับการฝึกอบรมได้ผ่านการช่วยในการท าหัตถการ ดังต่อไปนี้ 

1. กระเพาะปัสสาวะ 
1.1 การตัดกระเพาะปัสสาวะบางส่วน 
1.2 การตัดกระเพาะปัสสาวะทั้งหมด 
1.3 การเย็บซ่อมรูรั่ว (fistula) ระหว่างกระเพาะปัสสาวะกับช่องคลอด โดย 

1.3.1 การเย็บปิดทันที 
1.3.2 การเย็บปิดในภายหลัง (delayed or secondary closure) 

1.4 การท า 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 การเย็บซ่อม ureter หลังจากถูกตัดโดยไม่ได้ตั้งใจ 

3. การท า conduits จาก 
3.1 ล าไส้เล็กส่วน ileum 
3.2 ล าไส้ใหญ่ 

ฉ. การรักษาฝีหนอง ที่ช่องท้อง หรือที่บริเวณ perineum : ผู้รับการฝึกอบรมมีความสามารถ ในการรักษา
ผู้ป่วยเหล่านี้ได้ท้ังทางยาและการผ่าตัด 
ช. Reconstruction : ผู้รับการฝึกอบรมได้ผ่านการช่วยในการท าหัตถการ ดังต่อไปนี้ 

1. ท าช่องคลอดขึ้นมาใหม่โดยใช้ 
1.1 Split thickness skin grafts 
1.2 Pedicle grafts 
1.3 Myocutaneous grafts 

2. ท า pelvic floor ขึ้นมาใหม่จาก 
2.1 Omental pedicle grafts 
2.2 Transposition of muscle grafts 

ซ. หัตถการที่ใช้ในการประเมิน : ผู้รับการฝึกอบรมมีความสามารถในการท า  
1. การส่องกล้องตรวจช่องท้อง( Laparoscopy) 
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2. การส่องกล้องตรวจทางช่องคลอด (Colposcopy)   
3. การตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้า (LEEP/LLETZ) 
4. การรักษาโดยการจี้ด้วยความเย็น (Cryotherapy) 
5. การส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะ (Cystoscopy) หรือผ่านการช่วย 
6. การส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่และไส้ตรง (Procto-sigmoidoscopy) หรือผ่านการช่วย 
7. การรักษาด้วย laser หรือ ผ่านการช่วย 

 
ฌ. การรักษาภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดและหลังผ่าตัด : ผู้รับการฝึกอบรมสามารถรู้ว่าเกิดภาวะแทรกซ้อน
ต่างๆ เหล่านี้ขึ้น และให้การดูแลรักษาได้ 

1. Transfusion reactions จากการให้เลือด 
2. การแข็งตัวของเลือดที่ผิดปกติ 
3. หัวใจหยุดเต้น 
4. การบาดเจ็บต่อกระเพาะปัสสาวะ หลอดไต เส้นเลือดและล าไส้ 
5. การบาดเจ็บต่อเส้นประสาท obturator 
6. การบาดเจ็บต่อ thoracic duct  
7. การเสียเลือดมากอย่างฉับพลัน (massive hemorrhage) ขณะผ่าตัด 

ญ. การรักษาภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด : ผู้รับการฝึกอบรมสามารถรู้ว่าเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เหล่านี้ขึ้น
หลังการผ่าตัด และให้การดูแลรักษาได้ 

1. ปอดแฟบ (Atelectasis) 
2. การตกเลือด 
3. Pulmonary embolization 
4. Vesicovaginal fistula 
5. Ureterovaginal fistula 
6. Rectovaginal fistula 
7. Ileovaginal fistula 
8. ภาวะไตล้มเหลว 
9. หัวใจล้มเหลว 
10. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 
11. หัวใจเต้นผิดปกติ 
12. ความดันโลหิตสูงแบบวิกฤต 
13. ไข้ 
14. ปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ รวมทั้ง Acute respiratory distress syndrome (ARDS)   
15. ปัญหาแผลผ่าตัด เช่นติดเชื้อ แผลแยก แผลแตก 
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16. Septic pelvic thrombophlebitis. 
17. ล าไส้อุดตัน 
18. การเปลี่ยนแปลงของสภาพจิตใจ 
19. ตัวเหลือง ตาเหลือง 
20. ความผิดปกติทางเมตาโบลิก เช่น hypercalcemia, hyponatremia, hypomagnesemia. 
21. การติดเชื้อรุนแรง รวมถึงภาวะช็อก 
22. Short bowel syndrome 
23. Hernias ชนิดต่างๆ ได้แก่ ventral, peritoneal, และ peristomal 
24. อาการปวดเฉียบพลัน 
25. อาการปวดเรื้อรัง 

 
XIII. ข้อเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous) 
 วัตถุประสงค์ :  
 ผู้รับการฝึกอบรมควรจะต้องมีความรู้พ้ืนฐาน ความเข้าใจในหลักการ และความสามารถพ้ืนฐาน ในเรื่อง
ต่างๆ ซึ่งเก่ียวข้องกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช ได้แก่ 
   วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : 
ก. ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้พ้ืนฐานในเรื่อง 

1. จริยธรรมทางการแพทย์ ได้แก่ แนวทางการประกอบวิชาชีพที่เหมาะสม ซึ่งค านึงถึง สิทธิและหน้าที่ของ
แพทย ์สิทธิของผู้ป่วยและแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช การปฏิบัติของแพทย์ในการดูแล
ผู้ป่วย และความสัมพันธ์ในครอบครัว 
2. การแจ้งข่าวร้าย (Breaking bad news) กับผู้ป่วยและญาติ  
3. การแนะน า การให้ค าปรึกษา (counseling) และ การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ          
4. การดูแลแบบประคับประคอง/บรรเทาอาการ (Palliative care) ที่บ้าน และใน 
โรงพยาบาล ได้แก่ 
-การใช้ยา ในการดูแลรักษาเรื่องอาการปวด และการอุดตันของล าไส้ 
-การผ่าตัด ในการดูแลรักษาเรื่องอาการปวด และการอุดตันของล าไส้ 
-การใช้รังสีรักษา ในการดูแลรักษาเรื่องอาการปวดจากการกดทับเส้นประสาท กระดูก และในการป้องกัน
กระดูกหัก 
5. การตายและภาวะใกล้ตาย (Death and dying) : การแนะน าผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะ 
ใกล้ตายรวมทั้งญาติ 

6. การให้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Hospice care) รวมถึงการท าพินัยกรรมชีวิต (living will) 
ข. ผู้รับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในหลักการของ 

1. นิติเวชศาสตร์ (Forensic medicine) 
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2. การยินยอมรับการรักษา (Informed consent) 
3. การวิจัยทางคลินิกเชิงทดลอง 
4. การประกันคุณภาพ (Quality assurance) 
5. กระบวนการพิจารณา ทบทวน และประเมินผล ของสถาบันฝึกอบรม 
6. การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ค. ผู้รับการฝึกอบรมมีความสามารถพ้ืนฐานในหัตถการ 
1. การใส่ท่อระบายช่องอก 
2. การใส่สายในเส้นเลือดด าใหญ่ (central venous access lines) แบบชั่วคราวหรือถาวร 
3. การใส่ท่อช่วยหายใจทาง orotrachea หรือ transtrachea 
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ภาคผนวกที่ 3 
การประเมินผล 

เกณฑ์หัตถการของแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ท่ีจะต้องปฏิบัติให้ครบในขั้นต่ า 
 

หัตถการ จ านวนรายท่ีได้ท าในแต่ละระดับหัตถการ 
(รายต่อสองปีการศึกษา) 

ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 
rocedures 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 
ขั้นขีดความสามารถ (milestones) โดยจ าแนกผลการเรียนรู้ของขีดความสามารถแต่ละอย่างเป็น 5 ขั้น ดังนี้ 

ขั้น 1 ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติกิจกรรมนั้น (not allow to practice the EPAs) 
ขั้น 2 สามารถให้ปฏิบัติกิจกรรมนั้นภายใต้การก ากับดูแลอย่างเต็มที่ (practice the EPAs with full 

supervision) 
 ขั้น 3 สามารถให้ปฏิบัติเองได้ภายใต้การก ากับดูแลเมื่อต้องการ (practice the EPAs with supervision 
on demand) 
 ขั้น 4 สามารถให้ปฏิบัติเองได้โดยไม่ต้องก ากับดูแล (“unsupervised” practice allowed) 

ขั้น 5 อาจให้ก ากับดูแลผู้อ่ืนได้ (supervision task may be given) 
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ภาคผนวกที ่4 
แบบประเมิน Entrustable Professional Activities (EPA) และ  

Direct Observation Procedural Skills (DOPS) ของแต่ละกิจกรรม 
 
 แพทย์ผู้ฝึกอบรมจะต้องให้อาจารย์ในสถาบันที่ฝึกอบรม (สถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ) ประเมินการท า
กิจกรรมและหัตถการการดูแลผู้ป่วย โดยใช้แบบประเมิน Entrustable Professional Activities (EPA) GO 01 – 
05 และ Direct Observation Procedural Skills (DOPS) GO 01 – 07 ของหลักสูตรมะเร็งวิทยานรีเวช (ดัง
เอกสารในล าดับต่อไป) ให้ครบตามท่ี อฝส. มะเร็งวิทยานรีเวชก าหนดให้ครบ และส่งมาพร้อมสมุดบันทึกหัตถการ
เมื่อทางราชวิทยาลัยก าหนด เพ่ือให้ประเมินในการสอบวุฒิบัตร หากส่งไม่ครบตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนดและ/หรือ
ส่งแบบประเมิน EPA และ DOPs ไม่ครบ จะไม่มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบปากเปล่าในขั้นตอนต่อไป 
ค าแนะน าในการใช้ใบประเมิน EPA และ DOPS 
-  แพทย์ผู้ฝึกอบรมจะต้องให้ถูกประเมินในช่วงเวลาที่ก าหนดในแต่ละกิจกรรม อย่างน้อย 1 ครั้ง และส่งใบ
ประเมินมายัง อฝส. ราชวิทยาลัย ด้วย (แบบประเมินดังกล่าว จะอยู่ในสมุดบันทึกหัตถการ) 
-  แพทย์ผู้ฝึกอบรมจะต้องส่งแบบประเมิน EPA และ DOPS ใหค้รบทุกกิจกรรม  (ทุกใบประเมิน)  และมลีายเซ็น
อาจารย์ผู้ประเมินครบถ้วนสมบรูณ์ 
-  ความหมายของสัญลักษณ์  
o L2#1 คือ การท ากิจกรรมระดับขั้นขีดความสามารถ 2 อย่างน้อย 1 ครั้ง 
o L3#1 คือ การท ากิจกรรมระดับขั้นขีดความสามารถ 3 อย่างน้อย 1 ครั้ง 
o L4#1 คือ การท ากิจกรรมระดับขั้นขีดความสามารถ 4 อย่างน้อย 1 ครั้ง 
o L5#1 คือ การท ากิจกรรมระดับขั้นขีดความสามารถ 5 อย่างน้อย 1 ครั้ง 
- การประเมิน EPA และ DOPS จะประเมินในกรณีที่แพทย์ผู้ฝึกอบรมท ากิจกรรมในระดับ ขั้นขีดความสามารถ
มากกว่าหรือเท่ากับ 2 ขึ้นไป (ระดับข้ันขีดความสามารถ 1 ไม่ต้องประเมิน) 
- อาจารย์ผู้ประเมิน สรุปผลประเมินของแพทย์ผู้ฝึกอบรม ตามระดับศักยภาพโดยรวม ดังนี้ 
1 =  สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
2 =  สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
3 =  สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 
4 =  สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่ประสบการณ์น้อยกว่า 
- ระดับข้ันขีดความสามารถ (milestones) โดยจ าแนกผลการเรียนรู้ของขีดความสามารถแต่ละอย่างเป็น 5 ขั้น 
ดังนี้ 
 ระดับข้ัน 1 ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติกิจกรรมนั้น (not allow to practice the 
EPA) 
 ระดับข้ัน 2 สามารถให้ปฏิบัติกิจกรรมนั้นภายใต้การก ากับดูแลอย่างเต็มที่ (practice the EPA with full 
supervision) 
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 ระดบัขั้น 3 สามารถให้ปฏิบัติเองได้ภายใต้การก ากับดูแลเมื่อต้องการ (practice the EPA with 
supervision on demand) 
 ระดับขั้น 4 สามารถให้ปฏิบัติเองได้โดยไม่ต้องก ากับดูแล (“unsupervised” practice allowed) 
  ระดับข้ัน 5 อาจให้ก ากับดูแลผู้อื่นได้ (supervision task may be given) 
 ระดับขั้นขีดความสามารถ (milestones) อาจไม่ตรงกับผลประเมินระดับศักยภาพโดยรวม แตม่ีความใกล้เคียง
กัน ตามตารางเปรียบเทียบ ดังนี้ 
 

ระดับขั้นขีดความสามารถ (milestones) ระดับศักยภาพโดยรวม 

ระดับข้ัน 1 - 

ระดับข้ัน 2 ระดับ 1 

ระดับข้ัน 3 
ระดับ 2, 3 

ระดับขั้น 4 

ระดับข้ัน 5 ระดับ 4 

 
 อาจารย์ผู้ประเมิน EPA และ DOPS ให้สรุปผลการประเมินแพทย์ผู้ถูกประเมินว่าผ่านหรือไม่  ถ้าผ่าน มี
ระดับศักยภาพโดยรวมอยู่ในระดับใดในใบประเมินด้วย โดยแพทย์ถูกผู้ประเมินจะต้องมีระดับศักยภาพโดยรวมไม่
ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ในแต่ละกิจกรรม 
 ระดับ EPA และ DOPS ในแต่ละชั้นปีใดที่อยู่ใน L1 (milestone ระดับข้ัน 1 ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น 
ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติกิจกรรมนั้น) ไม่ต้องส่งการประเมิน EPA หรือ DOPS ของหัตถการนั้น 
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อฝส.มะเรง็วิทยานรีเวช  EPA GO : 01 
EPA GO : 01 Counseling cancer patients (breaking bad news & treatment options)  
เมือ่สิน้สุด 12 เดอืน (จบชัน้ปีที ่1 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้ 
เมือ่สิน้สุด 24 เดอืน (จบชัน้ปีที ่2 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 4 : 1 ครัง้ 
ชือ่แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขามะเรง็วทิยานรเีวช .......................................ชัน้ปีที.่....... 
HN………………….…………. Diagnosis……………………………………………… 

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

หวัข้อการประเมิน 
ไม่ถกูต้อง       / 

ไม่ปฏิบติั 
ถกูต้องบางส่วน / 

ไม่สมบูรณ์ 
ถกูต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Patient evaluation 

 ความเขา้ใจภมูหิลงั ครอบครวัและประวตักิารเจบ็ป่วยของผูป่้วย    

 การประเมนิผูป่้วยเกีย่วกบัการรบัรู ้ความเขา้ใจ และความรูส้กึทีม่ต่ีอโรคมะเรง็    

 การประเมนิผูป่้วยวา่มคีวามตอ้งการทราบรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรคมะเรง็หรอืไม่ มากน้อย
เพยีงใด 

   

2. Plan of treatment/alternative 

 การบอกขอ้มลูเรื่องโรคมะเรง็ของผูป่้วยตามความเหมาะสม  
 การสงัเกตและประเมนิปฏกิริยิาผูป่้วยเป็นระยะๆ 

   

3. Special consideration 

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

 เศรษฐานะของผูป่้วย และสทิธกิารเบกิค่ารกัษาพยาบาล    

4. Pre-procedural management 

 เตรยีมสถานที่ทีเ่ป็นส่วนตวั    

 การสอบถามผูป่้วยถงึความตอ้งการใหญ้าตหิรอืบุคคลทีส่ าคญัมาร่วมรบัฟัง    

5. Intra-procedural management  

 การใหข้อ้มลูเกีย่วกบัโรคมะเรง็ แนวทางการรกัษา การด าเนินของโรค และการพยากรณ์โรค    

 การบรหิารเวลาใหเ้หมาะสม การสนทนาต่อเนื่อง ไม่มกีารถกูขดัจงัหวะ    

 เปิดโอกาสใหผู้ป่้วยไดซ้กัถาม และวางแผนการดแูลรกัษาร่วมกนั    

6. Post procedural management  

 การตอบสนองต่อความรูส้กึของผูป่้วยอย่างเหน็อกเหน็ใจ    

 การสรปุขอ้มลู และร่วมวางแผนในเรื่องต่างๆ กบัผูป่้วย    

7. Communication & interpersonal skills 

 ผูป่้วยและ/หรอืญาต ิ    

 ผูร้่วมงาน    

8. Professionalism: ตระหนกัถงึสถานการณ์ ตรงต่อเวลา 

 การตระหนกัถงึสถานการณ์ และใหก้ าลงัใจตลอดจนการใชค้ าพดูทีเ่หมาะสม    

 การตรงต่อเวลา และการท างานเป็นทมี     

 

 
 

 

 

บนัทกึค าแนะน าเพิม่เตมิ …………………………………......…...……..…..….. 
ผลการประเมินศกัยภาพโดยรวม   1    2     3     4    5 
อาจารยผ์ูป้ระเมิน    .............................................. (ลายเซน็) 
                                 .............................................. (ตวับรรจง) 

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม 
1 =  ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณ์ 
2 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคมุของอาจารย์อย่างใกลช้ดิ 
3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย์  
4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารย์ใหค้วามชว่ยเหลอืเมือ่ตอ้งการ 
5 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคมุผูท้ ีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ 



 
 มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญใน 
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อฝส.มะเรง็วิทยานรีเวช  EPA GO : 02 
EPA GO : 02 Perioperative management    
เมือ่สิน้สุด 12 เดอืน (จบชัน้ปีที ่1 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้ 
เมือ่สิน้สุด 24 เดอืน (จบชัน้ปีที ่2 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 4 : 1 ครัง้ 
ชือ่แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขามะเรง็วทิยานรเีวช .......................................ชัน้ปีที.่....... 
HN………………….…………. Diagnosis……………………………………………… 

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

หวัข้อการประเมิน 
ไม่ถกูต้อง  
/ ไม่ปฏิบติั 

ถกูต้องบางส่วน 
/ ไม่สมบรูณ์ 

ถกูต้องสมบรูณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Patient evaluation 

 ประวตั ิตรวจรา่งกาย การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร    

 สามารถสรปุปัญหาผูป่้วยและประเมนิความรบีด่วนในการผา่ตดั    

 สามารถสง่ต่อผูป่้วย/ปรกึษาแพทยต์่างแผนกไดอ้ย่างเหมาะสม (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    

 การเตรยีมทมีผา่ตดัและเครื่องมอื    

5. Intra-procedural management  

 ความสามารถในการท าหตัถการ    

 ความสามารถในการป้องกนั แกไ้ขภาวะแทรกซอ้น (ถา้ม)ี    

6. Post procedural management  

 การสงัเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรกัษา    

 การดแูลผูป่้วยหลงัผา่ตดั    

 การบนัทกึเวชระเบยีน    

 การวางแผนการรกัษาเพิม่เตมิ    

7. Communication & interpersonal skills: ผูป่้วยและผูร้ว่มงาน 

8. Professionalism: ตระหนกัถงึสถานการณ์ ตรงต่อเวลา 

 

 
 

 

 
 

 

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม 
1 =  ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณ์ 
2 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 
3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์ 
4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามชว่ยเหลอืเมื่อตอ้งการ 
5 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคุมผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกวา่ 

บนัทกึค าแนะน าเพิม่เตมิ …………………………………......…...…………......…...……… 
ผลการประเมินศกัยภาพโดยรวม   1    2     3     4    5 

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

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



 
  มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญใน 
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อฝส.มะเรง็วิทยานรีเวช  EPA GO : 03 
EPA GO : 03 Emergency/critical care of gynecologic cancer patients  
เมือ่สิน้สุด 12 เดอืน (จบชัน้ปีที ่1 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 2 : 1 ครัง้ 
เมือ่สิน้สุด 24 เดอืน (จบชัน้ปีที ่2 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้ 
ชือ่แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขามะเรง็วทิยานรเีวช .......................................ชัน้ปีที.่....... 
HN………………….…………. Diagnosis……………………………………………… 

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

หวัข้อการประเมิน 
ไม่ถกูต้อง        
/ ไม่ปฏิบติั 

ถกูต้องบางส่วน 
/ ไม่สมบรูณ์ 

ถกูต้องสมบรูณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Patient evaluation 

 ประวตั ิตรวจรา่งกาย การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร    

 สามารถสรปุปัญหาผูป่้วยไดค้รบถว้น    

 การบอกการพยากรณ์โรคและบอกเป้าหมายของการรกัษาไดถู้กตอ้ง    

 ประเมนิความรบีด่วนในการรกัษา /ผา่ตดั (ถา้ม)ี    

2. Plan of treatment/alternative 

 ใหก้ารดแูลไดอ้ย่างเหมาะสมและเป็นองคร์วม    

 สามารถบอกทางเลอืกของการรกัษาได ้    

 สามารถสง่ต่อผูป่้วย/ปรกึษาแพทยต์่างแผนก/พจิารณาเขา้รบัการรกัษาในหอผูป่้วย
วกิฤตเหมาะสม 

   

 การประเมนิผลและตดิตามผลการรกัษาอย่างต่อเนื่อง    

 การวางแผนการรกัษาเมื่อผูป่้วยมอีาการคงที ่    

 การบนัทกึเวชระเบยีนและขอ้มลูต่างๆไดค้รบถว้น    

3. Special consideration 

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

 เศรษฐานะของผูป่้วย สทิธกิารเบกิคา่รกัษาพยาบาลและความคุม้ค่าของทรพัยากร    

4. Procedural management (ถ้ามี) 

 การเตรยีมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งชี ้prerequisite condition    

 การเตรยีมเครื่องมอื การเตรยีมผูท้ า ผูช้ว่ย Universal precaution    

 ขัน้ตอนและเทคนคิการท าหตัถการ    

 ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหวา่งท าหตัถการ    

 การดแูลผูป่้วยหลงัท าหตัถการ  ใหค้ าแนะน าการปฏบิตัติวั    

5. Communication & interpersonal skills: ผูป่้วยและผูร้ว่มงาน 

6. Professionalism: ตระหนกัถงึสถานการณ์ ตรงต่อเวลา 

 
 
 
 

 
 

 

 

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม 
1 =  ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณ์ 
2 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 
3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์ 
4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามชว่ยเหลอืเมื่อตอ้งการ 
5 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคุมผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกวา่ 

บนัทกึค าแนะน าเพิม่เตมิ …………………………………......…...………......…...……… 

ผลการประเมินศกัยภาพโดยรวม   1    2     3     4    5 

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

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



 
 มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญใน 

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2563 อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

70 

อฝส.มะเรง็วิทยานรีเวช  EPA GO : 04 
EPA GO : 04 การให้ยาเคมีบ าบดั chemotherapy management  
เมือ่สิน้สุด 12 เดอืน (จบชัน้ปีที ่1 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้ 
เมือ่สิน้สุด 24 เดอืน (จบชัน้ปีที ่2 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 4 : 1 ครัง้ 
ชือ่แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขามะเรง็วทิยานรเีวช .......................................ชัน้ปีที.่....... 
HN………………….…………. Diagnosis……………………………………………… 

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

หวัข้อการประเมิน 
ไม่ถกูต้อง  
/ ไม่ปฏิบติั 

ถกูต้องบางส่วน     
/ ไม่สมบรูณ์ 

ถกูต้องสมบรูณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Patient evaluation 

 ประวตั ิตรวจรา่งกาย การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร    

 สามารถสรปุปัญหาผูป่้วยได ้    

 ขอความยนิยอมผูป่้วย    

2. Pre-procedural management 

 การเตรยีมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งชี ้prerequisite condition    

 อธบิายการท างานของยาเคมบี าบดัทีผู่ป่้วยตอ้งไดร้บัอย่างถกูตอ้ง    

 อธบิายภาวะแทรกซอ้นของการใหย้าเคมบี าบดันัน้ ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง    

3. Plan of treatment/alternative 

 อธบิายขัน้ตอนการใหย้าเคมบี าบดั    

4. Special consideration 

 ปรบัเปลีย่นปรมิาณยาเคมบี าบดัเมื่อมขีอ้บ่งชี้ไดอ้ยา่งเหมาะสม    

 บอกขอ้จ ากดัในการใหเ้คมบี าบดันัน้ ๆ    

5. Intra-procedural management  

 ดูแลการใหย้าเคมบี าบดัอย่างถูกตอ้งทัง้การเลอืกใชอ้ปุกรณ์และวธิกีาร    

 ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหวา่งการใหย้าเคมบี าบดั/บอก
การแกไ้ขปัญหาระหวา่งการใหย้าเคมบี าบดั 

   

6. Post procedural management  

 การสงัเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการใหเ้คมบี าบดั    

 บนัทกึเวชระเบยีนไดค้รบถว้น ถูกตอ้ง    

 ใหค้ าแนะน าการปฏบิตัติวั นดัตรวจตดิตามฟังผล    

7. Communication & interpersonal skills: ผูป่้วยและผูร้ว่มงาน 

8. Professionalism: ตระหนกัถงึสถานการณ์ ตรงต่อเวลา 

 

 
 

 

 
 
 

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม 
1 =  ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณ์ 
2 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 
3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์ 
4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามชว่ยเหลอืเมื่อตอ้งการ 
5 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคุมผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกวา่ 

บนัทกึค าแนะน าเพิม่เตมิ …………………………………......…..………......…...……… 
ผลการประเมินศกัยภาพโดยรวม   1    2     3     4    5 
อาจารยผ์ูป้ระเมิน    .............................................. (ลายเซน็) 
                                 .............................................. (ตวับรรจง) 



 
  มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญใน 
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อฝส.มะเรง็วิทยานรีเวช  EPA GO : 05 
EPA GO : 05 Palliative care      
เมือ่สิน้สุด 12 เดอืน (จบชัน้ปีที ่1 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้ 
เมือ่สิน้สุด 24 เดอืน (จบชัน้ปีที ่2 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 4 : 1 ครัง้ 
ชือ่แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขามะเรง็วทิยานรเีวช .......................................ชัน้ปีที.่....... 
HN………………….…………. Diagnosis……………………………………………… 

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

หวัข้อการประเมิน 
ไม่ถกูต้อง 
 / ไม่ปฏิบติั 

ถกูต้องบางส่วน 
 / ไม่สมบรูณ์ 

ถกูต้องสมบรูณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Patient evaluation 

 การซกัประวตั ิตรวจรา่งกาย การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารทีส่ าคญั    

 สามารถสรปุปัญหาผูป่้วยและประเมนิความจ าเป็นในการดูแลแบบประคบัประคอง    

 ปรกึษาแพทยต์า่งแผนกไดอ้ยา่งเหมาะสม (ถา้ม)ี    

2. Plan of treatment 

 การบอกขอ้มลูเรื่องโรคมะเรง็ของผูป่้วยตามความเหมาะสม     

 รว่มดแูลในลกัษณะสหวชิาชพีไดอ้ย่างเหมาะสม    

 การบนัทกึเวชระเบยีนและขอ้มลูต่างๆไดค้รบถว้น    

3.  End-of-life care 

 สามารถรว่มวางแผนและเสนอทางเลอืกกบัผูป่้วยและญาตใินการดูแลชว่งทา้ย ไดอ้ย่าง
เหมาะสมเพื่อคุณภาพชวีติทีด่ ีตามความตอ้งการของผูป่้วยและญาต ิเชน่ การใช้
อปุกรณ์ชว่ยชวีติ 

   

 สามารถสง่ต่อผูป่้วยไปดูแลต่อยงัสถานที่ๆ เหมาะสม (ถา้ม)ี    

4. Communication & interpersonal skills 

 ทกัษะการแจง้ขา่วรา้ย(ถา้ม)ี    

 สามารถสื่อสารกบัครอบครวัได ้    

 สามารถสื่อสารเพื่อดูแลภาวะความเศรา้ การสูญเสยีได้    

5. Professionalism: (ความรบัผิดชอบ,ค านึงถึงประโยชน์ผูป่้วย, 
เจตคติท่ีดีต่อผู้ป่วย ญาติ เพ่ือนร่วมงาน) 

 

 
 

 

 
 
 

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม 
1 =  ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณ์ 
2 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 
3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์ 
4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามชว่ยเหลอืเมื่อตอ้งการ 
5 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคุมผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกวา่ 

บนัทกึค าแนะน าเพิม่เตมิ …………………………………......…..………......…...……… 

ผลการประเมินศกัยภาพโดยรวม   1    2     3     4    5 

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

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



 
 มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญใน 
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  อฝส. มะเรง็วิทยานรีเวช DOPS GO : 01 

DOPS GO : 01 Colposcopy  
เมือ่สิน้สุด 12 เดอืน (จบชัน้ปีที ่1 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้ 
เมือ่สิน้สุด 24 เดอืน (จบชัน้ปีที ่2 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 4 : 1 ครัง้ 

ชือ่แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขามะเรง็วทิยานรเีวช ........................................ชัน้ปีที.่....... 
HN………………….…………. Diagnosis……………………………………………… 

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

หวัข้อการประเมิน 
ไม่ถกูต้อง  
/ ไม่ปฏิบติั 

ถกูต้องบางส่วน 
 / ไม่สมบรูณ์ 

ถกูต้องสมบรูณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Pre-procedural management 

 การเตรยีมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งชี ้prerequisite condition    

 การเตรยีมเครื่องมอื    

 การเตรยีมผูท้ า ผูช้ว่ย Universal precaution     

 ขอความยนิยอมผูป่้วย    

2. Intra-procedural management (with important steps)  

 Adequate exposure     

 ล าดบัขัน้ตอนและวธิกีารตรวจ    

 การบรรยายสิง่ตรวจพบและการบอกขอบเขต    

 การวนิิจฉยัจากการส่องกลอ้ง    

 ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหวา่งท าหตัถการ    

3. Post procedural management  

 การสงัเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรกัษา    

 การบนัทกึเวชระเบยีน    

 ใหค้ าแนะน าการปฏบิตัติวั นดัตรวจตดิตามฟังผล    

4. Communication and Interpersonal skills 

 ผูป่้วย    

 ผูร้ว่มงาน    

5. Professionalism 

 ตระหนกัถงึสถานการณ์    

 ขอความชว่ยเหลอืในเวลาทีเ่หมาะสม    

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม 
1 = ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณ์ 
2 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 
3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์ 
4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามชว่ยเหลอืเมื่อตอ้งการ 
5 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคุมผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกวา่ 

บนัทกึค าแนะน าเพิม่เตมิ …………………………………......…...…………......…...……… 

ผลการประเมินศกัยภาพโดยรวม   1    2     3     4    5 

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

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



 
  มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญใน 
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อฝส. มะเรง็วิทยานรีเวช DOPS GO : 02 

DOPS GO : 02 Cryotherapy  
เมือ่สิน้สุด 12 เดอืน (จบชัน้ปีที ่1 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้ 
เมือ่สิน้สุด 24 เดอืน (จบชัน้ปีที ่2 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 4 : 1 ครัง้ 

ชือ่แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขามะเรง็วทิยานรเีวช ........................................ชัน้ปีที.่....... 
HN………………….…………. Diagnosis……………………………………………… 

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

หวัข้อการประเมิน 
ไม่ถกูต้อง 
 / ไม่ปฏิบติั 

ถกูต้องบางส่วน  
/  ไม่สมบรูณ์ 

ถกูต้องสมบรูณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Pre-procedural management 

 การเตรยีมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งชี ้prerequisite condition    

 การเตรยีมเครื่องมอื    

 การเตรยีมผูท้ า ผูช้ว่ย Universal precaution     

 ขอความยนิยอมผูป่้วย    

2. Intra-procedural management (with important steps)  

 Adequate exposure (ใช ้acetic acid  เมื่อจ าเป็น)    

 ลกัษณะและขนาดของ cryotip มคีวามเหมาะสมกบัรอยโรค    

 ต าแหน่งการวาง cryotip และการเฝ้าระวงัไมใ่ห ้cryotip สมัผสักบัผนงัชอ่งคลอด
ขณะจีเ้ยน็ 

   

 การตัง้ระยะเวลาเพื่อจีเ้ยน็เหมาะสม    

 การรอเวลาเพื่อให ้cryotip หลุดออกจากปากมดลูก    

 การรอเวลาเพื่อท าการจีซ้ ้า (Double freezing) หากจ าเป็น    

 การตรวจดูจดุเลอืดออกและการหยุดเลอืด    

 ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา เชน่ หวั tip ตดิกบัผนงัชอ่งคลอด    

3. Post procedural management  

 แนะน าผูร้บับรบิาลเกีย่วกบัการดูแลหลงัจากการรกัษา อาการทีค่วรมาพบแพทย ์    

 การบนัทกึเวชระเบยีน    

4. Communication and Interpersonal skills 

 ผูป่้วย    

 ผูร้ว่มงาน    

5. Professionalism 

 ตระหนกัถงึสถานการณ์    

 ขอความชว่ยเหลอืในเวลาทีเ่หมาะสม    

 
 

 

 

  

 

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม 
1 = ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณ์ 
2 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 
3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์ 
4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามชว่ยเหลอืเมื่อตอ้งการ 
5 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคุมผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกวา่ 

บนัทกึค าแนะน าเพิม่เตมิ …………………………………......…...……......…...……… 

ผลการประเมินศกัยภาพโดยรวม   1    2     3     4    5 

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

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



 
 มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญใน 
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การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม 
1 = ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณ์ 
2 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 
3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์ 
4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามชว่ยเหลอืเมื่อตอ้งการ 
5 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคุมผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกวา่ 

อฝส. มะเรง็วิทยานรีเวช DOPS GO : 03 

DOPS GO : 03 Loop electrosurgical excision procedure (LEEP)/ Large loop excision of transformation zone (LLETZ)  
เมือ่สิน้สุด 12 เดอืน (จบชัน้ปีที ่1 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้ 
เมือ่สิน้สุด 24 เดอืน (จบชัน้ปีที ่2 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 4 : 1 ครัง้ 

ชือ่แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขามะเรง็วทิยานรเีวช ........................................ชัน้ปีที.่....... 
HN………………….…………. Diagnosis……………………………………………… 

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

หวัข้อการประเมิน 
ไม่ถกูต้อง 
 / ไม่ปฏิบติั 

ถกูต้องบางส่วน   
/ ไม่สมบรูณ์ 

ถกูต้องสมบรูณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Pre-procedural management 

 การเตรยีมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งชี ้prerequisite condition    

 การอธบิายวธิกีารใหย้าระงบัความรูส้กึ    

 การเตรยีมเครื่องมอื    

 การเตรยีมผูท้ า ผูช้่วย Universal precaution     

 ขอความยนิยอมผูป่้วย    

2. Intra-procedural management (with important steps)  

 การตัง้คา่เครื่องมอื เครื่องจี/้LEEP/LLETZ เหมาะสม    

 Adequate exposure และการเลอืกเครื่องมอืถ่างช่องคลอด    

 การประเมนิรอยโรค    

 การให ้local anesthesia/การประเมนิความเจบ็ปวดขณะท า(ถา้ม)ี    

 การเลอืกรูปร่างและขนาดของหว่งไฟฟ้าเหมาะสม    

 เทคนิคการตดัดว้ยหว่งไฟฟ้าและ ECC    

 การตรวจดจูดุเลอืดออกและการหยดุเลอืด    

 การตรวจสอบเนื้อเยื่อปากมดลูกทีไ่ดแ้ละการระบุต าแหน่ง    

 ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซ้อนระหว่างท าหตัถการ    

3. Post procedural management  

 การสงัเกตอาการ/อาการแสดงเพือ่ดภูาวะแทรกซอ้นจากการรกัษา    

 การบนัทกึเวชระเบยีน    

 ใหค้ าแนะน าการปฏบิตัติวั นดัตรวจตดิตามฟังผล    

4. Communication and Interpersonal skills 

 ผูป่้วย    

 ผูร้่วมงาน    

5. Professionalism 

 ตระหนกัถงึสถานการณ์    

 ขอความช่วยเหลอืในเวลาทีเ่หมาะสม    

บนัทกึค าแนะน าเพิม่เตมิ …………………………………......…...………. 
ผลการประเมินศกัยภาพโดยรวม   1    2     3     4    5 
อาจารยผ์ูป้ระเมิน    .............................................. (ลายเซน็) 
                                .............................................. (ตวับรรจง) 



 
  มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญใน 
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อฝส. มะเรง็วิทยานรีเวช DOPS GO : 04 

DOPS GO : 04 Pelvic lymph node dissection 
เมือ่สิน้สุด 12 เดอืน (จบชัน้ปีที ่1 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 2 : 1 ครัง้ 
เมือ่สิน้สุด 24 เดอืน (จบชัน้ปีที ่2 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้ 

ชือ่แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขามะเรง็วทิยานรเีวช ........................................ชัน้ปีที.่....... 
HN………………….…………. Diagnosis……………………………………………… 

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

หวัข้อการประเมิน 
ไม่ถกูต้อง 
 / ไม่ปฏิบติั 

ถกูต้องบางส่วน 
 / ไม่สมบรูณ์ 

ถกูต้องสมบรูณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Pre-procedural management 

 การเตรยีมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งชี ้prerequisite condition    

 การเตรยีมเครื่องมอืทีจ่ าเป็น เชน่ Vein retractor etc.    

 การเตรยีมผูท้ า ผูช้ว่ย Universal precaution     

 ขอความยนิยอมผูป่้วย    

2. Intra-procedural management (with important steps)  

 Adequate exposure     

 บอกขอบเขตของต่อมน ้าเหลอืงทีต่อ้งการเลาะไดถู้กตอ้ง    

 การเขา้สู่ lateral paravesical space และ obturator fossa    

 การตรวจหาอวยัวะใกลเ้คยีงทีส่ าคญั  ไดแ้ก่  iliac vessels, obturator nerve, 
genitofemoral nerve และทอ่ไต 

   

 เทคนคิการเลาะต่อมน ้าเหลอืง iliac และ obturator    

 ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหวา่งท าหตัถการ    

3. Post procedural management  

 การสงัเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรกัษา    

 การบนัทกึเวชระเบยีน    

 ใหค้ าแนะน าการปฏบิตัติวั นดัตรวจตดิตามฟังผล    

4. Communication and Interpersonal skills 

 ผูป่้วย    

 ผูร้ว่มงาน    

5. Professionalism 

 ตระหนกัถงึสถานการณ์    

 ขอความชว่ยเหลอืในเวลาทีเ่หมาะสม    

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม 
1 = ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณ์ 
2 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 
3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์ 
4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามชว่ยเหลอืเมื่อตอ้งการ 
5 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคุมผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกวา่ 

บนัทกึค าแนะน าเพิม่เตมิ …………………………………......…...……......…...……… 
ผลการประเมินศกัยภาพโดยรวม   1    2     3     4    5 
อาจารยผ์ูป้ระเมิน    .............................................. (ลายเซน็) 
                                 .............................................. (ตวับรรจง) 



 
 มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญใน 

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2563 อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
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อฝส. มะเรง็วิทยานรีเวช DOPS GO : 05 

DOPS GO : 05 Para-aortic lymph node dissection  
เมือ่สิน้สุด 12 เดอืน (จบชัน้ปีที ่1 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 2 : 1 ครัง้ 
เมือ่สิน้สุด 24 เดอืน (จบชัน้ปีที ่2 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้ 

ชือ่แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขามะเรง็วทิยานรเีวช ........................................ชัน้ปีที.่....... 
HN………………….…………. Diagnosis……………………………………………… 

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

หวัข้อการประเมิน 
ไม่ถกูต้อง 
 / ไม่ปฏิบติั 

ถกูต้องบางส่วน 
 / ไม่สมบรูณ์ 

ถกูต้องสมบรูณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Pre-procedural management 

 การเตรยีมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งชีใ้นการผา่ตดั ขอ้ตอ้งระวงัในการผา่ตดั prerequisite 
condition 

   

 การเตรยีมเครื่องมอืทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นการผา่ตดั และเครื่องมอืพเิศษเพื่อเตรยีมแกไ้ข
ภาวะแทรกซอ้น 

   

 การเตรยีมผูท้ า ผูช้ว่ย Universal precaution, sterile technique    

 ขอความยนิยอมผูป่้วย    

2. Intra-procedural management (with important steps)  

 Adequate exposure     

 การส ารวจชอ่งทอ้ง คล าต่อมน ้าเหลอืงขา้งหลอดเลอืดแดงเอออรต์า ประเมนิโอกาส
ในการท าผา่ตดัส าเรจ็ 

   

 การเขา้สู่ paraaortic area    

 การเลาะเนื้อเยื่อบรเิวณหน้าหลอดเลอืดด าเวนาคาวา/หลอดเลอืดแดงเอออรต์า จบั
ต่อมน ้าเหลอืงอปุกรณ์ทีเ่หมาะสม 

   

 เทคนคิการผา่ตดัทีเ่หมาะสม    

 ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหวา่งท าหตัถการ    

3. Post procedural management  

 การสงัเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรกัษา    

 การบนัทกึเวชระเบยีน    

4. Communication and Interpersonal skills 

 ผูป่้วย    

 ผูร้ว่มงาน    

5. Professionalism 

 ตระหนกัถงึสถานการณ์    

 ขอความชว่ยเหลอืในเวลาทีเ่หมาะสม    

 
 

 

 

 
 

 

 
 

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม 
1 = ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณ์ 
2 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 
3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์ 
4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามชว่ยเหลอืเมื่อตอ้งการ 
5 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคุมผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกวา่ 

บนัทกึค าแนะน าเพิม่เตมิ …………………………………......…...…………......…...……… 
ผลการประเมินศกัยภาพโดยรวม   1    2     3     4    5 
อาจารยผ์ูป้ระเมิน    .............................................. (ลายเซน็) 
                                 .............................................. (ตวับรรจง) 



 
  มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญใน 
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อฝส. มะเรง็วิทยานรีเวช DOPS GO : 06 

DOPS GO : 06  Surgical staging of uterine/ ovarian cancer  
เมือ่สิน้สุด 12 เดอืน (จบชัน้ปีที ่1 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 2 : 1 ครัง้  
เมือ่สิน้สุด 24 เดอืน (จบชัน้ปีที ่2 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้ 

ชือ่แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขามะเรง็วทิยานรเีวช ........................................ชัน้ปีที.่....... 
HN………………….…………. Diagnosis……………………………………………… 

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

หวัข้อการประเมิน 
ไม่ถกูต้อง  
/ ไม่ปฏิบติั 

ถกูต้องบางส่วน 
 / ไม่สมบรูณ์ 

ถกูต้องสมบรูณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Pre-procedural management 

 การเตรยีมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งชี ้prerequisite condition    

 การเตรยีมเครื่องมอื    

 การเตรยีมผูท้ า ผูช้ว่ย Universal precaution     

 ขอความยนิยอมผูป่้วย    

2. Intra-procedural management (with important steps)  

 Adequate exposure     

 การเกบ็น ้าในชอ่งทอ้งเพื่อตรวจเซลลว์ทิยา    

 การส ารวจภายในชอ่งทอ้งอย่างเป็นระบบ      

 การตดัมดลูก/ปีกมดลูก      

 การเลาะต่อมน ้าเหลอืงอุง้เชงิกรานและขา้งหลอดเลอืดแดงเอออรต์า    

 การตดัโอเมนตมั (infracolic)    

 การตดัชิน้เนื้อบรเิวณทีส่งสยัว่ามรีอยโรคหรอืสุ่มตรวจ หากจ าเป็น    

 เทคนคิการผา่ตดัเหมาะสม    

 ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหวา่งท าหตัถการ    

3. Post procedural management  

 การสงัเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรกัษา    

 การบนัทกึเวชระเบยีน    

 ใหค้ าแนะน าการปฏบิตัติวั นดัตรวจตดิตามฟังผล    

4. Communication and Interpersonal skills 

 ผูป่้วย    

 ผูร้ว่มงาน    

5. Professionalism 

 ตระหนกัถงึสถานการณ์    

 ขอความชว่ยเหลอืในเวลาทีเ่หมาะสม    

 
 

 

 

  

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม 
1 = ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณ์ 
2 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 
3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์ 
4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามชว่ยเหลอืเมื่อตอ้งการ 
5 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคุมผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกวา่ 

บนัทกึค าแนะน าเพิม่เตมิ …………………………………......……………. 
ผลการประเมินศกัยภาพโดยรวม   1    2     3     4    5 
อาจารยผ์ูป้ระเมิน    .............................................. (ลายเซน็) 
                                 .............................................. (ตวับรรจง) 



 
 มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญใน 
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อฝส. มะเรง็วิทยานรีเวช DOPS GO : 07 
DOPS GO : 07 Radical Hysterectomy  
เมือ่สิน้สุด 12 เดอืน (จบชัน้ปีที ่1 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้   
เมือ่สิน้สุด 24 เดอืน (จบชัน้ปีที ่2 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 4 : 1 ครัง้ 

ชือ่แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขามะเรง็วทิยานรเีวช ............................................ชัน้ปีที.่....... 
HN………………….…………. Diagnosis……………………………………………… 

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

หวัข้อการประเมิน 
ไม่ถกูต้อง 
 / ไม่ปฏิบติั 

ถกูต้องบางส่วน 
 / ไม่สมบูรณ์ 

ถกูต้องสมบรูณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. Pre-procedural management 

 การเตรยีมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งชี ้prerequisite condition ขอความยนิยอมผูป่้วย    

 การเตรยีมบรเิวณผ่าตดั การเตรยีมล าไส ้การเตรยีมส่วนประกอบของเลอืด การเตรยีมยา
ปฏชิวีนะ (prophylactic antibiotic) 

   

 การเตรยีมเครื่องมอื: self-retaining retractor, parametrial clamps อุปกรณ์หา้มเลอืด    

 การเตรยีมผูท้ า ผูช้่วย เทคนิคปราศจากเชือ้ Universal precaution     

2. Intra-procedural management (with important steps)  

 Adequate exposure     

 การตรวจประเมนิการแพร่กระจายของมะเรง็ในช่องทอ้ง อุง้เชงิกราน และต่อมน ้าเหลอืง    

 การเขา้สู ่pelvic retroperitoneal spaces (pararectal space และ paravesical space)    

 การตรวจหาอวยัวะใกลเ้คยีงทีส่ าคญั ไดแ้ก่ ทอ่ไต กระเพาะปัสสาวะ ล าไสต้รง และเสน้เลอืด 
และแยกออกจากบรเิวณ parametrium ทีจ่ะท าการตดั 

   

 การระบุต าแหน่ง parametrium และการตดั parametrium ดา้นหน้า ดา้นขา้ง และดา้นหลงั    

 การอนุรกัษเ์สน้ประสาท pelvic autonomic nerves (optional)    

 การตดัช่องคลอดสว่นบนและการเยบ็ปิดช่องคลอด    

 เทคนิคการผ่าตดัเหมาะสม เช่น การหา้มเลอืดระหว่างผ่าตดั    

 ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหว่างท าหตัถการ    

3. Post procedural management  

 การสงัเกตอาการ/อาการแสดงเพือ่ดภูาวะแทรกซอ้นจากการรกัษา    

 การดแูลการฟ้ืนตวัของการปัสสาวะจากภาวะ neurogenic bladder    

 การบนัทกึเวชระเบยีน    

 ใหค้ าแนะน าการปฏบิตัติวั นดัตรวจตดิตามฟังผล    

4. Communication and Interpersonal skills 

 ผูป่้วย    

 ผูร้่วมงาน    

5. Professionalism 

 ตระหนกัถงึสถานการณ์    

 ขอความช่วยเหลอืในเวลาทีเ่หมาะสม    

 

 

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม 
1 = ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณ์ 
2 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลช้ดิ 
3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์ 
4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามชว่ยเหลอืเมื่อตอ้งการ 
5 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคมุผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกวา่ 

บนัทกึค าแนะน าเพิม่เตมิ …………………………………......…...……………… 
ผลการประเมินศกัยภาพโดยรวม   1    2     3     4    5 
อาจารยผ์ูป้ระเมิน    .............................................. (ลายเซน็) 
                                 .............................................. (ตวับรรจง) 



 
  มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญใน 
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ภาคผนวกที่ 5 
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ตลอดระยะเวลา 2 ปี 

 
Fellow คนที่ 1   Fellow คนที่ 2  

ปีที่ 1  
ก.ค.  GYN รามาธิบด ี   GYN รามาธิบด ี  
ส.ค.  GYN รามาธิบด ี   GYN รามาธิบด ี  
ก.ย.  Urology        Pathology & Cytology 
ต.ค.  GYN รามาธิบด ี   Urology     
พ.ย.  Pathology & Cytology   GYN รามาธิบด ี  
ธ.ค.  GYN รพ.รามาธิบดี  Colorectal Surgery 
ม.ค.  Colorectal Surgery  GYN รามาธิบด ี  Formative written exam 
ก.พ.  GYN รพ.รามาธิบดี  GYN Elective 
มี.ค.  GYN Elective   GYN รามาธิบด ี  
เม.ย.  GYN Elective   GYN รามาธิบด ี  เสนอโครงการวิจัย 
พ.ค.  GYN รามาธิบด ี   GYN Elective   Formative oral exam 
มิ.ย.  GYN รามาธิบด ี   GYN รามาธิบด ี  Surgical Skill assessment 
ปีที่ 2  
ก.ค.  Radio Therapy   GYN รามาธิบด ี   
ส.ค.  GYN รามาธิบด ี   Radio Therapy   
ก.ย.  GYN รามาธิบด ี   Medical Oncology 
ต.ค.  Medical Oncology  GYN รามาธิบด ี  
พ.ย.  GYN Elective   GYN รามาธิบด ี  
ธ.ค.  GYN รามาธิบด ี   GYN Elective  
ม.ค.  GYN รามาธิบด ี   GYN Elective  Formative written exam 
ก.พ.  GYN Elective   GYN รามาธิบด ี   
มี.ค.  GYN Elective   GYN รามาธิบด ี  
เม.ย.  GYN รามาธิบด ี   Free Elective 
พ.ค.  Free Elective   GYN รามาธิบด ี   สมัครสอบต่อยอด  

Formative oral exam 
มิ.ย.  GYN รามาธิบดี (พักร้อน)  GYN รามาธิบดี (พักร้อน) Surgical Skill assessment 
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ตารางการปฏิบัติงานเม่ืออยู่ในสาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช 
 

Time จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 

7.00 Teaching & Ward Round 

8.00 Morning Activities 

( ON CALL ) 

9.00 Chemo 

OR OR 

Chemo 

OR 

11.00 Conference 1 Conference 2 

12.00 Lunch 

13.00 

Tumor Clinic OR OR Colpo Clinic OR 

16.00 ( ON CALL ) 

 
Conference 1 =  Chemo. Round, Pathology conference 
Conference 2 =  Oncology Round, Radiotherapy Round, Psychosocial Round, Journal Club 
On call = แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวชที่อยู่ประจ าหอผู้ป่วยในเดือนนั้น ต้องรับผิดชอบรับ
ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชจากแพทย์ประจ าบ้านนอกเวลาทุกวัน 
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Job Description :  GYN Oncology Fellow ปีท่ี 1 
การปฏิบัติหน้าที่ขณะปฏิบัติงานที่สาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช 

 
1. Round ward  เช้า  เวลา 7.00 น. ทุกวัน รวมเสาร์-อาทิตย์ 
           เย็น  นัดหมายกับแพทย์ประจ าบ้าน  
2. รับผู้ป่วย และดูแลผู้ป่วยทุกรายที่ admit 
3. ควบคุมดูแลแพทย์ประจ าบ้านให้บันทึก medical record, progress note, order และ log book ให้
ครบถ้วน และถูกต้อง 
4. ทราบ / ดูรายละเอียดและ progress ของผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชทุกรายเป็นอย่างดี 
5. เข้าผ่าตัด / ช่วยผ่าตัด ผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชทุกราย ช่วยผ่าตัด radical surgery ทุกราย 
6. รับผิดชอบ chemo chart การน าเสนอ chemo round และ onco round 
7. ลงตรวจผู้ป่วย tumour clinic และ colposcopy clinic จนกว่าผู้ป่วยจะหมดใน colposcopy clinic 
ให้ส่องกล้องผู้ป่วยใหม่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ 
8. สอนนักศึกษาแพทย์และ แพทย์ประจ าบ้าน ในกรณีอาจารย์ chief ward หรือแพทย์ประจ าบ้านอนุ
สาขามะเร็งวิทยานรีเวชปี 2 ไม่ว่าง 
9. ควบคุมการดูแลรักษาผู้ป่วยใน ward ให้มีประสิทธิภาพ 
10. รับ consult ผู้ปว่ยต่างแผนก ร่วมกับ แพทย์ประจ าบ้านอาวุโส 
11. เข้าฟัง morning activity ของภาควิชาฯที่เก่ียวกับ GYN oncology และเข้า GYN monthly report 
ทุกครั้ง 
12. ปรึกษาอาจารย์ chief ward ทุกครั้งที่จะ admit ผู้ป่วย, set ผ่าตัด, ย้ายผู้ป่วยไปห้องพิเศษ 
13. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์หัวหน้าสาขาวิชา / chief ward  
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Job Description :  GYN Oncology Fellow ปีท่ี 2 
การปฏิบัติหน้าที่ขณะปฏิบัติงานที่สาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช 

 
1. Round ward  เช้า  เวลา 7.00 น. ทุกวัน รวมเสาร์-อาทิตย์ 
           เย็น  นัดหมายกับแพทย์ประจ าบ้าน  
2. รับผู้ป่วย และดูแลผู้ป่วยทุกรายที่ admit 
3. ควบคุมดูแลแพทย์ประจ าบ้านให้บันทึก medical record, progress note, order และ log book ให้
ครบถ้วน และถูกต้อง 
4. ทราบ / ดูรายละเอียดและ progress ของผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชทุกรายเป็นอย่างดี 
5. เข้าผ่าตัด / ช่วยผ่าตัด ผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชทุกราย ท าผ่าตัด radical surgery ภายใต้การควบคุมดูแล
ของอาจารย์ 
6. รับผิดชอบ chemo chart การน าเสนอ chemo round และ onco round 
7. ลงตรวจผู้ป่วย tumour clinic และ colposcopy clinic จนกว่าผู้ป่วยจะหมด colposcopy clinic ให้
ปฏิบัติงานในคลินิก see and treat ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ 
8. สอนนักศึกษาแพทย์และ แพทย์ประจ าบ้าน ในกรณีอาจารย์ chief ward ไม่ว่าง 
9. ควบคุมการดูแลรักษาผู้ป่วยใน ward ให้มีประสิทธิภาพ 
10. รับ consult ผู้ปว่ยต่างแผนก ร่วมกับ แพทย์ประจ าบ้านอาวุโส 
11. เข้าฟัง morning activity ของภาควิชาฯที่เก่ียวกับ GYN oncology และเข้า GYN monthly report 
ทุกครั้ง 
12. ปรึกษาอาจารย์ chief ward ทุกครั้งที่จะ admit ผู้ป่วย, set ผ่าตัด, ย้ายผู้ป่วยไปห้องพิเศษ 
13. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์หัวหน้าสาขาวิชา / chief ward  
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ภาคผนวกที่ 6 
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกและฝึกอบรม 

แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช 
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ประกาศภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

                                                  ที ่ ๖๑๕/ ๒๕๖๔ 

เรื่อง   การแต่งตั้งคณะกรรมการงานการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด สาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช 

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

             ตามประกาศภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ที ่๙๓๑/๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งคณะ
กรรมการบริหารภาควิชาฯ สั่งการ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้การด าเนินงานของภาควิชาสูติ
ศาสตร์-นรีเวชวิทยา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการงานการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด สาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ดังมีรายนาม
ดังต่อไปนี้ 
 
๑. คณบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ปรึกษา 
๒. รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา ที่ปรึกษา 
๓. หัวหน้าภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ที่ปรึกษา 
๔. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสฤกพรรณ   วิไลลักษณ์  ที่ปรึกษา 
๕. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอาบอรุณ   เลิศขจรสุข ประธานกรรมการ  
๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภุชงค์   ลิขิตธนสมบัติ   กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชื่นกมล   ชรากร    กรรมการ 
๘. อาจารย์ แพทย์หญิงสุวิชา   จิตติถาวร     กรรมการ 
๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ นายแพทย์กฤษดา   ไพรวัฒนานุพันธ์   กรรมการ 
๑๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนวมลล์   เล็กสกุล   กรรมการ 
๑๑. อาจารย์ แพทย์หญิงลัคนา พร้อมวัฒนาพันธุ์    กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. อาจารย์ แพทย์หญิงชมพูนุท คงสวัสดิ์วรกุล    กรรมการ 
๑๓. อาจารย์ แพทย์หญิงศิกานต์ สถิตนิรามัย    กรรมการ 
๑๔. ตัวแทนแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด     กรรมการ 
๑๕. คุณวนิดา   นิกะพิมพ์      ผู้ช่วยเลขานุการ  



 
  มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญใน 

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2563 อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

85 

 ด าเนินการภายใต้การก ากับดูแลของภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โดยมีหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ดังนี้ 

1. ก ากับดูแลให้มีกิจกรรมวิชาการต่างๆรวมทั้งการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดให้เป็นไปตาม
หลักสูตรตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยแพทยสภา ราชวิทยาสูตินรีแพทย์ไทย และคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเป็นประจ าทุกเดือน 
3. ก ากับให้มีการประเมินผลโดยวิธีสอบตามแผนที่วางไว้ 
4. ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรเมื่อสิ้นปีการศึกษาทุกปี โดยน าข้อมูลป้อนกลับของแพทย์ประจ าบ้านต่อ

ยอดและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการปรับปรุง 
5. ก าหนดและพิจารณางบประมาณในการด าเนินงานตามแผนการฝึกอบรมและการประเมินหลักสูตร 
6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระของหัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวช
วิทยา ผู้ออกค าสั่งแต่งตั้งหรือจนกว่าจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

 
 

  ค าสั่ง ณ วันที่ ๒๑ เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

 

                                                              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิเทพ   เชาว์วิศิษฐ 
                                                                    หวัหน้าภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา 
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ค าสั่งภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ที่ ๑๕๐๙/๒๕๖๒ 

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด  
สาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   

........................................... 
  เพ่ือให้การด าเนินงานของภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด  
สาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 

๑. รองศาตราจารย์ แพทย์หญิงอาบอรุณ   เลิศขจรสุข ประธานกรรมการ 
๒. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสฤกพรรณ   วิไลลักษณ์  กรรมการ 
๓. อาจารย์ นายแพทย์ภุชงค์   ลิขิตธนสมบัติ    กรรมการ 
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชื่นกมล   ชรากร    กรรมการ 
๕. อาจารย์ แพทย์หญิงสุวิชา   จิตติถาวร     กรรมการ 
๖. อาจารย์ นายแพทย์กฤษดา   ไพรวัฒนานุพันธ์    กรรมการ 
๗. อาจารย์ แพทย์หญิงนวมลล์   เล็กสกุล     กรรมการ 
๘. อาจารย์ แพทย์หญิงลัคนา พร้อมวัฒนาพันธุ์    กรรมการและเลขานุการ 
๙. อาจารย ์แพทย์หญิงชมพูนุท คงสวัสดิ์วรกุล    กรรมการ 
๑๐. อาจารย์ แพทย์หญิงศิกานต์ สถิตนิรามัย    กรรมการ 
๑๑. ตัวแทนแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด     กรรมการ 
๑๒. คุณวนิดา   นิกะพิมพ์      ผู้ช่วยเลขานุการ  
 
โดยมีหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้ 

๑.จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด สาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์ท่ีภาควิชาฯ ก าหนด 
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๒.ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ให้ผู้สอบได้ทราบ และแจ้งขั้นตอนการด าเนินงานต่อไป    

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระของหัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-      

นรีเวชวิทยา ผู้ออกค าสั่งแต่งตั้งหรือจนกว่าจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

 

        ค าสั่ง ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

 

                                                              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิเทพ   เชาว์วิศิษฐ 
                                                                    หวัหน้าภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา 
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ภาคผนวกที่ 7 
การประเมินโครงการฝึกอบรม (PROGRAM EVALUATION) ตามแนวทางของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์

แห่งประเทศไทย 
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การประเมินโครงการฝกึอบรม (PROGRAM EVALUATION) 

ผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช 

 

 

 

 

 

จัดท าโดย  

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย (รวสนท.) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญใน 

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2563 อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

90 

ค าน า 

 การประเมินโครงการฝึกอบรม (Program Evaluation) เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับโครงการการศึกษาทุกระดับ เพราะเป็น

กระบวนการรวบรวมข้อมูลย้อนกลับอย่างเป็นระบบ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้งหมด การประเมินโครงการ

ฝึกอบรมถูกก าหนดให้เป็นหัวข้อหลักหนึ่งตามมาตรฐาน WFME 2015  

 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยคณะผู้บริหารและคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ อนุสาขามะเร็ง

วิทยานรีเวช ได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดท าคู่มือฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการประเมินโครงการ

ฝึกอบรมผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ซึ่งได้มีการจัดการฝึกอบรมมานาน

กว่า 25 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ.2536) และได้มีการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเป็นระยะ ๆ มาแล้ว ตามความเหมาะสมและในปี พ.ศ.2562 นี้ 

ได้ปรับปรุงแก้ไขตามมาตรฐาน WFME 2015 เพื่อขอการอนุมัติจากแพทยสภา 

การประเมินโครงการฝึกอบรม (Program Evaluation, PE) ฉบับนี้ สร้างแบบสอบถามตาม CIPP model คือ      ด้านบริบท 

(Context), ด้านปัจจัยน าเข้า (Input), ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) รวม 56 ค าถาม 

 ผมขอขอบคุณคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ที่ ได้จัดท าคู่มือนี้จนส าเร็จ            

และขอขอบคุณคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ได้ให้ความเห็นชอบในการใช้คู่มือฉบับน้ี 

 

 

พลอากาศโทนายแพทย์ 

        (การุณ  เก่งสกุล) 

      ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 

           31 พฤษภาคม 2562 

 

 

 

หมายเหตุ  มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  (มคว. 1) อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวชฉบับนี้ 

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแพทยสภา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 

             

Main stakeholdersหมายถึงผู้ก าหนดนโยบายสาธารณสุข (กระทรวงสาธารณสุข)/ ผู้อนุมัติโครงการ (แพทยสภา) /ผู้ด าเนินโครงการ             

(รวสนท.)ผู้บริหารสถาบันฝึกอบรม / อาจารย์ผู้สอน / ผู้เข้ารับการฝึกอบรม / ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

Associate stakeholdersหมายถึงผู้แทนอนุสาขาอื่นๆ ในราชวิทยาลัย /ผู้แทนราชวิทยาลัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง /ผู้แทนสาขาวิชาชีพอื่นๆ/ ผู้ป่วย/

ผู้รับบริการ / ผู้ร่วมงาน / แพทย์เพิ่มพูนทักษะ / นิสิตนักศึกษาแพทย์ 
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1. การประเมินโครงการฝึกอบรมฯ ในด้านบริบท (Context) 
การฝึกอบรมแพทย์ผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาได้ก าเนิด

ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2511 โดยอนุมัติของแพทยสภา (ซึ่งก าเนิดขึ้นในปีเดียวกัน) และมีการจัดสอบเพื่อวุฒิบัตรขึ้นครั้งแรกในปี 
พ.ศ. 2514 ส่วนโครงการฝึกอบรมผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช  ได้มีการ
จัดการฝึกอบรมมา ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 โดยในช่วง พ.ศ. 2536-2546 รวสนท.เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ     การฝึกอบรมฯ เอง ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2547 จึงได้รับมอบหมายจากแพทยสภาให้เป็นผู้จัดการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน    เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช 

ในอดีตได้มีการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการฝึกอบรมเป็นระยะๆ รวม 3 ครั้ง ครั้งสุดท้ายได้ปรับปรุงตาม
มาตรฐาน WFME 2015 เป็นมาตรฐานคุณวุฒิความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.1) อนุสาขามะเร็งวิทยานรี
เวช ฉบับ พ.ศ. 2562 และได้รับการรับรองจากแพทยสภาเมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  

ในปัจจุบัน มีสถาบันฝึกอบรมอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ทั่วประเทศจ านวน 13 แห่ง มีศักยภาพรวมในการผลิตแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญทางมะเร็งนรีเวชปีละ 27 คน โดยมีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม (อฝส.) อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม ภายใต้การก ากับดูแลของอนุกรรมการมะเร็งนรี
เวช ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภา 

หัวข้อการประเมิน 
มาก
ที่สุด 

มาก น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ไม่สามารถ
ตอบได ้ ข้อเสนอแนะ 

4 3 2 1 N/A 

1.1 ความส าคัญของแพทย์ด้านมะเร็งนรีเวชต่อระบบสาธารณสุขของ
ประเทศ 

      

1.2 ศักยภาพการผลิตแพทย์ด้านมะเร็งนรีเวชของประเทศในปัจจุบัน
มีจ านวนท่ีเหมาะสม (27 คนต่อปี) 

      

1.3 ความส าเร็จของโครงการฝึกอบรมฯ ที่ผ่านมา       

1.4 ความน่าเชื่อถือของในภาพรวมโครงการฝึกอบรมฯ ในช่วงเวลาที่
ผ่านมา 

      

1.5 ความสามารถของแพทย์ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมในการปฏิบัติงาน       

1.6 โครงการฝึกอบรมฯ ตอบสนองเชิงประจักษ์ต่อความต้องการของ
ประเทศ 

      

1.7 รวสนท. มีความเป็นผู้น าด้านการฝึกอบรมอนุสาขามะเร็งวิทยา
นรีเวช 

      

1.8 ควรให้การสนับสนุนด้านนโยบายให้โครงการฝึกอบรมฯด าเนิน
ต่อไป 

      

1.9 ควรให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรอย่างเพียงพอต่อโครงการ
ฝึกอบรมฯ 

      

1.10 โครงการฝึกอบรมฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่าน
มา 
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2. การประเมินโครงการฝึกอบรมฯ ในด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
 

ในปัจจุบัน รวสนท. มสี านักงานตั้งอยู่ท่ีช้ัน 8 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี มเีจ้าหน้าท่ีปฏบิัติงานจ านวน 10 คน มี

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ (อฝส) อนุสาขามะเร็งวิทยานรเีวชซึ่งแต่งตั้งโดยแพทยสภา จ านวน 18 คน โดยใช้งบประมาณ

ในการบริหารจัดการและจัดสอบประเมินผลเป็นเงินกว่า 390,000 บาทต่อปี หรือประมาณ 15,000 บาทต่อคนต่อปี การด าเนินโครงการ

จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนด้านนโยบาย ทรัพยากรและการสนันสนุนอ่ืนๆ อย่างเตม็ที่ 

หัวข้อการประเมิน 

มาก
ที่สุด 

มาก น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ไม่
สามารถ
ตอบได ้

ข้อเสนอแนะ 

4 3 2 1 N/A 

2.1 การฝึกอบรมอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช โดย 
รวสนท. ได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ อย่างไร
บ้าง 

      

2.1.1 ด้านนโยบาย       

2.1.2 ด้านก าลังคน       

2.1.3 ด้านงบประมาณ       

2.1.4 ด้านสถานท่ี       

2.1.5 ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ       

2.1.6 ด้านอื่นๆ       

2.2 การฝึกอบรมอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช โดย 
รวสนท. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ 
อย่างไรบ้าง 

      

2.2.1 กระทรวงสาธารณสุข       

2.2.2 แพทยสภา       

2.2.3 โรงเรียนแพทย์/สถาบันฝึกอบรม       

2.2.4 แพทยสมาคม       

2.2.5 ราชวิทยาลัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง       

2.2.6 สมาคมวิชาชีพอ่ืนๆ       
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3. การประเมินโครงการฝึกอบรมฯ ในด้านกระบวนการ (Process) 
 

 กระบวนการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม      อนุ

สาขามะเร็งวิทยานรีเวช ของ รวสนท. มีการปรับปรุงอยู่เสมอเพื่อให้ทันยุคสมัยและรองรับระบบสาธารณสุขของประเทศไทย 

รวมทั้งมีจุดมุ่งหมายให้แพทย์ผู้ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความช านาญที่ทัดเทียมกับนานาประเทศ ทั้งด้านความรู้ ทักษะและ

เจตคติ รวมถึงให้ความส าคัญของธรรมาภิบาลตลอดกระบวนการฝึกอบรม  

 กระบวนการฝึกอบรมในปัจจุบันใช้ระยะเวลา 2 ปี โดยมีประเด็นใหม่ส าหรับฝึกอบรมตาม มคว.1 ฉบับ พ.ศ.2562 เช่น

การก าหนดผลลัพธ์ของการฝึกอบรมให้ครอบคลุมกับเกณฑ์มาตรฐาน WFME 2015 และใช้วิธีประเมินทักษะทางคลินิกผ่านแบบ

ประเมินชนิด EPAs (entrustable professional activities) และ DOPS (direct observation of procedural skills) รวมทั้งมีการระบุ milestones

หรือเกณฑ์ในการประเมินผ่านในแต่ละชั้นปีให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 ด้วยเหตุที่กระบวนการฝึกอบรมได้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในหลายประการ รวสนท. จึงมีความจ าเป็นท่ีต้องมี

การทบทวนและประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมในประเด็นของกระบวนการฝึกอบรมทั้งหมด เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินนี้

มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการฝึกอบรมให้ดียิ่งข้ึนต่อไป 

หัวข้อการประเมิน 

มาก
ที่สุด 

มาก น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ไม่
สามารถ
ตอบได ้

ข้อเสนอแนะ 

4 3 2 1 N/A 

3.1 สถาบันฝึกอบรมและเกณฑ์การรับ         
 ผู้ฝึกอบรม (recruitment) 

      

3.1.1 ความเหมาะสมของจ านวนสถาบันฝึกอบรม 
(ปัจจุบันมี 13 แห่ง) 

      

3.1.2 ความเหมาะสมของคุณภาพสถาบัน       

3.1.3 ความเหมาะสมของแนวทางพัฒนาคุณภาพ
ของสถาบันฝึกอบรม 

      

3.1.4 ความเหมาะสมของเกณฑ์ในการอนุมัติเปิด
สถาบันฝึกอบรม 

      

3.1.5 ความเหมาะสมของเกณฑ์ในการรับผู้เข้า
ฝึกอบรมในสถาบัน 

      

3.2 อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม (trainer)       

3.2.1 ความเหมาะสมของจ านวนอาจารย์       

3.2.2 ความเหมาะสมของคุณภาพอาจารย์       

3.2.3 ความเหมาะสมของแนวทางพัฒนาคุณภาพ
อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
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หัวข้อการประเมิน 

มาก
ที่สุด 

มาก น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ไม่สามารถ
ตอบได ้ ข้อเสนอแนะ 

4 3 2 1 N/A 

3.2.4 ค ว า ม เห ม า ะ ส ม ข อ งบ ร ร ย า ก า ศ ข อ ง
กระบวนการฝึกอบรม 

      

3.2.5 ความเอาใจใส่ของผู้ให้การฝึกอบรม       

3.2.6 ความเหมาะสมของทรัพยากรทางการศึกษา       

3.3 ผู้รับการฝึกอบรม (trainee)       

3.3.1 คุณภาพและความพร้อมของผู้รับการฝึกอบรม       

3.3.2 การเพิ่มพูนความรู้และทักษะของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังเข้าสู่
กระบวนการฝึกอบรม 

      

3.3.3 คุณภาพชีวิตของผู้รับการฝึกอบรมในระหว่าง
ฝึกอบรม 

      

3.3.4 ความสามารถของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการ
พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเอง 

      

3.3.5 ความมีส่วนร่วมของผู้รับการฝึกอบรม     ท่ีมี
ต่อกระบวนการฝึกอบรม 

      

3.4 วิธีประเมนิผลการฝึกอบรม       

3.4.1 ความเหมาะสมของวิธีประเมินผล       

3.4.2 ความสามารถในการจ าแนกคุณภาพผู้รับการ
ฝึกอบรม 

      

3.4.3 ความโปร่งใส ยุติธรรม และธรรมาภิบาลของวิธี
ประเมินผลในปัจจุบัน 

      

3.4.4 ความมีส่วนร่วมของผู้ประเมินผลจากภายนอก
สถาบัน (external examiner) 

      

3.5 ภาพรวมของกระบวนการฝึกอบรม        

3.5.1 ความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม
ทั้งหมดในภาพรวม 

      

3.5.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาการฝึกอบรม 
(ปัจจุบัน คือ 2 ปี) 

      

3.5.3 ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาการทางมะเร็ง
วิทยานรีเวชทั่วไป 

      

3.5.4 ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาการทางมะเร็ง
วิทยานรีเวชที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ 
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4.  การประเมินโครงการฝึกอบรมฯ ในด้านผลผลิต (Product) 
 

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมในมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.1) 

ระบุว่าแพทย์ประจ าบ้านท่ีจบการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ต้องมีคุณสมบัติ ความรู้และทักษะตามสมรรถนะหลัก 6 ด้าน ดังน้ี 

1. การบริบาลผู้ป่วย (Patient Care) ทางมะเร็งนรีเวช 
2. ความรู้และทักษะหัตถการทางเวชกรรม (medical knowledge and procedural skills) 
3. การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ (Practice-based Learning and Improvement)  
4. ทักษะระหว่างบุคคล และการสื่อสาร (interpersonal and communication skills) 
5. วิชาชีพนิยม (professionalism)มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ 

และชุมชน มีทักษะด้าน non-technical skills มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ค านึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวมรวมถึงสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้ เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (continuous professional 
development) 

6. การท าเวชปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (system-based practice) มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของ
ประเทศ มีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสมและสามารถ
จัดการสถานการณ์วิกฤตทางมะเร็งนรีเวชได้ 

หัวข้อการประเมินผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 
มาก
ที่สุด 

มาก น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ไม่
สามารถ
ตอบได ้

ข้อเสนอแนะ 

4 3 2 1 N/A 

4.1 ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยในสาขามะเร็งวิทยา
นรีเวช 

      

4.2 ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยในสาขาที่เกี่ยวข้อง
เช่น ศัลยศาสตร์ รังสีรักษา และเคมีบ าบัด 

      

4.3 ความสามารถในการเรียนรู้และฝึกทักษะด้วย
ตนเอง 

      

4.4 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น       

4.5 ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น       

4.6 ความสามารถในการวางแผนแก้ไขปัญหาทาง
สาธารณสุข 

      

4.7 ท างานโดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก       

4.8 ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน       

4.9 ความภาคภูมิใจท่ีส าเร็จการฝึกอบรมในสาขานี้       

4.10 ผู้ทีส่ าเร็จการฝึกอบรมจะแนะน าให้ผูอ้ื่นมารับการ
ฝึกอบรมในสาขานี้ 
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ข้อเสนอแนะการประเมินโครงการฝึกอบรมฯ ในด้านบริบท 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ข้อเสนอแนะการประเมินโครงการฝึกอบรมฯ ในด้านปัจจัยน าเข้า 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ข้อเสนอแนะการประเมินโครงการฝึกอบรมฯ ในด้านกระบวนการ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ข้อเสนอแนะการประเมินโครงการฝึกอบรมฯ ในด้านผลผลิต 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


