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ภาคผนวก 2 

เนื+อหาของการฝึกอบรม/หลกัสูตร 

 

ความรู้พื+นฐานของโลหิตวทิยาและระบบทีDเกีDยวข้อง     

1. Hematopoiesis         

2. Hemostasis  

a) Platelet structure, functions and vessel wall interactions    

b) Mechanisms of hemostasis 

c) Mechanisms and risk-factors in arterial and venous thromboembolism 

d) Pharmacology of anticoagulant, antiplatelet and thrombolytic therapy   

3. Stem cell biology        

4. Chromosome and gene structure       

5. DNA, RNA and proteins        

6. Basic concepts of transcription and translation, epigenetic regulation, signal transduction, 

cell cycle regulation and apoptosis  

7. Chemotherapy and targeted drugs: Mechanisms of action, pharmacology and drug 

resistance, short and long term complications of chemotherapy   

8. Radiotherapy in hematology: Basic principles of radiation biology, indications and 

limitations, approaches of administering radiation therapy, including the different 

radiation  source types, short-term and potential long-term consequences of radiation 

therapy, interactions with medications 

9. Cell and gene therapy: Clinical potential and limits of embryonic and adult stem cell 

therapy, ethical considerations, clinical potential and limits of gene therapy, 

mesenchymal cells and NK-cell therapy, tumor vaccines 

10. Transfusion Medicine        

a) Blood donation: Regulations for donor eligibility, transfusion-transmitted infections in  

Thailand, donor screening, preparation, venesection, and adverse events, preparation and 

preservation of standard and special blood components  

b) Immunohematology: Cross matching, direct and indirect antiglobulin (Coombs)  

tests, HLA  typing and anti-HLA antibody detection, Other blood group antigens and   

antibodies  

                             c) Transfusion reactions and Hemovigilance programs 

   d) Special conditions: Transfusion in pediatrics, hemolytic disease of the newborn,  
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                                 neonatal thrombocytopenia and neutropenia, red cell exchange  

          11. ระบาดวทิยาคลินิก 

- ประเมินงานวจิยั 
- ความเชืCอถือไดแ้ละจุดอ่อนของการศึกษาแบบ randomized controlled, case- 

control, cohort study, cross-sectional, case series, systematic review และ meta-

analysis 

- วเิคราะห์ขอ้มูลและความเชืCอถือไดข้องขอ้มูลทีCไดม้าจากการรวบรวม เช่น     

review article, original article 

- สามารถใชห้รือแปลขอ้มูลทางสถิติไดถู้กตอ้ง เช่น p-value, number needed to 

treat, relative risk, odds ratio, 95% confidence interval เป็นตน้ 

- ใชข้อ้มูลเพืCอสนบัสนุนการวนิิจฉยั เช่น sensitivity, specificity ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

- Potential bias ของการวดัค่าหรือแปลค่า sensitivity และ specificity 

          12. เภสชัวทิยาคลินิก 

- ความรู้ทางดา้น pharmacokinetics และ pharmacodynamics ของยา และนาํมา

ประยกุตก์บัการติดตามระดบัยาและการปรับยา 

- หลกัการใชย้า ไดแ้ก่ จุดประสงค ์ทางเลือก การประเมินผล 

- ประเมินผลขา้งเคียงจากการใชย้า การแพย้า 
- drug interaction 

- ประเมินความแตกต่างของ metabolism ของยาในผูป่้วยแต่ละประเภท 

- ปรับเปลีCยนขนาดยาตามภาวะเสีCยงต่างๆ เช่น โรคตบั โรคไต  สูงอาย ุตัSงครรภ ์

และใหน้มบุตร 

โรคหรือภาวะทางโลหิตวทิยาทีDสําคญั 

โรคทีCสาํคญัทางโลหิตวทิยา ทีCโลหิตแพทยต์อ้งวนิิจฉยัและรักษาไดไ้ม่วา่โรคจะอยูใ่นระดบัใดกต็าม โดย

แบ่งตามวธีิจดัการเรียนรู้ดงันีS  

ระดบั 1    โรคหรือภาวะทีCพบบ่อย และมีความสาํคญัซึCงแพทยป์ระจาํบา้นสามารถเรียนรู้ไดจ้ากผูป่้วย 

    โดยตรง 

ระดบั 2    โรคหรือภาวะทีCพบนอ้ยกวา่ระดบั 1 และมีความสาํคญัซึCงแพทยป์ระจาํบา้นสามารถเรียนรู้จาก 

    ผูป่้วยแต่ไม่ไดดู้แลผูป่้วยโดยตรง เช่น การร่วมดูแลในหอผูป่้วย (ward round) ดว้ยกนั  

   เป็นตน้  

ระดบั 3    โรคทีCพบนอ้ยแต่มีความสาํคญั ซึC งแพทยป์ระจาํบา้นสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาดว้ยตนเอง  

                หรือฟังบรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัใหมี้การเรียนรู้โรคในกลุ่มนีSอยา่งพอเพียง  
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โรคหรือภาวะ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

1. Red	cell	disorders	  -Nutrional	anemias	
 -Anemia	of	chronic	disease	
 -	Thalassemia	and	  	
    hemoglobinopathies	
 -	Acquired	immune	hemolytic		
   anemias	
- Erythrocytosis	(other	than		
  polycythemia	vera)	
 - Secondary	hemochromatosis	

 -	Pure	red	cell	aplasia	 	
 -	Red	blood	cell		
   membrane	disorders		
  (e.g. spherocytosis)	 	
 -	Red	blood	cell	defects		
   (e.g. glucose-6-  	
   phosphate		
  dehydrogenase		
  deficiency)	
 -	Acquired	non-immune		
   hemolytic	anemias	 	

 - Anemia	due	to	toxic		
   exposure	 	
 -	Sickle	cell	disease	
 - Other	congenital		
   anemias		
  (sideroblastic	anemia)	 	
 - Primary		
   hemochromatosis	
 -	Porphyria	

2. Bone	marrow	failure	  - Acquired	aplastic	anemia	
 - Paroxysmal	nocturnal		
   hemoglobinuria	(PNH)	

	  - Fanconi’s	anemia	 	
 - Other	inherited	bone		
			marrow	failure	
syndromes	

3.Leukocyte	
disorders	 	

 - Granulocytopenia/	
				agranulocytosis	 	
 - Secondary	leukocytosis	

 -	Hemophagocytic		
   lymphohistiocytosis	

 - Granulocyte		
   dysfunction	
			disorders	
 - Lymphopenia	and		
			lymphocyte	dysfunction		
				syndromes	
 - Inherited	immune		
			deficiency	syndromes	 	

4. Acute	leukemias	 	  -	Acute	myeloid	leukemia	with		
   recurrent	genetic	abnormalities	
 - Acute	myeloid	leukemia	with		
   myelodysplastic	syndrome		
   related	changes	
 -	Therapy	related	myeloid		
    neoplasm	
 -	Other	acute	myeloid	leukemia		
 -	Acute	lymphoblastic	leukemia		
   (ALL)/lymphoblastic	lymphoma	 	

 -	Acute	leukemia	of	
ambiguous	lineage	

 -	Myeloid	proliferations	
related	to	Down	
syndrome	 	

5. Myeloproliferative	
neoplasms		and	
myelodysplastic	
syndromes	

 - Chronic	myeloid	leukemia	
 - Polycythemia	vera	
 - Primary	myelofibrosis	
 - Essential	thrombocytosis	
 - Myelodysplastic	syndromes	 	

 -	Chronic		
			myelomonocytic	
  leukemia	
  (myelodysplastic			
   syndromes/	
   myeloproliferative	  	
  neoplasms)	
 	

 - Chronic	eosinophilic	
leukemia	
 - Mastocytosis	 	
 - Neoplasms	with		
    eosinophilia	and		
   abnormalities	of	PDGFR	
   	and/or	FGFR1	
 - Other		
    myeloproliferative	and	
   	myelodysplastic		
    disorders	including		
    pediatric		disorders		
    (e.g.,	Juvenile		
    myelomonocytic		
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โรคหรือภาวะ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

   leukemia)	 	

6. Lymphoid	neoplasms		  - Diffuse	large	B-cell	lymphoma	
-  Burkitt´s	lymphoma	
 - Mantle	cell	lymphoma		
 - Follicular	lymphoma	
 - Marginal	zone	lymphomas	

 -	Other	aggressive	B-cell		
    lymphomas	 	
 -	Other	indolent	B-cell	
   	lymphomas	 	

	

6. Lymphoid	neoplasms		  -	Chronic	lymphocytic	leukemia		
   (CLL)/small	lymphocytic		
    lymphoma	(SLL)/ monoclonal	B-	
    cell	lymphocytosis	
 -	Peripheral	T-cell	lymphoma	
 - Anaplastic	large	cell	lymphoma	
 -	Nodular	lymphocyte		
    predominant	Hodgkin	lymphoma	
 -	Classical	Hodgkin	lymphoma	
 -	Human	immunodeficiency	virus		
   (HIV)-related	lymphoma	

 -	Other	T- and	NK-cell		
    lymphomas		 	
 -	Lymphomas	in	other		
    immunodeficient		
    patients	
 -	Cutaneous	lymphomas	
 - Primary	central	nervous	
   	system	lymphoma	 	

 -	Histiocytic	and	dendritic	
   	cell	neoplasms	

7. Plasma	cell	neoplasms
	 	

 - Monoclonal	gammopathy	of		
   undetermined	significance		
   (MGUS)	
 - Solitary	plasmacytoma	
- Multiple	myeloma	 	

 - Monoclonal		
   immunoglobulin	     	
   deposition	diseases		
   (amyloidosis)	
 	

 - M	protein-related		
    systemic	
			disorders	e.g.,	POEMS		
			syndrome,	monoclonal		
			gammopathy	of	renal		
			significance	(MGRS)	

8. Infectious	
complications	in	
hematological	diseases	

 - Neutropenic	fever	 	
 - Bacterial	infections	in		
    hematological	diseases	 	
 - Fungal	infections	in		
    hematological	diseases	
 - Cytomegalovirus	(CMV) infection	
   	in	hematological	diseases	

	  - Other	viral	infections	in		
			Immunocompromised	
			hosts 	

9. Emergency	
hematological	conditions
	 	

 - Hyperleukocytosis	
-  Tumor lysis	syndrome	
 - Spinal	cord	compression	
 - Superior	vena	cava	syndrome	 	

 - Hyperviscosity		
   syndrome	

	

10. Platelet	and	vascular	
disorders	 	

 - Acquired	platelet	number	and		
    function	disorders	
 - Immune	thrombocytopenia	
 - Thrombotic	microangiopathy	 	
 - Pseudothrombocytopenia	
 - Thrombocytopenia	in	
				pregnancy	

 -	Heparin-induced		
    thrombocytopenia	

 - Congenital	platelet		
			disorders,	(e.g.,		
    Bernard-Soulier		
    syndrome)	
 - Vascular	disorders	(e.g.,	
   	Osler-Weber-Rendu		
    disease)	

11. Congenital	
coagulation	disorders	

 - Hemophilia	A	&	B	
 - Von	Willebrand	disease	

	  - Other	coagulation	
   	factor		
			deficiencies	
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โรคหรือภาวะ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

 - Carriers	of	hemophilia	

12. Acquired	bleeding	
disorders	

 - Massive	bleeding	in	obstetrics,		
   trauma	and	surgery	 	
 - Disseminated	intravascular		
    coagulation	(DIC)	
 - Bleeding	associated	with	renal		
   and	liver	disease	 	

 -	Acquired	bleeding		
   disorders	in	adults		
  (inhibitors	to	factor	VIII		
  and	von	Willebrand		
  factor)	 	

	

12. Acquired	bleeding	
disorders	

 -	Bleeding	related	to	
				anticoagulants	and		
				antithrombotic	therapy	 	

	 	

13. Thrombotic	disorders
	 	

 - Venous	thromboembolism	
 - Post-thrombotic	complications	

 - Thrombophilia	(e.g. 	
				protein	C,	protein	S	or		
				antithrombin		
    deficiency)	
 - Acquired	thrombotic		
				tendency,	(e.g.,		
				antiphospholipid		
				syndrome,	heparin-	
				induced		
				thrombocytopenia,	
				paroxysmal	nocturnal		
				hemoglobinuria	and		
				myeloproliferative		
				neoplasms)	 	
- Venous		
    thromboembolism	in		
    pregnancy	

 - Purpura	fulminans	 	

14. Consultative	
Hematology	 	

 - Hematological	manifestations	of		
   non-hematological	disorders	
 - Hematological	diseases	in		
    pregnancy	 	
 - Hematological	manifestations	in		
    HIV	and	other	infectious	diseases
  

- Systemic	manifestations	
of	hematological	diseases	

 - Hematological		
			manifestations	of		
			congenital	metabolic		
			disorders	

 

ทกัษะ หัตถการ และ/หรือแปลผลการตรวจทางห้องปฏบิัตกิาร เพืDอการวนิิจฉัยและรักษาโรคทางโลหิตวทิยา 

ทีDแพทย์ประจาํบ้านต้องรู้ข้อบ่งชี+ ประโยชน์และโทษของการทาํหัตถการต่างๆ 

1. หัตถการการตรวจทางห้องปฏบิัตกิาร  

กลุ่มทีD 1 สามารถปฏบิัตแิละแปลผลได้ 

1. Complete blood count and peripheral blood smear  

2. Bone marrow aspiration, smearing, staining and marrow smear interpretation  

3.   Bone marrow biopsy  
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4. Cytology preparation from effusion   

      5. Cross matching, ABO and Rh typing of red blood cells  

        กลุ่มทีD 2 บอกหลกัการและแปลผลได้ 

1. Automated cell count  

2. Lymph node imprint  

3. Hemoglobin analysis 

4. Special hemolytic tests: Coombs test, osmotic fragility, acidified serum test,  

      screening glucose-6-phosphate dehydrogenase enzyme  

5. Tests for iron metabolisms and vitamin deficiency 

6.  Screening hemostatic tests  

7. Test for coagulation factor assay and inhibitors   

8. Platelet function tests  

9. Special coagulation and fibrinolytic tests  

10. Immunohistochemistry  

11. Flow cytometry  

12. Cytogenetic and FISH study in hematology  

13. Molecular techniques, eg. polymerase chain reaction (PCR), reverse transcriptase- 

     polymerase chain reaction (RT-PCR), real-time quantitative-polymerase chain  

     reaction (RQ-PCR), DNA Sequencing, etc  

14. Detection of immunoglobulin abnormalities 

15. Diagnostic radiology in hematology 

      15.1 Indications and potential risks and toxicity of imaging techniques 

      15.2 Correct interpretation of radiographic images common in patient management  

              including ultrasound, nuclear medicine studies (e.g., bone scan, radioisotope- 

              tagged RBC scans)  computed tomography (CT), magnetic resonance imaging  

             (MRI), positron emission tomography (PET), and combined CT/PET 

16. ABO and Rh typing of red blood cells, compatibility testing, alloantibody screening and  

       identification and work-up for transfusion complications  

2.  หัตถการการดูแลรักษา  

 กลุ่มทีD 1 Treatments of hematological disorders      

 1. Standard chemotherapy      

 2. Immunosuppressive therapy 

 3. Stem cell transplantation:  
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     - Indications, risks and benefits of autologous and allogeneic transplantations  

      - Criteria for selection of myeloablative or reduced dose preparative regimens 

       - Administration of high-dose therapy      

       - Identification and selection of stem cell source      

  - Acute and chronic graft versus host diseases      

  - Pulmonary complications, veno-occlusive disease of the liver, and hemorrhagic  

                     cystitis  

  - Evaluation of chimerism        

  - Mobilization, collection and manipulation of hematopoietic stem cells  

        4. Treatments of acute bleeding (blood products, hemostatic drugs, and reversal agents) 

          5. Antithrombotic and thrombolytic therapy  

          6. Targeted therapy  

          7. Immunotherapy 

 8. Administration of hematopoietic growth factors 

          9. Genetic counseling        

 กลุ่มทีD 2 Transfusion Medicine        

 1. Use of blood components        

    - Red cells, platelets, plasma  

    - Blood derivatives (including immunoglobulins)      

    - Alternatives to allogeneic blood transfusion (autologous blood, erythropoietin, iron) 

    - Massive transfusion (in surgery, trauma, pregnancy, etc) 

   - Special components (leukoreduced, CMV safe, washed, gamma irradiated, pathogen  

      reduced, cryopreserved products)     

 2. Administration of transfusion and management of complications 

    - Information to the patient        

    - Routine vs. emergency transfusions       

    - Proper identification of the unit and recipient      

    - Rate and conditions of administration and monitoring     

    - Transfusion reactions and complications (non-hemolytic, hemolytic, allergic,  

           transfusion-related acute lung injury TRALI, transfusion associated GvHD)  

 3. Management of special conditions 

    - Laboratory work-up of immune hemolytic anemia  

    - Platelet refractoriness    
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    - Apheresis         

    - Performing therapeutic phlebotomy       

 กลุ่มทีD 3 Hematological care in elderly patients      

1. The effects of specific changes associated with aging and their impact on normal  

     hematologic processes 

 2. The impact of age on the pharmacodynamics, pharmacokinetics and risks of drugs  

                          used to treat hematologic disorders    

 3. Patients care based on a geriatric assessment 

 กลุ่มทีD 4 End of life care         

 1. Communication with patients and family about death and dying    

 2. Decision making related to end-of-life situations     

3. Recognizing physical, psychological, social or spiritual distress and identifying the  

    need for  specialist palliative care     

 4. Potential indicators of the quality of end-of-life care 

 5. Collaboration of the multi-professional team with patients and family   

 6. Best practice in the last hours and days of life, including use of effective symptomatic  

                         treatment for patients approaching death       

 กลุ่มทีD 5 Supportive and Pain Management                          

 1. Practical competency in managing pain, mucositis and vomiting in hematologic  

     diseases and malignancies 

 2. Understanding of the pharmacology, indications, dosage, administration, potential  

     toxicities and potential interactions of medications for pain and vomiting 

 3. Practical competency in the indications and use of nonpharmacologic methods for  

     treating pain 

 4. Venous access management for hematological patients 

 5. Nutritional management for hematological patients 

 

ความทางรู้ด้านบูรณาการ 

1.Interpersonal and communication skills 

1) การสร้างความสมัพนัธ์ทีCดีระหวา่งแพทยแ์ละผูป่้วย 
2) การดูแลผูป่้วยและญาติในวาระใกลเ้สียชีวติ 

3) การบอกข่าวร้าย 
4) ปัจจยัทีCส่งเสริมความสมัพนัธ์ทีCดีระหวา่งแพทยแ์ละผูป่้วย 
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5) การบริหารจดัการ difficult patient ได ้

6) เขา้ใจพืSนฐานความเชืCอทางสุขภาพทีCต่างกนั 

7) การสืCอสารกบัผูป่้วย ญาติ และผูร่้วมงาน 

8) การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งแพทยแ์ละผูร่้วมงาน 

2.Professionalism 

   1) Patient-centered care 

(1) การยดึถือประโยชนข์องผูป่้วยเป็นหลกั 

(2) การรักษาความน่าเชืCอถือแก่ผูป่้วย สงัคม 

- การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผูป้้วยใหดี้ทีCสุด 

- การใหเ้กียรติและยอมรับเพืCอนร่วมวชิาชีพ เพืCอนร่วมงาน ผูป่้วย และญาติ 

- ความสามารถปรับตนเองใหเ้ขา้กบัสภาวะหรือเหตุการณ์ทีCไม่คาดคิดไวก่้อน 

          2) พฤตินิสัย 

(1) ความรับผดิชอบ และความตรงต่อเวลา 

(2) การแต่งกายใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 

          3) Medical Ethics 

(1) การหลีกเลีCยงการรับผลประโยชนส่์วนตวั รวมถึงการรับของจากบริษทัภณัฑท์าง 

     การแพทย ์

(2) การนบัถือใหเ้กียรติและสิทธิ รวมทัSงความเห็นของผูป่้วย ในกรณีผูป่้วยไม่เห็นดว้ย 

    กบัการรักษาหรือปฏิเสธการรักษา กรณีญาติและผูป่้วยร้องขอตามสิทธิผูป่้วย 

(3)  การขอความยนิยอมจากผูป่้วยในการดูแลรักษาและหตัถการ 

(4)  ในกรณีทีCผูป่้วยตดัสินใจไม่ไดต้อ้งสามารถเลือกผูต้ดัสินใจแทนผูป่้วยได ้

(5)  การปฏิบติัในกรณทีCผูป่้วยร้องขอการรักษาทีCไม่มีประโยชนห์รือมีอนัตราย 

(6)  การรักษาความลบัและการเปิดเผยขอ้มูลผูป่้วย 

(7)  การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับขอ้ผดิพลาดของตนเอง 

          4) Continue professional development 

(1) การกาํหนดความตอ้งการในการเรียนรู้ของตนเอง 

(2)  การคน้ควา้ความรู้ และประเมินความน่าเชืCอถือไดด้ว้ยตนเอง 

(3)  การประยกุตค์วามรู้ทีCคน้ควา้กบัปัญหาของผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(4)  การวเิคราะห์และวจิารณ์บทความทางวชิาการ 

(5)  การเขา้ร่วมกิจกรรมทางวชิาการอยา่งสมํCาเสมอ 

(6)  การใช ้electronic database  และการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ 
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(7)  การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย ์บุคลากรทางการแพทย ์นิสิต นกัศึกษา ผูป่้วยและญาติ 

3.System-based practice 

1) ระบบสุขภาพและการพฒันาสาธารณสุขของชาติ 

2) ระบบประกนัสุขภาพ เช่น ระบบประกนัสุขภาพ ระบบประกนัสงัคม ระบบสวสัดิการ

การรักษาพยาบาลของขา้ราชการ ระบบประกนัชีวติ เป็นตน้ 

3) การมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพ ความปลอดภยัของผูป่้วย 

4) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา 
5) เขา้ใจ หลกัการบริหารจดัการ และ cost consciousness medicine 

6) เขา้ใจความรู้กฎหมายทางการแพทย ์สิทธิผูป่้วย 
7) เขา้ใจนโยบายการใชย้าระดบัชาติ เช่น บญัชียาหลกัแห่งชาติ 

8) เขา้ใจในบทบาทของการรักษาทางเลือก 

9) เรียนรู้วธีิการดูแลสุขภาพของตนเอง 
10) การใชย้าและทรัพยากรแบบสมเหตุสมผล 

4.Practice-based learning and improvement 

1) ทกัษะและจริยธรรมในการวจิยั 
2) การดูแลรักษาผูป่้วยแบบทีมสหวชิาชีพ 

3) การใชก้ารส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการและยาอยา่งสมเหตุผล 

4) การบนัทึกเวชระเบียนครบถว้นถูกตอ้ง 
5) การลงรหสัโรค และรหสัหตัถการ 

6) การลงสาเหตุการตาย 
7) การจดักลุ่มโรคและค่านํSาหนกัสมัพนัธ์ กลุ่มวนิิจฉยัโรคร่วม Disease-related group 

(DRG) 

8) การสร้าง Clinical Practice Guideline (CPG) 

9) การป้องกนัและควบคุมการติดเชืSอในโรงพยาบาล 

10) การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกนัโรค 

11) การดูแลผูป่้วยทีCบา้น 

12) เขา้ใจการใชแ้ละแปลผลเครืCองมือพฒันาคุณภาพ เช่น flow chart, control chart เป็นตน้ 

13) การประเมินความพอใจของผูป่้วย 
14) การมีส่วนร่วมในองคก์ร เช่น ภาควชิา/แผนก/กลุ่มงาน โรงพยาบาล/สถาบนั  

ราชวทิยาลยั เป็นตน้ 
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ภาคผนวก 3 

การรับรอง วุฒบิัตร หรือ หนังสืออนุมตั ิสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด  

ให้มคุีณวุฒ ิ“เทยีบเท่าปริญญาเอก” 

 

การรับรองคุณวฒิุหรือวฒิุการศึกษา วฒิุบตัร (วว.) หรือหนงัสืออนุมติั (อว.)อายรุศาสตร์

โรคเลือด ให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นัSน ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลและของแต่ละสถาบนัทีCให้

การฝึกอบรม  โดยใหเ้ป็นไปตามความสมคัรใจของแต่ละสถาบนัทีCใหก้ารฝึกอบรมฯ และความ

สมคัรใจของแพทยป์ระจาํบา้น หากแพทยป์ระจาํบา้นมีความประสงคด์งักล่าว  จะตอ้งแจง้ให้

สถาบนัฝึกอบรมทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนว่า จะรับการฝึกอบรมทีCมีโอกาสไดรั้บทัSง วว. 

หรือ อว. และการรับรองคุณวฒิุดงักล่าวให ้“เทียบเท่าปริญญาเอก”     
 

ในกรณีทีCสถาบนัฝึกอบรมฯ ไม่สามารถจดัการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น เพืCอให้มีการ

รับรองคุณวฒิุ วว. หรือ อว. “เทียบเท่าปริญญาเอก” ได ้  สถาบนันัSนมีสิทธิh ทีCจะไม่จดัการฝึกอบรม

แบบทีCมีการรับรองคุณวุฒิ ให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” ได  ้  สถาบนันัSนสามารถแจง้ให้แพทย์

ประจาํบา้นทราบตัSงแต่วนัเริCมเปิดรับสมคัรการคดัเลือกเขา้เป็นแพทยป์ระจาํบา้นไปจนถึงวนัทีC

เริCมเปิดการฝึกอบรม   ในกรณีทีCสถาบนัฝึกอบรมใดตอ้งการให้มีการรับรอง วว. หรือ อว. ให้มี

คุณวฒิุ ดงักล่าว แต่มีทรัพยากรจาํกดั  สถาบนันัSนสามารถติดต่อขอความร่วมมือจากอาจารยแ์ละ

ทรัพยากรจากสถาบนัอืCนมาช่วยได ้
 

การทีCแพทยป์ระจาํบา้นสอบผ่านและมีสิทธิh ได้รับ วุฒิบตัร หรือ หนังสืออนุมติั สาขา

อายุรศาสตร์โรคเลือดแลว้  หากมีความประสงคจ์ะให้ราชวิทยาลยัอายุรแพทยฯ์ ดาํเนินการออก

เอกสารเพืCอรับรองวา่ วฒิุบตัร หรือ หนงัสืออนุมติั สาขาอายรุศาสตร์โรคเลือด มีคุณวฒิุ “เทียบเท่า

ปริญญาเอก” นัSน จะตอ้งทาํให้ผลงานวิจยัหรือส่วนหนึC งของผลงานวิจยัทีCส่งมาให้ราชวิทยาลยัฯ 

ประกอบการเขา้สอบ วว. หรือ อว. ในครัS งนัSน  มีลกัษณะดงันีS     

1. ผลงานวจิยัหรือส่วนหนึCงของผลงานวจิยัตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ยไดรั้บการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติทีC มีคุณภาพตามประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรืC อง หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 

สาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 

2. กรณีงานวจิยัวารสาร ในสาขาอายรุศาสตร์โรคเลือด ควรเป็นงานวจิยัแบบ systematic 

review และ meta-analysis โดยให้เพิCมวงเล็บดว้ยภาษาองักฤษว่าเป็น systematic review 

และ meta-analysis เพืCอใหเ้กิดความชดัเจน 

3. ใหใ้ชภ้าษาองักฤษในการเขียนบทคดัยอ่   

อนึCง การตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติทีCมีคุณภาพทีCอยูน่อกเหนือประกาศของ 

TCI ใหเ้ป็นบทความทีCตีพิมพใ์นวารสารทีCถูกคดัเลือกใหอ้ยูใ่น PubMed, Scopus, Web of Science 
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หรือ Google Scholar  หรือในวารสารนานาชาติทีCใชภ้าษาองักฤษในบทความหรือในบทคดัยอ่

และมีการตีพิมพว์ารสารฉบบันีSมานานเกิน 10 ปี (วารสารเริCมออกอยา่งชา้ในปี พ.ศ.2549 หรือ 

ค.ศ.2006) 
 

ในกรณีทีC วว. หรือ อว. ไดรั้บการรับรองวา่  “เทียบเท่าปริญญาเอก” ไม่ใหใ้ชค้าํวา่ Ph.D. 

หรือ ปร.ด. ทา้ยชืCอในคุณวฒิุ หรือวฒิุการศึกษา รวมทัSงการใชค้าํวา่ ดร. นาํหนา้ชืCอ  แต่

สถาบนัการศึกษาสามารถใหผู้ที้Cไดว้ว. หรือ อว. ทีC “เทียบเท่าปริญญาเอก” นีS  เป็นอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตรการศึกษา  อาจารยรั์บผดิชอบหลกัสูตรการศึกษา อาจารยคุ์มวทิยานิพนธ์ หรือเป็นวฒิุ

การศึกษาประจาํสถานศึกษาได ้   
 

ดงันัSน วฒิุบตัรฯ หรือ หนงัสืออนุมติัฯ ของท่านทีCไดรั้บการรับรองวฒิุการศึกษานีS    อาจจะ

มีคาํวา่ “เทียบเท่าปริญญาเอก”  ต่อทา้ยไดเ้ท่านัSน 
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ภาคผนวก 4 

Table of Specification 

  

การสอบขอ้เขียน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 60 ประกอบดว้ยการสอบ 

MCQ    40% 

MEQ   20% 

 การสอบภาคปฏิบติั/ปากเปล่า คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ40 ประกอบดว้ยการสอบ  

Spot diagnosis  10% 

Oral/cases  15% 

Hematomorphology  15% 

MCQ (150) Recall < 10% (ไม่นบั Basic science) 
 

ลาํดบัทีD เนื+อหาสังเขปของการฝึกอบรม จาํนวนข้อสอบ  

1 ความรู้พื+นฐาน 10 

2 Transfusion Medicine 12 

3 Transplantation 6 

4 Red cell disorders 19 

5 Bone marrow failure  4 

6 Leukocyte disorders 5 

7 Acute leukemias  9 

8 Myelodysplastic syndromes and Myeloproliferative neoplasms 12 

9 Lymphoid neoplasms 22 

10 Plasma cell neoplasms 6 

11 Infectious complications in hematological diseases 5 

12 Emergency hematological conditions 4 

13 Platelet and vascular disorders 10 

14 Congenital bleeding disorders 5 

15 Acquired bleeding disorders 8 

16 Thrombotic disorders  8 

17 Consultative Hematology 5 

 รวม 150 
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MEQ 20%:  1. Benign hematologic disorders      10% 

   2. Malignant hematologic disorders   10% 

Spot Diagnosis 10%  25 slides 

Hematologic morphology 10% 

สอบ: 15 slides:  

Blood smear 7-8 

   Bone marrow smear 5-6 

Node imprint or Cytospin 1-2 

Oral/Short case (15%) 
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ภาคผนวก 5 

จาํนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 

จาํนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ปีละ ชั+นละ (คน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

จาํนวนอาจารย์ผู้ให้การ

ฝึกอบรม (คน) 

2 3 4 5 6 7 9 11 13 15 17 19 

จาํนวนผู้ป่วยนอกในคลนิิก

อายุรศาสตร์โรคเลือด  

(ครั+ง/ปี) 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 

จาํนวนผู้ป่วยในอายุรศาสตร์

โรคเลือดทีDรับปรึกษาทั+งใน

แผนกและนอกแผนก (คน/ปี) 

150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 

จาํนวนการตรวจไขกระดูก 

(ครั+ง/ปี)  

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 
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ภาคผนวก 6 

รายนามคณะอนุกรรมการจดัทาํเกณฑ์หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาํบ้าน 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาตร์ 

เพืDอวุฒบิัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม  

สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562   

 

1. แพทยห์ญิงนงลกัษณ์  คณิตทรัพย ์  ประธาน 

2. แพทยห์ญิงปิยนุช   คงทิม   อนุกรรมการ 

3. นายแพทยว์ศิเทพ  ลิSมวรพิทกัษ ์  อนุกรรมการ 

4. แพทยห์ญิงสุภาว ี  แสงบุญ   อนุกรรมการและเลขานุการ 

 


