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ลกัษณะและพนัธกจิของสำขำ 
 ในปัจจุบนัจากสภาพแวดลอ้มและปัจจยัทางสังคมของประเทศไทยท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น การขยายตวั
ของสังคมเมือง การเขา้สู่สังคมของผูสู้งอาย ุความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละการส่ือสาร การน าวฒันธรรม
ต่างประเทศเขา้มามากมาย ทั้งในดา้นการรับประทานอาหาร การแต่งกาย วฒันธรรมทางเพศท่ีเปล่ียนแปลงไป 



ท าใหพ้บปัญหาการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ท่ีเพิ่มมากขึ้น เหล่าน้ีลว้น
เป็นปัจจยัท่ีส่งผลใหอ้ตัราการเกิดโรคมะเร็งสูงขึ้น โรคมะเร็งอวยัวะสืบพนัธุ์สตรีจึงเป็นปัญหาท่ีส าคญัปัญหา
หน่ึงในสังคมไทย จะเห็นไดจ้ากสถิติจ านวนผูป่้วยท่ีมารับบริการท่ีคลินิกมะเร็งนรีเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ ท่ีมีจ านวนมากขึ้นในทุกๆปี ในแต่ละปีมีผูป่้วยเสียชีวิตจากมะเร็งนรีเวชจ านวนมาก ในขณะท่ี
การรักษาตอ้งอาศยัความรู้ทางมะเร็งนรีเวชในเชิงลึก ในแง่ธรรมชาติของตวัโรค เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการวินิจฉยั 
วิธีการรักษาผูป่้วยทั้งการผา่ตดั การใชย้าเคมีบ าบดั การใชรั้งสีรักษา ไปจนถึงการใชย้ารักษาแบบมุ่งเป้า ซ่ึง
ปัจจุบนัมีความรู้ใหม่และเทคโนโลยเีพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนตอ้งมีการรักษาแบบประคบัประคองอยา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสมเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูป่้วย นอกจากน้ีปัจจุบนัยงัมีความรู้ใหม่ๆ ในเร่ืองการตรวจคดักรอง
และป้องกนัการเกิดมะเร็งนรีเวชท่ีทนัสมยัขึ้น จึงมีความจ าเป็นตอ้งมีการฝึกอบรมตอ่ยอดอนุสาขามะเร็งวิทยา
นรีเวช เพื่อผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพและศกัยภาพออกไปปฏิบติังานในโรงพยาบาลต่างๆ ซ่ึงจะน าไปสู่การ
พฒันาและยกระดบัคุณภาพการรักษาพยาบาลของประเทศไทยต่อไป 
 ดงันั้น ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จึงมีนโยบายผลิต
แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช เพื่อตอบสนองต่อการใหบ้ริการทางสาธารณสุขท่ีดียิง่ขึ้นของ
ประเทศ ซ่ึงเม่ือส้ินสุดการฝึกอบรม แพทยผ์ูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะมีความรู้ความสามารถในการรักษาผูป่้วย
มะเร็งอวยัวะสืบพนัธุ์สตรีไดด้ว้ยตนเองตามมาตรฐานทั้งทางทฤษฎีและปฏิบติั มีองคค์วามรู้ท่ีถูกตอ้งและ
ทนัสมยั มีความสามารถในการศึกษาวิจยัและคน้ควา้เพื่อหาองคค์วามรู้ใหม่ๆ และเป็นแหล่งอา้งอิงทางมะเร็ง
วิทยานรีเวชในระดบัชาติและนานาชาติ สามารถเผยแพร่ความรู้ไปสู่สาธารณะ สามารถท างานร่วมกบัสห
วิชาชีพหรือท างานเป็นทีมไดดี้ สามารถจดัการทรัพยากรและใชเ้ทคโนโลยอียา่งเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
ปัญหาในประเทศไทย รวมถึงมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานทั้ง
วิชาชีพตนเองและวิชาชีพอ่ืนๆ รวมทั้งผูป่้วยและญาติ สามารถช่วยยกระดบัมาตรฐานวิชาชีพใหก้า้วหนา้สู่
สากล 
 
ปรัชญำ 
 มะเร็งวิทยานรีเวช ธรรมศาสตร์ วิชาการกา้วหนา้ พฒันา ยกระดบัคุณภาพชีวิตประชาชน 
 
 
วิสัยทัศน์ 
 เป็นศูนยก์ลางการผลิตบุคลากรทางการแพทยท่ี์มีคุณภาพ ศกัยภาพ และมีคุณธรรม เพื่อยกระดบัการ
ให้บริการทางสาธารณสุขของประเทศให้มีมาตรฐานสากล ตลอดจนเป็นแหล่งความรู้และอา้งอิงทางมะเร็ง
วิทยานรีเวชในระดบัชาติและนานาชาติ  
 
พนัธกจิ 

• เป็นองคก์รท่ีเป็นเลิศดา้นการรักษาพยาบาล ให้บริการทางการแพทยท่ี์มีคุณภาพเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตท่ีดียิง่ขึ้นของประชาชน 



• เป็นศูนยก์ลางการผลิตแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญทางดา้นมะเร็งวิทยานรีเวช ท่ีมีความรู้และจริยธรรม และมีเจต
คติในการใหบ้ริการทางการแพทย ์

• พฒันาองค์ความรู้และสร้างสรรค์งานวิจยัเพื่อเป็นแหล่งความรู้และอา้งอิงทางมะเร็งวิทยานรีเวชใน
ระดบัชาติและนานาชาติ 
 

มำตรฐำนควำมรู้ควำมช ำนำญของแพทย์เฉพำะทำง 
 แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดท่ีจบการฝึกอบรมในหลกัสูตรน้ี ตอ้งมีคุณสมบติั ความรู้และทกัษะขั้นต ่าตาม
สมรรถนะหลกั 6 ดา้น ดงัน้ี  

1. การบริบาลผูป่้วย (Patient Care)  
2. ความรู้และทกัษะทางการแพทย ์(Medical Knowledge and Skills)  
3. ทกัษะระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills)  
4. การเรียนรู้และการพฒันาจากฐานการปฏิบติั (Practice-based Learning and Improvement)  
5. วิชาชีพนิยม (Professionalism)  
6. การท าเวชปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัระบบสุขภาพ (System-based Practice) 

  รายละเอียดของสมรรถนะหลกัทั้ง 6 ดา้นแสดงในภาคผนวกท่ี 1 (มาตรฐานความรู้ความช านาญของ
แพทยเ์ฉพาะทางอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช) 
  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้และระดบัความสามารถในแต่ละชั้นปีของหลกัสูตร ไดแ้สดงไวใ้น
ภาคผนวกท่ี 2 
 
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 
  อาศยัการประเมินผลตามเกณฑ ์ดงัน้ี 
1. กิจกรรมวิชาชีพท่ีเช่ือมัน่ได ้(Entrustable Professional Activities, EPAs) ของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุ

สาขามะเร็งวิทยานรีเวช 
การดูแลผูป่้วยตามสมรรถนะของสูตินรีแพทยอ์นุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช (EPAs) คือ 

   EPAs 1 การใหค้  าปรึกษาแก่ผูป่้วยทางมะเร็งวิทยานรีเวช (Patient counseling) 
   EPAs 2 การประเมินผูป่้วยก่อนท าหัตถการ หรือก่อนท าการผา่ตดั (Patient evaluation) 
   EPAs 3 การเตรียมผูป่้วยก่อนท าหตัถการ หรือก่อนท าการผา่ตดั (Pre-procedural management) 
   EPAs 4 การมีทกัษะทางเทคนิคดา้นมะเร็งวิทยานรีเวช (Demonstrate technical skills) 
   EPAs 5 การดูแลผูป่้วยหลงัท าหตัถการ หรือหลงัท าการผา่ตดั (Post-procedural management) 
   EPAs 6 การจดัการภาวะวิกฤต (Manage crisis situation) 
   EPAs 7 การจดัการภาวะแทรกซอ้นระหวา่งการผา่ตดั (Manage peri-procedural complications) 
   EPAs 8 การมีทกัษะปฏิสัมพนัธ์การส่ือสาร และการท างานเป็นทีม (Demonstrate communication and 
teamworking skills) 
        EPAs 9 การแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพ และมีทกัษะท่ีไม่ใช่ทางเทคนิค (Demonstrate  



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

ขั้น 1 ใหเ้ป็นผูส้ังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตใหป้ฏิบติักิจกรรมนั้น (not allow to practice the EPAs) 
ขั้น 2 สามารถใหป้ฏิบติักิจกรรมนั้นภายใตก้ารก ากบัดูแลอยา่งเตม็ท่ี (practice the EPAs with full 
supervision) 
ขั้น 3 สามารถให้ปฏิบัติเองได้ภายใต้การก ากับดูแลเม่ือต้องการ (practice the EPAs with 
supervision on demand) 
ขั้น 4 สามารถใหป้ฏิบติัเองไดโ้ดยไม่ตอ้งก ากบัดูแล (“unsupervised” practice allowed) 
ขั้น 5 อาจใหก้ ากบัดูแลผูอ่ื้นได ้(supervision task may be given) 

3. อาจารยผ์ูป้ระเมิน สรุปผลประเมินของแพทยผ์ูฝึ้กอบรม ตามระดบัศกัยภาพโดยรวม ดงัน้ี 
1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด  
2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์
3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ 
4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้ประสบการณ์นอ้ยกวา่ 
ระดบัขั้นขีดความสามารถ (milestones) อาจไม่ตรงกบัผลประเมินศกัยภาพโดยรวม แต่มีความใกลเ้คียงกนั 
ตามภาคผนวกท่ี 3 

 
ตารางท่ี 1 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง EPAs และ competency ดา้นต่างๆ 

Competency EPA
s 1 

EPA
s 2 

EPA
s 3 

EPA
s 4 

EPA
s 5 

EPA
s 6 

EPA
s 7 

EPA
s 8 

EPA
s 9 

Patient care ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   

Medical Knowledge 
and Skills 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   

Interpersonal & 
Communication Skills 

⚫ ⚫   
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

 

⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Practice-based 
Learning & 
Improvement 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

Professionalism ⚫ ⚫ ⚫  
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

System-based Practice  
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   

 โดยจะมีการประเมิน EPAs (assessment of EPAs) ในแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดแต่ละชั้นปีตามตารางท่ี 2 
ซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์กบั EPAs ในตารางท่ี 3 และ/หรือ มีการประเมินโดยวิธี direct observation procedural 
skills (DOPs) ในแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดแต่ละชั้นปีตามตารางท่ี 4 โดยใชแ้บบประเมิน EPAs และ DOPs ใน
แต่ละกิจกรรม ตามภาคผนวกท่ี 3 



 
ตารางท่ี 2 การประเมินกิจกรรมการดูแลผูป่้วยในแต่ละชั้นปีตาม EPAs 

L2 คือ ประเมินได ้ระดบั 2 อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 
L3 คือ ประเมินได ้ระดบั 3 อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 
L4 คือ ประเมินได ้ระดบั 4 อย่างนอ้ย 1 คร้ัง 
 
ตารางท่ี 3 แสดงความสัมพนัธ์ของ EPAs และการ assessment of EPAs 

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

cancer patients 
(breaking bad 
news and 
treatment 
options) 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

2 Peri-operative 
care       

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

3 Emergency / 
critical care of 
gynecologic 
cancer patients 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

4 Chemotherapy 
management 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

5 Palliative/ 
terminal care 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

 
ตารางท่ี 4 การประเมินโดยวิธี Direct observation of procedural skills (DOPs) 

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 



L2 คือ ประเมินได ้ระดบั 2 อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 
L3 คือ ประเมินได ้ระดบั 3 อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 
L4 คือ ประเมินได ้ระดบั 4 อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 
 
โครงสร้ำงหลกัสูตรและแผนงำนฝึกอบรม 
  หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ไดแ้ยกตามเวลาท่ีใช้ใน      
การฝึกอบรม 2 ปี โดยผูรั้บการฝึกอบรมตอ้งผา่นหน่วยงานต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 

ปฏิบติังานดา้นมะเร็งนรีเวช 9 เดือน 
รังสีรักษา 1 เดือน 
ศลัยกรรม (ยโูรวิทยา, ล าไส้ใหญ่และทวารหนกั) 1 เดือน 
มะเร็งวิทยาอายุรศาสตร์                                               1 เดือน 

 
แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 2 

ปฏิบติังานดา้นมะเร็งนรีเวช 9 เดือน 
พยาธิวิทยา และเซลลว์ิทยา 1 เดือน 
วิชาเลือก 1 เดือน 
กลุ่มงานศลัยกรรม,เวชบ าบดัวิกฤติและหน่วยระงบั
ปวด 

1 เดือน 

 
 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งขยายการฝึกอบรมออกไป จ าเป็นตอ้งพิจารณาความเหมาะสมโดยคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ โดยดูจากผลการประเมินและเกณฑก์ารเล่ือนชั้นปี 
ก ำหนดกำรฝึกอบรม 

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 



 เร่ิมการฝึกอบรมวนัท่ี 1 กรกฎาคม ของทุกปีการศึกษา 
 ปฏิบติังานฝึกอบรม 50 สัปดาห์ต่อปี 
 วนัลาพกัผอ่น 2 สัปดาห์ต่อปี 
 
เน้ือหำสำระส ำคัญของสำขำ 
  เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมเพื่อเป็นผูมี้ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขามะเร็ง
วิทยานรีเวชแลว้ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะมีสามารถความรู้ความสามารถในการรักษาผูป่้วยมะเร็งนรีเวชไดด้ว้ย
ตนเองตามมาตรฐานทั้งทางทฤษฎีและปฏิบติั มีองคค์วามรู้ท่ีถูกตอ้งและทนัสมยั มีความสามารถในการ
ศึกษาวิจยัและคน้ควา้เพื่อหาองคค์วามรู้ใหม่ๆ สามารถปฏิบติังานในสถาบนัการศึกษาหรือสถานพยาบาลทัว่ไป 
และสามารถเผยแพร่ความรู้ไปสู่สาธารณะและบุคลากรทางการแพทย ์มีความสามารถในการประสานงานอยา่ง
มีประสิทธิภาพ สามารถท างานร่วมกบัสหวิชาชีพหรือท างานเป็นทีมไดดี้ สามารถจดัการทรัพยากรและใช้
เทคโนโลยอียา่งเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาในประเทศไทย รวมถึงตอ้งมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มี
คุณธรรม มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานทั้งวิชาชีพตนเองและวิชาชีพอ่ืนๆ รวมทั้งผูป่้วยและญาติ  
  เม่ือผา่นการฝึกอบรม สูตินรีแพทยอ์นุสาขามะเร็งวิทยานรีเวชตอ้งมีความรู้ความสามารถในการดูแล
รักษาผูป่้วยมะเร็งนรีเวช ในหวัขอ้ต่อไปน้ีได ้
   1. การป้องกนั และตรวจคดักรองรอยโรคก่อนมะเร็ง (pre-invasive lesions) และมะเร็งระยะเร่ิมแรก  
   2. การวินิจฉยัโรคมะเร็งนรีเวช  
   3. การผา่ตดัและรักษาภาวะแทรกซอ้น 
   4. การรักษาโดยยาเคมีบ าบดั และรักษาภาวะแทรกซอ้น 
   5. มีความรู้เก่ียวกบัรังสีรักษา 
   6. การติดตามผลการรักษา 
   7. การดูแลรักษาผูป่้วยมะเร็งท่ีไม่ตอบสนองต่อการรักษา และการดูแลผูป่้วยมะเร็งระยะสุดทา้ย 
   8. การช่วยเหลือแพทยท์ัว่ไป และสูตินรีแพทยใ์นการดูแลรักษา 
   9. การท าการศึกษาวิจยั  
 
เน้ือหำสังเขปของกำรฝึกอบรม 

  หลกัสูตรการฝึกอบรมจะตอ้งครอบคลุมเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 
1.   วิธีกำรตรวจคัดกรอง วิธีกำรตรวจวินิจฉัย และกำรแบ่งระยะของโรค (Screening techniques, diagnostic 

techniques, and staging) 
 วตัถุประสงค ์: ผูรั้บการฝึกอบรมควรจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัวิธีการตรวจคดักรอง และการตรวจสืบคน้เพื่อ
การวินิจฉยัและการแบ่งระยะของโรค เพื่อท่ีจะสามารถให้การป้องกนั การวินิจฉยัโรค และการบอกระยะของ
โรคทางมะเร็งนรีเวชไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม มีความรู้เก่ียวกบัวิธีการตรวจท่ีทนัสมยั และรู้จกัเลือกใชก้าร
สืบคน้ท่ีเหมาะสมส าหรับผูป่้วยแต่ละราย 

2. พยำธิวิทยำ (Pathology) 



 วตัถุประสงค ์: ผูรั้บการฝึกอบรมควรจะตอ้งมีความรู้และสามารถในการวินิจฉยั จ าแนกความผิดปกติของ
รอยโรคระยะก่อนเป็นมะเร็ง มะเร็งลุกลาม และสามารถแยกรอยโรคเหล่าน้ีไดจ้ากรอยโรคอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่มะเร็ง
ดว้ยลกัษณะพยาธิสภาพจากการดูดว้ยตาเปล่าและจุลพยาธิวิทยา เขา้ใจพยาธิก าเนิดของมะเร็ง การด าเนินโรค
หรือพฤติกรรมของเน้ืองอกในระยะก่อนเป็นมะเร็งและมะเร็ง สามารถบอกลกัษณะส าคญัและปัจจยัการ
พยากรณ์โรคของรอยโรคดงักล่าว นอกจากนั้นผูรั้บการฝึกอบรม ควรเขา้ใจหลกัการพื้นฐานของวิธีการทาง
หอ้งปฏิบติัการพยาธิวิทยา ไดแ้ก่ การตดัช้ินเน้ือแบบแช่แขง็ (frozen section) การยอ้มช้ินเน้ือดว้ยเทคนิคฮีสโตเคมี 
(histochemical staining) และอิมมูนโนฮีสโตเคมี (immunohistochemical staining) 

3. สรีรวิทยำ และพยำธิสรีรวิทยำ  (Physiology and pathophysiology) 
 วตัถุประสงค ์: ผูรั้บการฝึกอบรมควรจะตอ้งมีความรู้ดา้นสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาท่ีดีพอท่ีจะเขา้ใจ
กลไกการเกิดและการด าเนินของโรค เพื่อประยกุตน์ าไปใชใ้นการดูแลรักษาผูป่้วยมะเร็งนรีเวช 

4. พยำธิก ำเนิดของมะเร็ง กำรลุกลำม และกำรกระจำย (Carcinogenesis, invasion and metastasis) 
 วตัถุประสงค ์: ผูรั้บการฝึกอบรมควรจะตอ้งติดตามศึกษาใหเ้ขา้ใจทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพยาธิก าเนิด
ของมะเร็ง รวมทั้งปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดมะเร็ง เช่น ประวติัมะเร็งในครอบครัว เช้ือไวรัส หรือผลกระทบ
จากส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการกระจายหรือลุกลามของมะเร็งนรีเวช 

 

5. พนัธุศำสตร์  (Genetics) 
 วตัถุประสงค ์: ผูรั้บการฝึกอบรมควรจะตอ้งสามารถสาธิตถึงความเขา้ใจในเร่ือง ยนีมะเร็ง (oncogenes) ยนี
ตา้นมะเร็ง (tumor suppressor genes)  ยนีซ่อมแซมดีเอ็นเอ (DNA repair genes) พยาธิก าเนิดของมะเร็ง ทราบถึง
อิทธิพลของพนัธุกรรม มีความรู้เก่ียวกบักลุ่มโรคมะเร็งท่ีถ่ายทอดทางพนัธุกรรมทั้งในแง่การคดักรองกลุ่มเส่ียง 
การตรวจวินิจฉยัและป้องกนัในกลุ่มเส่ียง เพื่อน ามาใชใ้นการปฏิบติังานทางคลินิกท่ีเก่ียวกบัมะเร็งนรีเวช 

6. สถิติ และกำรศึกษำแบบทดลอง  (Statistics and experimental design) 
 วตัถุประสงค ์: ผูรั้บการฝึกอบรมควรจะตอ้งสามารถสาธิตถึงการมีความรู้ทางระบาดวิทยาและวิธีการทาง
สถิติ ท่ีจะน ามาใชอ้อกแบบหรือวิเคราะห์ตีความการศึกษาวิจยั เขา้ในกระบวนการท าวิจยัเบ้ืองตน้และสามารถ
ศึกษาวิจยัและคน้ควา้หาความรู้ใหม่ๆไดด้ว้ยตนเอง 

7. วิทยำภูมิคุ้มกนัของเน้ืองอก  (Tumor immunology) 
 วตัถุประสงค:์ ผูรั้บการฝึกอบรมควรท่ีจะตอ้งทราบส่วนประกอบท่ีส าคญัของระบบภูมิคุม้กนัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โรคมะเร็ง เขา้ใจกระบวนการท างานของระบบภูมิคุม้กนัร่างกายและอธิบายกลไกการรักษามะเร็งดว้ยภูมิคุม้กนั
บ าบดั (immunotherapy) ได ้และสามารถเลือกใชก้ารรักษาน้ีไดเ้หมาะสม 

8. กำรให้ยำรักษำและเคมีบ ำบัดในมะเร็งนรีเวช (Chemotherapy in gynecological cancers) 
 วตัถุประสงค ์: ผูรั้บการฝึกอบรมควรท่ีจะตอ้งเขา้ใจเภสัชวิทยาของยาและเคมีบ าบดัท่ีส าคญัๆ ท่ีใชใ้นการ
รักษาผูป่้วยโรคมะเร็งทางนรีเวช และมะเร็งอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสามารถใชย้าไดอ้ยา่งเหมาะสมทั้งในดา้นการ
เลือกชนิดของยา การค านวนขนาดยาท่ีเหมาะสม การประเมินการตอบสนองต่อยา ภาวะแทรกซอ้นจากยา และ
การจดัการกบัภาวะแทรกซอ้นท่ีเกิดจากการใหย้าเคมีบ าบดั 

9. เภสัชวิทยำ  (Pharmacology) 



 วตัถุประสงค ์: ผูรั้บการฝึกอบรมควรท่ีจะตอ้งทราบ ลกัษณะทางเภสัชวิทยาของยา หรือสารอาหารท่ีใชบ้่อยใน
ผูป่้วยมะเร็ง ในเร่ืองการดูดซึม การแพร่กระจาย การเปล่ียนสภาพในร่างกาย การขบัออกจากร่างกาย และเภสัช
จลนศาสตร์ ตลอดจนปฏิกิริยาของยาแต่ละชนิดเม่ือให้ร่วมกนั (drug interaction) 

10. รังสีรักษำ (Radiation therapy) 
 วตัถุประสงค ์: ผูรั้บการฝึกอบรมควรท่ีจะตอ้งทราบหลกัการของรังสีรักษาในระดบัท่ีสามารถมีส่วนร่วมกบัแพทย์
ทางรังสีรักษาในการวางแผนการรักษาผูป่้วยมะเร็งนรีเวช (ทั้ง brachytherapy และ teletherapy) และใหก้ารดูแลรักษา
ภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดจากรังสีรักษาได ้
                  11. โรคในแต่ละอวัยวะทำงนรีเวช และแนวทำงในกำรรักษำ (Organ-specific  diseases and therapeutic 
options) 
 วตัถุประสงค ์: ผูรั้บการฝึกอบรมควรท่ีจะตอ้งมีความรู้ในหลกัการทางอายรุศาสตร์ทัว่ไป และทางมะเร็งนรี
เวชท่ีดี เพื่อท่ีจะน าไปใชใ้นการประเมินก่อนรักษา และในการดูแลรักษาผูป่้วยมะเร็งนรีเวชไดอ้ยา่งเหมาะสม 
หรือน าไปใชใ้นการเลือกผูจ้ะใหค้  าปรึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสมเม่ือมีความจ าเป็น (ให้ดูรายละเอียดการเป็นโรคท่ี
ส าคญัในภาคผนวกท่ี 1) 
  12. หัตถกำรทำงศัลยกรรม  (Surgical procedures) 
 วตัถุประสงค ์: ผูรั้บการฝึกอบรมควรจะตอ้งมีประสบการณ์ในการฝึกปฏิบติัหรือช่วย ท่ีเพียงพอ ใน
หตัถการทางศลัยกรรมต่างๆ ท่ีใชใ้นการรักษาและวินิจฉยั จนอาจจะสามารถท าไดด้ว้ยตนเองเม่ือส้ินสุดการ
ฝึกอบรม (ให้ดูรายละเอียดหัตถการท่ีส าคญัในภาคผนวกท่ี 1)  
  13. หัวข้อเบ็ดเตลด็ (Miscellaneous) 
 วตัถุประสงค:์ ผูรั้บการฝึกอบรมควรจะตอ้งมีความรู้พื้นฐาน ความเขา้ใจในหลกัการและความสามารถ
พื้นฐาน ในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการดูแลผูป่้วยมะเร็งนรีเวช 

 
กลวิธีกำรฝึกอบรม กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ และกำรท ำวิจัย 
 
กลวิธีกำรฝึกอบรม 
 ในการฝึกอบรมเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด สถาบนัฝึกอบรมไดจ้ดัการฝึกอบรมใหส้อดคลอ้ง
กบัหลกัสูตรอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ของราชวิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศ โดยมีการมอบหมายใหผู้รั้บ
การฝึกอบรมแต่ละชั้นปี มีความรับผิดชอบแตกต่างกนั คือการฝึกอบรมในปีท่ีหน่ึง อาจารยผ์ูใ้หก้ารอบรมมีการ
ควบคุมดูแลอยา่งใกลชิ้ด การฝึกอบรมในชั้นปีท่ี 2 ใหรั้บผิดชอบงานมากขึ้น โดยอาจารยค์อยตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง ไปจนถึงช่วยเหลือควบคุมการปฏิบติังานของแพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี 1 โดยครอบคลุมหวัขอ้หลกั
ดงัต่อไปน้ี 

1. กจิกรรมทำงวิชำกำร 
สถาบนัฝึกอบรมไดจ้ดัใหมี้กิจกรรมทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชามะเร็งวิทยานรีเวช ดงัต่อไปน้ี 

- วารสารสโมสร (Journal club) 
- ประชุมวิชาการของภาควิชา 



- การน าเสนอรายงานผูป่้วยร่วมกบัสหสาขา (Gyne-RT, Gyne-patho conference) 
- บทความฟ้ืนฟูวิชาการ (Topic review) 
- การน าเสนอรายงานผูป่้วยมะเร็งนรีเวช (Chart review) 
- บรรยายทางวิชาการทั้งภายในสาขา และระดบัภาควิชา 
- การประชุมร่วมระหวา่งสถาบนัในการน าเสนอกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจ (Interinstitute conference) 
- การประชุมวิชาการประจ าปีของสมาคม ชมรม หรือองคก์รท่ีเก่ียวกบัมะเร็งนรีเวช 
- การประชุมวิชาการประจ าปีของราชวิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย  

2. กำรปฏิบัติงำนด้ำนคลนิิก 
 สถาบนัฝึกอบรมไดจ้ดัใหมี้การหมุนเวียนปฏิบติังานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลรักษาผูป่้วยมะเร็งนรี
เวชดงัต่อไปน้ี 
- คลินิกผูป่้วยนอก (Gynecologic oncology clinic, Chemotherapy clinic, Precancerous and cancer screening 
clinic, Molar clinic, Colposcopy clinic, Tumor clinic)  
- หอผูป่้วยมะเร็งนรีเวช  
- หอ้งผา่ตดั  
- แผนกรังสีรักษา  
- แผนกศลัยกรรม (Urologic surgery, Colorectal surgery)  
- แผนกมะเร็งอายรุศาสตร์ (Oncomedicine) 
- หน่วยเวชบ าบดัวิกฤติและหน่วยระงบัปวด  
- รับปรึกษาในกรณีมีผูป่้วยท่ีมีปัญหาซ่ึงเก่ียวกบัมะเร็งนรีเวช  
- รับปรึกษานอกเวลาราชการท่ีเก่ียวกบัมะเร็งนรีเวช 
- หตัถการทางศลัยกรรม ไดแ้ก่ การผา่ตดัทางมะเร็งนรีเวชทางช่องทอ้ง ทางช่องคลอด ทางปากช่องคลอดและ
ขาหนีบ การผา่ตดัผา่นกลอ้ง (laparoscopic surgery) การเจาะน ้าในช่องทอ้งหรือในช่องปอด โดยก าหนดให้
ผูรั้บการฝึกอบรมควรไดท้ าผ่าตดั radical hysterectomy ร่วมกบัการเลาะต่อมน ้าเหลืองบริเวณอุง้เชิงกราน 
(ภายใตก้ารควบคุม) ไม่นอ้ยกวา่ 5 ราย และ ช่วยผา่ตดัน้ีไม่นอ้ยกวา่ 10 ราย ไดท้ าผา่ตดั staging surgery ส าหรับ
มะเร็งรังไข่ และมะเร็งเยือ่บุโพรงมดลูก ไม่นอ้ยกวา่ 10 ราย ควรไดช่้วยผา่ตดั radical vulvectomy ร่วมกบัการ
เลาะต่อมน ้าเหลืองบริเวณขาหนีบไม่นอ้ยกวา่ 2 ราย 

3. กำรปฏิบัติงำนร่วมกบัหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
 สถาบนัฝึกอบรมไดจ้ดัใหมี้การปฏิบติังานร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอนัไดแ้ก่ รังสีรักษา รังสีวินิจฉยั 
ศลัยกรรม อายรุศาสตร์ดา้นมะเร็ง คลินิกระงบัปวด พยาธิวิทยาและเซลลว์ิทยา เป็นตน้ 

นอกจากน้ีสถาบนัฝึกอบรมไดจ้ดัใหมี้ช่วงเวลาท่ีผูรั้บการฝึกอบรมสามารถเลือกฝึกอบรมนอกสถาบนั
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใหไ้ดรั้บประสบการณ์เพิ่มเติม โดยสถาบนัเหล่านั้นจะตอ้งเป็นสถาบนัฝึกอบรมท่ี
ไดรั้บการรับรองจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช 

4. กำรสอน 



 สถาบนัฝึกอบรมไดจ้ดัใหผู้รั้บการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการใหค้  าปรึกษา ช่วยสอนนกัศึกษาแพทย์
และแพทยป์ระจ าบา้นท่ีผา่นมาในสาขาวิชา ใหมี้ส่วนในการช่วยควบคุมและใหค้  าปรึกษาในการท ากิจกรรม
ทางวิชาการของสาขาท่ีจดัท าโดยแพทยป์ระจ าบา้นโดยอยูภ่ายใตค้วามเห็นชอบของอาจารยผ์ูค้วบคุมหลกัสูตร 

5. กำรท ำวิจัย 
 สถาบนัฝึกอบรมไดจ้ดัใหผู้รั้บการฝึกอบรมมีการท าวิจยัในสาขามะเร็งวิทยานรีเวชท่ีมีคุณภาพและถกู
จริยธรรม มีการจดัอบรมการท าวิจยัอยา่งต่อเน่ือง โดยก าหนดใหผู้รั้บการฝึกอบรมตอ้งท าวิจยัอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง ไดแ้ก่ 
งานวิจยัแบบ retrospective, prospective, cross sectional หรือท า systematic review หรือ meta-analysis โดยเป็นผูว้ิจยัหลกั
หรือผูนิ้พนธ์หลกั ภายใตก้ารควบคุมแนะน าของอาจารยป์ระจ าสถาบนั  
    งานวิจยัดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ย หวัขอ้หลกัดงัน้ี  
    1. บทคดัยอ่  
    2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั  
    3. วิธีการวิจยั  
    4. ผลการวิจยั  
    5. การวิจารณ์ผลการวิจยั   
   ขอบเขตความรับผิดชอบ  
   เน่ืองจากการมีความสามารถในการท าวิจยัดว้ยตนเองเป็นสมรรถนะหน่ึงท่ีผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมตอ้งมี และการพิจารณาผลการฝึกอบรมนั้น อาศยัผลงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของ
การประเมินการไดรั้บวุฒิบตัรฯ ดงันั้น สถาบนัฝึกอบรมจะช่วยในการเตรียมความพร้อมใหก้บัแพทยป์ระจ า
บา้นต่อยอด ควบคุมดูแลใหค้  าปรึกษาตั้งแต่การเตรียมโครงร่างการวิจยั จนส้ินสุดการท างานวิจยัและจดัท า
รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ ไปจนถึงตีพิมพใ์นวารสารทางการแพทย ์เพื่อน าส่งราชวิทยาลยัฯ   
   คุณลกัษณะของงานวิจยั  
   1. เป็นผลงานท่ีริเร่ิมใหม่ หรือเป็นงานวิจยัท่ีใชแ้นวคิดท่ีมีการศึกษามาก่อนทั้งในและ 
ต่างประเทศ  แต่น ามาดดัแปลงหรือท าซ ้าในบริบทของสถาบนั  
   2. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดและอาจารยผ์ูด้  าเนินงานวิจยัทุกคน ควรผา่นการอบรมดา้น
จริยธรรม การวิจยัในคน / หรือ good clinical practice (GCP)   
   3. งานวิจยัทุกเร่ืองตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัของสถาบนั   
   4. งานวิจยัทุกเร่ือง ควรด าเนินงานวิจยัภายใตข้อ้ก าหนดของ GCP หรือระเบียบวิจยัท่ีถูกตอ้ง
และเหมาะสมกบัค าถามวิจยั   
   5. ควรใชภ้าษาองักฤษในการน าเสนอผลงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทคดัย่อ  
   กรอบเวลาการด าเนินงาน  
   ไม่เกิน 2 ปี โดยส่งนิพนธ์ตน้ฉบบัหรือผลงานท่ีไดรั้บตีพิมพใ์นช่วงเวลาท่ีก าหนด 
   ทั้งน้ี เดือนท่ีก าหนดขึ้นเป็นระยะเวลาท่ีประมาณการ  อาจจะท าไดเ้ร็วกวา่หรือชา้กวา่น้ีได ้ 

เดือนท่ี ประเภท/ เป้าหมายของกิจกรรม 
6 จดัเตรียมค าถามวิจยัและติดต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา จดัท าโครงร่างงานวิจยั 



9 ขออนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั 
ขอทุนสนบัสนุนงานวิจยัจากแหล่งทุนทั้งภายในและนอกสถาบนั (ถา้ตอ้งการ) 

10 เร่ิมเก็บขอ้มูล 
15 น าเสนอความคืบหนา้งานวิจยั 
18 วิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลงานวิจยั 

จดัท ารายงานวิจยัฉบบัร่างให้อาจารยท่ี์ปรึกษาปรับแกไ้ข 
23 ส่งรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ต่อสถาบนั เพื่อส่งต่อไปยงัราชวิทยาลยัฯใหท้ าการ

ประเมินผล ส าหรับประกอบคุณสมบติัการเขา้สอบเพื่อวุฒิบตัร 
 

6. กำรศึกษำด้วยตนเอง 
 สถาบนัมีการจดัใหผู้รั้บการฝึกอบรมมีเวลาและโอกาสในการศึกษาดว้ยตนเอง และจดัสภาวะการ
ท างานท่ีเหมาะสม 
วิธีกำรให้กำรฝึกอบรมตำมสมรรถนะหลกัท้ัง 6 ด้ำน (ดงัแสดงในภาคผนวกท่ี 2) 

1. กำรบริบำลผู้ป่วย (Patient care)  
     การดูแลสุขภาพสตรีในลกัษณะการท างานเป็นทีมและสหวิชาชีพโดยมีหลกัการดงัน้ี 

- แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 มีสมรรถนะ 
- ดูแลผูป่้วยมะเร็งนรีเวชท่ีไม่ซบัซอ้น  

- แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 2 มีสมรรถนะ 
- ดูแลผูป่้วยมะเร็งนรีเวชท่ีซบัซอ้น  
- เป็นหวัหนา้ทีมในการดูแลผูป่้วยมะเร็งนรีเวช  

- แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทุกชั้นปี บนัทึกขอ้มูลในเวชระเบียนผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 2. ควำมรู้และทักษะหัตถกำรทำงเวชกรรม (Medical knowledge and procedural skills)  

- แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 1 มีสมรรถนะ 
- ผา่ตดัแบบพื้นฐาน ช่วยการผ่าตดัท่ีซบัซอ้น 

- แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี 2 มีสมรรถนะ 
- ผา่ตดัท่ีซบัซอ้น เช่น radical hysterectomy 
- เป็นหวัหนา้ทีมในการดูแลผูป่้วยมะเร็งนรีเวช  

- แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทุกชั้นปี เขา้ร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การสอนขา้ง
เตียง การประชุมวิชาการ และวารสารสโมสร เป็นตน้   

-     แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทุกชั้นปี ไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัหตัถการ การตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการ และการตรวจพิเศษต่างๆ 
 3. ทักษะระหว่ำงบุคคลและกำรส่ือสำร (Interpersonal and Communication Skills)  
    - แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทุกชั้นปี เรียนรู้เก่ียวกบัทกัษะปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสาร  
    - แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทุกชั้นปีใหค้  าแนะน าท่ีถูกตอ้งเหมาะสมแก่ผูป่้วยและญาติ  



    - แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทุกชั้นปีมีทกัษะปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสารท่ีดีกบัผูร่้วมงาน  
    - แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทุกชั้นปี ปฏิบติังานสอนนิสิตนกัศึกษาแพทย ์แพทยเ์พิ่มพูน
ทกัษะ และแพทยป์ระจ าบา้นรุ่นนอ้ง 
     - แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทุกชั้นปี น าเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาในกิจกรรม 
วิชาการ เช่น case conference เป็นตน้  
    - แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทุกชั้นปี มีส่วนร่วมในการอภิปรายปัญหา ใหค้  าแนะน าแก่
ผูป่้วยและญาติ ในการท าfamily conference ร่วมกบัสหสาขา 
 4. กำรเรียนรู้และกำรพฒันำจำกฐำนกำรปฏิบัติ (Practice-based learning and improvement)  
    - แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทุกชั้นปี มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลผูป่้วยแบบองค์
รวม และสหวิชาชีพ   
    - แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทุกชั้นปี ปฏิบติังานสอนนิสิตนกัศึกษาแพทย ์และแพทยป์ระจ า
บา้นรุ่นนอ้ง  
    - แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทุกชั้นปี ตอ้งท างานวิจยั โดยเป็นผูว้ิจยัหลกั  
    - แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทุกชั้นปี บนัทึกขอ้มูลในเวชระเบียนผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
สมบูรณ์  
    - แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทุกชั้นปีรักษาผูป่้วยบนหลกัการของการใชย้าและทรัพยากร
อยา่งสมเหตุผล  
 5. วิชำชีพนิยม (Professionalism)  
    - แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทุกชั้นปี เขา้ร่วมกิจกรรมการใหค้วามรู้ทางดา้นบูรณาการทาง
การแพทย ์ 
    - แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทุกชั้นปี  พฒันาใหมี้เจตคติท่ีดีระหวา่งการปฏิบติังานดูแล
ผูป่้วย  
    - แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทุกชั้นปี ตอ้งท างานวิจยั โดยเป็นผูว้ิจยัหลกั  
    - แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทุกชั้นปีเรียนรู้เพื่อใหมี้การพฒันาวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง  
 6. กำรท ำเวชปฏิบัติให้สอดคล้องกบัระบบสุขภำพ (System-based Practice)  
    - แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทุกชั้นปี มีประสบการณ์การเรียนรู้เก่ียวกบัระบบคุณภาพของ 
โรงพยาบาล ระบบความปลอดภยัของผูป่้วย รวมทั้งสิทธิผูป่้วย  
    - แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทุกชั้นปีมีประสบการณ์การเรียนรู้เก่ียวกบัประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลของการดูแลรักษา, cost consciousness medicine, หลกัการบริหาร จดัการ ระบบสุขภาพและระบบ
ยาของประเทศ 
กลวิธีประเมินผลกำรเรียนรู้ 
การประเมินผลการฝึกอบรมจะมีการกระท าใน 2 ระดบั ดงัต่อไปน้ี 

1. ระดบัสถาบนั 
2. ระดบัคณะกรรมการส่วนกลางของราชวิทยาลยั 



1. ระดับสถำบัน 
 สถาบนัผูใ้หก้ารฝึกอบรมไดจ้ดัการประเมินผลผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเป็นระยะๆในระหวา่งการฝึกอบรม 
ซ่ึงจะเป็นการประเมินผลแบบ formative เพื่อยนืยนัวา่ผูผ้่านการฝึกอบรมนั้น มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ 
และเจตคติ ดงัน้ี 

1.1 ดา้นปัญญาพิสัย (cognitive domain) เพื่อประเมินความรู้ในวิชาการทางดา้นมะเร็งนรีเวช
และเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งในหัวขอ้ต่อไปน้ี 

1.1.1 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐาน 
1.1.2 ความรู้ทางคลินิก 
1.1.3 การแกปั้ญหาผูป่้วย 

 โดยประเมินจาก 
ก. การสอบขอ้เขียน โดยมีการสอบอตันยัและปรนยัประจ าปีการศึกษาละ1คร้ัง 
ข. การวิพากษว์ิจารณ์ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นในการดูแลรักษาผูป่้วย 
ค. การวิพากษว์ิจารณ์ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นในการประชุมวิชาการ 

1.2 ดา้นจลนพิสัย (psychomotor domain) ประเมินทกัษะในหัวขอ้ต่อไปน้ี 
1.2.1 การบริบาลผูป่้วย 
1.2.2 การท าหตัถการต่างๆทางมะเร็งนรีเวช 
1.2.3 การส่ือสาร การใหค้  าปรึกษา การถ่ายทอดความรู้หรือขอ้แนะน า 

โดยประเมินจาก 
ก. สังเกตจากการปฏิบติังานในหนา้ท่ี 
ข. การสอบถามและสัมภาษณ์ 

1.3 ดา้นเจตคติพิสัย (affective domain) ประเมินในหวัขอ้ต่อไปน้ี 
1.3.1 จริยธรรม 
1.3.2 มารยาทแห่งการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
1.3.3 ความซ่ือสัตยสุ์จริต 
1.3.4 ความรับผิดชอบ 
1.3.5 การตรงต่อเวลา 
1.3.6 การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูป่้วย ผูเ้ก่ียวขอ้ง และผูร่้วมงาน 
1.3.7 การปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพและสิทธิผูป่้วย 

   โดยประเมินจาก 
ก. การเฝ้าสังเกตพฤติกรรม 
ข. แบบประเมินจากผูป่้วยและผูร่้วมงาน 
ค. การสอบถามหรือสัมภาษณ์ 

   สถาบนัฝึกอบรมจะใหก้ารประเมินแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด แลว้ตดัสินวา่ผา่นการประเมิน หรือ 
ไม่ผา่นการประเมิน ถา้ผา่นการประเมินจะไดรั้บหนงัสือรับรองโดยหวัหนา้สถาบนั เพื่อส่งสอบในระดบั



คณะกรรมการส่วนกลางของราชวิทยาลยัฯ ภายหลงัส้ินสุดการฝึกอบรม 
2. ระดับคณะกรรมกำรส่วนกลำงของรำชวิทยำลยั 
 คณะกรรมการส่วนกลาง (คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ-อฝส.ฯ) ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากราช
วิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทยและแพทยสภา จะท าการประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อตดัสินวา่ ผูเ้ขา้รับ
การฝึกอบรมผา่นการฝึกอบรมหรือไม่  ถา้ตดัสินวา่ผา่นการฝึกอบรมจะเสนอราชวิทยาลยัฯ เพื่ออนุมติัวุฒิบตัร
แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช  คณะกรรมการ
ส่วนกลาง ของราชวิทยาลยัฯ มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
- ด าเนินการรับสมคัรผูเ้ขา้สอบ 
- ตรวจสอบคุณสมบติัผูส้มคัรสอบ และประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิสอบ 
- ออกขอ้สอบ และด าเนินการสอบ 
- จดัใหมี้การสอบปีละ 1 คร้ังในเดือนกรกฎาคม ถา้จะมีการสอบมากกวา่ 1 คร้ัง หรือมีการสอบแกต้วัให้
เสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการส่วนกลาง 
- ตดัสินผลการสอบ และเสนอคณะผูบ้ริหารราชวิทยาลยัฯ เพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช 
- ใหข้อ้เสนอแนะการฝึกอบรมแก่คณะกรรมการส่วนกลาง 

2.1 วิธีการประเมิน  
การประเมินผลการฝึกอบรมจะเป็นแบบ summative ประกอบดว้ย 

1. การสอบขอ้เขียน ท าการสอบประเภทอตันยั ปรนยั ผลการตดัสินคือ ผา่น หรือ ไม่ผา่นเท่านั้น ซ่ึง
ขึ้นกบัการตดัสินของคณะกรรมการ 

2. การสอบปากเปล่า ท าการสอบโดยคณะกรรมการ ผลการตดัสินคือ ผา่น หรือ ไม่ผา่นเท่านั้น 
3. งานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ 1 เร่ือง หรือ ผลงานวิจยัท่ีไดล้งพิมพใ์นวารสารท่ีราชวิทยาลยัสูติฯรับรอง โดย

จะตอ้งมีช่ือผูส้มคัรสอบเป็นช่ือผูท้  าการวิจยันั้นเป็นช่ือแรก หรือรายงานวิจยัฉบบัซ่ึงพร้อมจะเสนอเพื่อ
ตีพิมพ ์(manuscript) พร้อมจดหมายตอบรับจากบรรณาธิการวารสารนั้น รับรองวา่จะตีพิมพ ์โดยระบุ
เดือนและปี ท่ีจะตีพิมพด์ว้ย และตดัสินวา่ ผา่น หรือ ไม่ผ่าน ตามเกณฑท่ี์ก าหนด โดยคณะกรรมการ
ส่วนกลาง 

4. สมุดบนัทึกการท าหตัถการ ตอ้งส่งสมุดบนัทึกการท าหตัถการท่ีท าเสร็จส้ินแลว้ฉบบัสมบูรณ์ และ
ตดัสินวา่ผา่นหรือไม่ผา่นตามเกณฑจ์ านวนท่ีก าหนดในแต่ละระดบัขีดขั้นความสามารถโดย
คณะกรรมการส่วนกลาง (ภาคผนวกท่ี 4)  

5. ใบประเมินการดูแลรักษาผูป่้วยและการท าหตัถการตาม EPAs และ DOPs ท่ีประเมินจากอาจารยข์อง
แต่ละสถาบนั ตามเกณฑใ์นตารางท่ี 2 และตารางท่ี 4  

6. คณะกรรมการอาจพิจารณาจดัใหมี้การสอบรูปแบบอ่ืนๆ เช่น opened book examination (dissertation) 
อยา่งละเอียดในหวัขอัท่ีน่าสนใจ 

2.2  ระยะเวลาท่ีประเมิน 
  การประเมินผลจะใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี 



  งานวิจยั ตอ้งส่งรายงานผลงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการส่วนกลางภายในวนัท่ี 31
พฤษภาคม ของทุกปี 
  การประเมินสมุดบนัทึกหตัถการ (log book) ตอ้งส่งสมุดบนัทึกหตัถการท่ีบนัทึกครบถว้น รวมทั้ง
ใบประเมินการดูแลรักษาผูป่้วยและการท าหตัถการตาม EPAs และ DOPs ท่ีประเมินจากอาจารยข์องแต่ละ
สถาบนั ตามเกณฑใ์นตารางท่ี 2 และตารางท่ี 4 ต่อคณะกรรมการส่วนกลางภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม ของทุกปี  

    2.3 ผลการประเมิน 
  กรณีท่ีไม่ส่งแบบประเมิน DOPs และ EPA สมุดบนัทึกหัตถการ หรือบนัทึกไม่ครบถว้นตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด จะไม่มีสิทธ์ิในการสอบขอ้เขียน และการสอบปากเปล่า  
  การสอบผา่นเพื่อไดรั้บวุฒิบตัร หมายถึงการสอบผา่นทุกส่วนของการประเมินขา้งตน้ กรณีท่ีสอบ
ไม่ผา่นในส่วนใดส่วนหน่ึง สามารถสอบใหม่เฉพาะส่วนท่ีไม่ผา่นภายในระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการ
ส่วนกลางก าหนด 

   2.4 การอนุมติัวุฒิบตัร 
  ผูท่ี้สอบผา่นจะไดรั้บการเสนอช่ือต่อคณะผูบ้ริหารราชวิทยาลยัฯ เพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความ

ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ซ่ึงจะมีพิธีมอบวุฒิบตัร ในการประชุม
วิชาการประจ าปีของราชวิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย  
 
เกณฑ์กำรตัดสินกำรประเมินและระยะเวลำกำรคงอยู่ (validity) ของผลกำรประเมิน 
 การตดัสินในแต่ละขั้นของการประเมินมีรายละเอียด ดงัน้ี 
1. การตดัสินการประเมินการสอบขอ้เขียน ตอ้งไดค้ะแนนมากกวา่หรือเท่ากบั minimal passing level (MPL) ของ

คะแนนสอบขอ้เขียนรวม จึงถือว่าผา่น และผลสอบผา่นมีอายกุารคงอยู่ 2 ปี 
2. การตดัสินการประเมินการสอบปากเปล่า ตอ้งไดค้ะแนนมากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ70 จึงถือวา่ผา่น และผล

สอบผา่นมีอายกุารคงอยู ่2 ปี 
3. การตรวจรายงานการวิจยั ตอ้งผา่นตามเกณฑท่ี์คณะอฝส. ก าหนดซ่ึงผลการประเมินงานวิจยัวา่ผา่นมีผลใน

การใชง้านได ้2 ปี 
4. การตรวจสมุดบนัทึกหัตถการและกรณีศึกษามีจ านวนครบตามเกณฑ ์รวมทั้งเป็นไปตามจริงเม่ือการมีสุ่ม

ตรวจบนัทึกเวชระเบียน จากการบนัทึกเลขประจ าตวัผูป่้วยท่ีบนัทึกไว ้จึงถือวา่ผา่น และผลประเมินผา่นมี
อายกุารคงอยู ่2 ปี 

5. ผา่นการประเมิน EPAs และ DOPs ตามเกณฑท่ี์ก าหนด ผลประเมินผา่นมีอายกุารคงอยู่ 2 ปี นบัจากส้ินสุด
การอบรม  

6. ผูท่ี้สอบผา่นการประเมินเพื่อวุฒิบตัรฯ หมายถึงผูท่ี้สอบผา่นทุกส่วน ตามขอ้ 2.1  
7.  ผูท่ี้สอบไม่ผา่นการประเมินเพื่อวุฒิบตัรฯ หมายถึง คือสอบไม่ผา่นส่วนใดส่วนหน่ึงของการสอบโดยใหมี้

สิทธิสอบแกต้วัไดใ้นส่วนท่ีสอบไม่ผา่นและการสอบใหม่ในปีการศึกษาถดัไปทุกคร้ังจะตอ้งช าระค่าสมคัร
สอบใหม่ตามเกณฑ ์และตามอตัราท่ีแพทยสภาก าหนด 



8. การตดัสินผลการประเมินทุกขั้นตอน เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละการพิจารณาของคณะอฝส. ทั้งน้ีโดยไดรั้บ
ความเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อน าเสนอต่อ
แพทยสภา     

 
กำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของแพทย์อนุสำขำมะเร็งวิทยำนรีเวช (โดยสถำบันฝึกอบรม) 
 
1. กำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของแพทย์ขณะท่ีก ำลังรับกำรฝึกอบรม 

สถาบนัฝึกอบรมจดัใหมี้การประเมินผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
     1.1 การประเมินระหวา่งการฝึกอบรม สถาบนัฝึกอบรมมีการจดัใหมี้การประเมินผลผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมเม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมแต่ละปีเพื่อเล่ือนชั้น โดยประกอบดว้ยการสอบและผลการปฏิบติังาน 
     1.2 การประเมินคุณสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัรเขา้รับการประเมิน (สอบ) เพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช 

คุณสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัรเขา้รับการประเมิน (สอบ) เพื่อวุฒิบตัรฯ 
1. เป็นผูท่ี้ผา่นการฝึกอบรมครบตามหลกัสูตรอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวชของราชวิทยาลยัสูติฯ 

จากโรงพยาบาลหรือสถาบนัทางการแพทยท่ี์ราชวิทยาลยัสูติฯ รับรอง  
2. ไดรั้บวุฒิบตัร หรือหนงัสืออนุมติั แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ตามขอ้บงัคบัแพทยสภาวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารออกหนงัสืออนุมติัหรือวุฒิบตัร เพื่อ
แสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. 2552 

3. มีผลงานวิจยั 1 เร่ืองท่ีเก่ียวกบัมะเร็งวิทยานรีเวช 
4. มีสมุดบนัทึกหตัถการมีจ านวนครบตามเกณฑท่ี์คณะอฝส. ก าหนด และเป็นตามจริงเม่ือการมี

สุ่มตรวจบนัทึกเวชระเบียน จากการบนัทึกเลขประจ าตวัผูป่้วยท่ีบนัทึกไว ้  
5. ผา่นการประเมิน EPAs และ DOPs ตามเกณฑท่ี์ส่วนกลางก าหนด 

 การวดัและประเมินผล จะตอ้งมีการแจง้กระบวนการ การวดัและประเมินผลใหผู้เ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมไดรั้บทราบ โดยสามารถตรวจสอบและอุทธรณ์ได ้โดยมีกรรมการท่ีคณะอฝส แต่งตั้งเป็นผูพ้ิจารณา
การอุทธรณ์ 
กำรวัดและประเมินผลผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมประกอบด้วย 
กำรประเมินผลขณะฝึกอบรมและกำรประเมินผลเพ่ือกำรเล่ือนช้ันปี  
 สถาบนัฝึกอบรมจดัใหมี้การประเมินผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมระหวา่งการฝึกอบรมครอบคลุมทั้ง
ดา้นความรู้ ทกัษะ เจตคติและกิจกรรมทางการแพทยใ์นมิติต่างๆ ดงัน้ี 
 มิติท่ี 1 ประเมินสมรรถนะโดยอาจารยใ์นสถาบนัฝึกอบรม ตามหวัขอ้ท่ีคณะอฝส. ก าหนด เช่น 
การประเมินโดยวิธี EPAs และ DOPs (ภาคผนวกท่ี 3) 
 มิติท่ี 2 คะแนนสอบจดัโดยสถาบนั ประกอบดว้ย 



1. การสอบปรนยั ประเมินความรู้รากฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิกใหค้รอบคลุมเน้ือหาวิชาตามเกณฑ ์
(ภาคผนวกท่ี 5) โดยจดัสอบส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาทั้งสองชั้นปี ปีละ 1 คร้ัง ยดึเน้ือหาตามหลกัสูตร
อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ราชวิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย (ภาคผนวกท่ี 6) 
2. การสอบแบบ Modified essay questions, Essay ประเมินความรู้ทางคลินิกและการประยกุตค์วามรู้
วิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก โดยจดัสอบส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาทั้งสองชั้นปี ปีละ1คร้ัง 
3. การสอบแบบ Oral examination ประเมินความรู้ทางคลินิก 
 มิติท่ี 3 การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จากผูป่้วย 
ประเมินจ านวนคร้ังและระดบัการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและการท าหตัถการแต่ละชนิดลงในสมุดบนัทึก
หตัถการ (log book)  
 มิติท่ี 4 การประเมินรายงานวิจยั 
ประเมินการน าเสนอโครงร่างการวิจยัและรายงานความกา้วหนา้ของการด าเนินงานวิจยัต่อสาขาวิชา 
คณะกรรมการวิจยัและภาควิชาฯ ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
เกณฑ์กำรเล่ือนช้ันปี 

1. ปฏิบติังานไดไ้ม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 ของระยะเวลาท่ีก าหนด 
2. ผา่นเกณฑก์ารสอบความรู้ทางทฤษฎี (ขอ้สอบปรนยัและอตันยั) ท่ีจดัขึ้นโดยสาขาวิชาฯ 
3. ผา่นการประเมินตามมิติต่างๆ ท่ีก าหนดในหลกัสูตร EPAs และ DOPs 
4. ปฏิบติังานไดส้อดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของสถาบนัฝึกอบรมไม่ก่อใหเ้กิดความเส่ือมเสียแก่

สถาบนัฝึกอบรม 
แนวทำงกำรด ำเนินกำรกรณีไม่ผ่ำนกำรประเมินเพ่ือเล่ือนช้ันปีหรือเสนอช่ือเพ่ือสมัครสอบฯ 

1. ถา้ไม่ผา่นเกณฑก์ารเล่ือนชั้นปี ตอ้งปฏิบติังานเพิ่มเติมในส่วนท่ีสถาบนัก าหนด แลว้ท าการประเมิน
ซ ้า ถา้ผา่นการประเมินจึงสามารถเล่ือนชั้นปีได ้

2. ไม่ผา่นการประเมินเพื่อเล่ือนชั้นปีซ ้าตามขอ้ท่ี 1 หรือไม่ผ่านการประเมินเพื่อรับการเสนอช่ือเขา้
สอบวุฒิบตัร ตอ้งปฏิบติังานในระยะชั้นปีเดิมอีก 1 ปี 

3. หลงัจากปฏิบติังานซ ้าในชั้นปีเดิมอีก 1 ปี แลว้ยงัไม่ผา่นการประเมินเพื่อเล่ือนชั้นปี ใหย้ติุการ
ฝึกอบรม 

4. ถา้ไม่ผา่นเกณฑก์ารสอบในส่วนใด ตอ้งท าการสอบซ่อมเฉพาะในส่วนท่ีไม่ผา่นภายในอีก 1 เดือน
ถดัไป หลงัจากสอบซ่อมแลว้หากยงัไม่ผา่น ตอ้งปฏิบติังานในระยะชั้นปีเดิมอีก 1ปี 

 ทั้งน้ีสถาบนัจะส่งผลการประเมินแพทยผ์ูเ้ขา้รับการฝึกอบรมภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน ของทุกปี เพื่อ
เสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ราชวิทยาลยัฯ 
กำรด ำเนินกำรส ำหรับผู้ท่ีไม่ผ่ำนกำรประเมิน 
 แจง้ผลการประเมินใหแ้พทยป์ระจ าบา้นรับทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมแนวทางการพฒันา 
รายละเอียดการปฏิบติังานเพิ่มเติม ก ากบัดูแลและประเมินผลซ ้า ทั้งน้ีหากผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีขอ้สงสัยในผล
การประเมิน สามารถอุทธรณ์ผลประเมินตามขึ้นตอนไดภ้ายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัประกาศผลสอบแต่ละ
คร้ัง (ภาคผนวกท่ี 7) 



 
 
กำรด ำเนินกำรเพ่ือยุติกำรฝึกอบรม 

1. การลาออก: แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาตอ้งท าเร่ืองช้ีแจงเหตุผลก่อนพกัการปฏิบติังานล่วงหนา้อยา่ง
นอ้ย 1 เดือน เม่ือสถาบนัฝึกอบรมอนุมติัใหพ้กัการปฏิบติังานแลว้ จึงแจง้ต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบฯ เพื่อเห็นชอบ และแจง้ต่อแพทยสภาพร้อมความเห็นประกอบวา่ สมควรให้พกัสิทธ์ิการ
สมคัรเป็นแพทยป์ระจ าบา้นเป็นเวลา 1 ปี ในปีการศึกษาถดัไปหรือไม่ โดยพิจารณาจากเหตุผล
ประกอบการลาออกและค าช้ีแจงจากสถาบนัฝึกอบรม การลาออกจะถือวา่สมบูรณ์เม่ือไดรั้บอนุมติัจาก
แพทยสภา 

2. การใหอ้อก:  
- เม่ือคณะกรรมการหลกัสูตรฯ มีการประชุมและพิจารณาแลว้เห็นว่าแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขา มีการ
ปฏิบติังานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเส่ือมเสียร้ายแรงจนก่อใหเ้กิดผลเสียต่อผูป่้วยหรือต่อ
ช่ือเสียงของสถาบนัฝึกอบรม และมีมติเห็นควรใหย้ติุการฝึกอบรม 
- เม่ือปฏิบติังานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเส่ือมเสีย โดยไม่มีการปรับปรุงพฤติกรรมหลงั
การตกัเตือน และกระท าซ ้าภายหลงัการภาคฑณัฑ ์
- เม่ือพิจารณาแลว้ คณะกรรมการหลกัสูตรฯ เห็นสมควรใหอ้อก ใหท้ าการแจง้แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขา
รับทราบ พร้อมใหพ้กัการปฏิบติังาน แลว้ท าเร่ืองแจง้ต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อ
ด าเนินการพิจารณาและแจง้ต่อยงัแพทยสภา จนเม่ือไดรั้บการอนุมติัจึงถือวา่การใหอ้อกสมบูรณ์ 

2. กำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้หลงัจำกส ำเร็จกำรฝึกอบรม   
 สถาบนัฝึกอบรมจดัใหมี้การติดตามแพทยผ์ูเ้ขา้รับการฝึกอบรมหลงัจากส าเร็จฝึกอบรมโดยสถาบนั
ฝึกอบรม หาขอ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัการปฏิบติังานของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทั้งดา้นทกัษะ ความรู้การหัตถการ 
การท างานเป็นทีม การท างานในส่วนรวม รวมทั้งดา้นคุณธรรมจริยธรรม จากผูใ้ชบ้ณัฑิตและผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียหลกั รวมถึงการใชข้อ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัความสามารถในการปฏิบติังานของแพทยผ์ูส้ าเร็จการฝึกอบรม
ในการประเมินการฝึกอบรมหรือหลกัสูตร (ภาคผนวกท่ี 8) 
 
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
คุณสมบัตขิองผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและเป็นสมาชิกของราช
วิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย และ ตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
1. เป็นผูท่ี้ไดรั้บวุฒิบตัรฯ หรือหนงัสืออนุมติัฯ ในสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
2. เป็นแพทยป์ระจ าบา้นปีสุดทา้ยในสาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา หรือ เป็นแพทยใ์ชทุ้นปีสุดทา้ยใน

สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา หรือ ก าลงัเป็นผูป้ฏิบติังานในสาขาสูตินรีเวชกรรมในปีท่ี 5 ท่ีมีสิทธิสอบ
เพื่อวุฒิบตัรฯ หรือหนงัสืออนุมติัฯ สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา สามารถสมคัรเขา้ฝึกอบรมได ้(แต่เม่ือเร่ิม



การฝึกอบรมแลว้ ตอ้งสอบไดวุ้ฒิบตัรฯ หรือหนงัสืออนุมติัฯ หากไม่สามารถด าเนินการดงักล่าวได ้ให้
ส้ินสุดสภาพการฝึกอบรม) 

เกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรม 
 ผูรั้บการฝึกอบรม จะตอ้งมีคุณสมบติัครบตามเกณฑ ์และไดรั้บการคดัเลือกจากสถาบนั โดยประเมิน
จากความรู้ ทกัษะการท าหตัถการ การท างานเป็นทีม การท างานส่วนรวม และคุณธรรมจริยธรรม ทั้งน้ีประเมิน
จากขอ้มูลพื้นฐานและการสอบสัมภาษณ์ โดยสถาบนัฝึกอบรม ไดก้ าหนดใหค้ณาจารยใ์นสาขาวิชาทุกท่านเป็น
กรรมการคดัเลือก ก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนนและขั้นตอนการคดัเลือก โดยวิธีการยึดหลกัความเสมอภาค 
โปร่งใส และตรวจสอบได ้(ภาคผนวกท่ี 9) 
 ในกรณีท่ีประกาศผลการคดัเลือกแลว้ ถา้ผูส้มคัรมีขอ้สงสัย สามารถขอตรวจสอบผลการคดัเลือกได ้
โดยท าหนงัสือขออุทธณ์มายงัภาควิชาฯ จากนั้นจะมีการน าเร่ืองเขา้ท่ีประชุม เพื่อพิจารณาตรวจสอบและแจง้ให้
ผูข้ออุทธรณ์รับทราบ 
จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 สถาบนัฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรมอนุสาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช จะตอ้งไดรั้บการรับรองจากราชวิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทยและ
แพทยสภา มีความพร้อมในการใหบ้ริการดา้นการตรวจวินิจฉยั การผา่ตดั รังสีรักษา และใหย้าเคมีบ าบดัแก่
ผูป่้วยมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งนรีเวช มีการบริการดา้นสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาอยา่งครบวงจร เพื่อให้
ครอบคลุมการดูแลผูป่้วยมะเร็งนรีเวชท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตั้งครรภ ์โดยมีจ านวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดต้าม
เกณฑด์งัน้ี 

 ทั้งน้ี หลกัสูตรฯอนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มีศกัยภาพในการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดไดช้ั้นปีละ 1 คน 
 
คณำจำรย์และบุคลำกรสนับสนุน 
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบแผนงำนฝึกอบรม 
 หมายถึง อาจารยป์ระจ าแผนงานฝึกอบรมท่ีมีภาระหนา้ท่ีในการบริหารและพฒันาหลกัสูตรและการ
เรียนการสอนการฝึกอบรม ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพฒันา
หลกัสูตร โดยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบแผนงานฝึกอบรมตอ้งอยูป่ระจ าแผนงานฝึกอบรมนั้นตลอดระยะเวลาท่ี
จดัการฝึกอบรม อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบแผนงานฝึกอบรมตอ้งมีความรู้และทกัษะในการจดัการฝึกอบรมและ

จ านวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม (ปีละ ชั้นละ) 1 2 3 
แพทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม (คน) 2 4 6 
งานบริบาลผูป่้วยนอกมะเร็งนรีเวช (คร้ัง/ปี) 1200 1400 1600 
งานบริบาลผูป่้วยในมะเร็งนรีเวช (คร้ัง/ปี) 300 330 360 
งานบริบาลผา่ตดั radical surgery ส าหรับมะเร็งนรีเวช (ราย/ปี) 10 20 30 
งานบริบาลรักษาดว้ยยาเคมีบ าบดัในผูป่้วยใหม่ (ราย/ปี) 10 20 30 



ประเมินผลสัมฤทธ์ิของผูรั้บการฝึกอบรม และมีประสบการณ์ท าวิจยัหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวชมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปีภายหลงัไดรั้บวุฒิบตัรหรือหนงัสืออนุมติัฯ และมีความเขา้ใจ
ถึงวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแผนงานฝึกอบรมนั้นเป็นอยา่งดี ซ่ึงสถาบนัไดมี้การจดัตั้งอาจารยใ์นฝ่ายการ
เรียนการสอน ซ่ึงท าหนา้ท่ีบริหารหลกัสูตรการฝึกอบรม เป็นผูรั้บผิดชอบแผนงานฝึกอบรม (ภาคผนวกท่ี 10) 
อำจำรย์ประจ ำแผนงำนฝึกอบรม 
 มีคุณสมบติัขั้นต ่า ดงัน้ี 
1. ไดรั้บวุฒิบตัร หรือหนงัสืออนุมติัแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขามะเร็ง

วิทยานรีเวช  
2. เป็นสมาชิกราชวิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย  
 ผา่นการประเมินคดัเลือกโดยอาจารยป์ระจ าสาขามะเร็งวิทยานรีเวช และไดรั้บการรับรองผา่นการ
คดัเลือกจากภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โดยมีเกณฑป์ระเมิน
ผา่นเม่ือมีผูส้นบัสนุนขั้นต ่าร้อยละ 60 ของอาจารยป์ระจ าภาควิชาทั้งหมด 
จ ำนวนและคุณวุฒิของอำจำรย์ผู้ให้กำรฝึกอบรม 
 สถาบนัฝึกอบรมประกอบไปดว้ยอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมดงัน้ี 
 1. อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมเตม็เวลา    
 สถาบนัฝึกอบรมก าหนดใหมี้จ านวนอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมเตม็เวลาในอตัราอาจารย ์2 คน ต่อแพทย์
ประจ าบา้นต่อยอด 1 คน โดยสัดส่วนผูใ้หก้ารฝึกอบรม ต่อ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุ
สาขามะเร็งนรีเวชวิทยา ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 2 : 1 ในแต่ละปีท่ีรับสมคัร 
 2. อาจารยท่ี์ปรึกษาสาขามะเร็งนรีเวช  
 ท างานแบบไม่เตม็เวลา โดยมีหนา้ท่ีคอยช่วยเหลือใหค้  าปรึกษาแก่อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมเตม็เวลา 
รวมถึงช่วยดูแลแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ทั้งน้ี อาจารยแ์บบไม่เตม็เวลาตอ้งไม่มากกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวน
อาจารยท์ั้งหมด 
 ทั้งน้ีนโยบายการคดัเลือกอาจารยข์องสถาบนัฝึกอบรมเนน้ใหเ้ป็นผูมี้ความรู้ความสามารถทางดา้น
มะเร็งวิทยานรีเวชในระดบัชาติและนานาชาติ มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถในการคน้ควา้วิจยัสร้างองค์
ความรู้ใหม่ ใฝ่รู้และมีเจตคติท่ีดีในการใหบ้ริการทางการแพทยไ์ปจนถึงการใหค้วามรู้แก่ผูฝึ้กอบรม  

 หนา้ท่ีความรับผิดชอบ และภาระงานของอาจารย ์ประกอบดว้ยงานดา้นการศึกษา การวิจยั และการ
บริการ มีระบบการพฒันาอาจารยท์ั้งดา้นการแพทยแ์ละแพทยศาสตร์ศึกษา มีการประเมินอาจารยเ์ป็นระยะทั้ง
จากภาควิชา คณะ และผูฝึ้กอบรม 

 
ทรัพยำกรกำรฝึกอบรม กำรบริหำรกจิกำรและกำรจัดกำร 
 สถาบนัฝึกอบรมจดัใหมี้การเขา้ร่วมกิจกรรมวิชาการและจดัใหมี้การปฏิบติังานนอกเวลาราชการโดยมี
การระบุชัว่โมงการท างานและค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยมี
ค่าตอบแทน ดงัน้ี 
- ค่าตอบแทนรายเดือนใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีไม่มีตน้สังกดั (ประมาณเดือนละ 20,000บาท) 



 นอกจากนั้นยงัจดัใหมี้การฝึกอบรมทดแทนในกรณีท่ีมีการลาพกั เช่น การลาคลอดบุตร การลาป่วย         
การเกณฑท์หาร การถูกเรียกฝึกก าลงัส ารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร เป็นตน้ 
 สถาบนัฝึกอบรมมีความพร้อมในดา้นสถานท่ีและโอกาสในการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั โดยมี
คุณลกัษณะครบตามเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
เกณฑ์ท่ัวไปส ำหรับสถำบันฝึกอบรม 

     1) คุณสมบัติท่ัวไป 
ก) ไดรั้บการรับรองคุณภาพ 

สถาบนัฝึกอบรมผา่นการรับรองคุณภาพจาก 
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ส านกัคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
- ราชวิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย (แพทยสภา) 

ข) มีบรรยากาศทางวิชาการในลกัษณะสังคมนกัวิชาการ เพื่อเสริมสร้างคุณสมบติัในการใฝ่รู้
ใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ไดแ้ก่ การมีการท างานร่วมกนัของแพทยห์ลายระดบัประกอบดว้ยอาจารย ์แพทย์
ประจ าบา้นต่อยอด แพทยป์ระจ าบา้น นิสิตแพทย ์เสริมสร้างลกัษณะการดูแลผูป่้วยแบบองคร์วม เสริมสร้างการ
เรียนการสอน การคน้ควา้หาความรู้ในการดูแลผูป่้วย 

ค) มีระบบการบริหารจดัการท่ีดี มีสถานท่ี เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีพร้อม มีจ านวนผูป่้วยทั้งประเภท
ผูป่้วยในและผูป่้วยนอกพอเหมาะแก่การฝึกอบรมตามเกณฑ ์และผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดมี้ส่วนด าเนินการดูแล
รักษาและใหบ้ริบาลกบัผูป่้วยโดยตรง 

ง) มีหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์ หรือแผนก ใน
โรงพยาบาล เป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินการ โดยผูบ้ริหารของคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์ หรือ
โรงพยาบาลท่ีรับผิดชอบด าเนินการตอ้งไม่มีผลประโยชน์ส่วนตวัท่ีอาจขดัขวางการบริหารและการพฒันางาน
การฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น 

จ) มีปณิธานและพนัธกิจระบุไวช้ดัเจนวา่มุ่งผลิตแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดท่ีมีความรู้
ความสามารถ และคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร และมีความสามารถในการเป็นนกัวิชาการและท่ีจะศึกษา
ต่อเน่ืองได ้และมีวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ ดงัขอ้ 4 

ฉ) มีระบบบริหารงานท่ีชดัเจนเพื่อสนบัสนุนการจดัการฝึกอบรมใหบ้รรลุตามปณิธาน ไดแ้ก่ การ
บริหารงานทัว่ไป ฝ่ายบริการ ฝ่ายการเรียนการสอน ฝ่ายวิจยัและพฒันาบุคลากร  

ช) มีแพทยผ์ูท้รงคุณวุฒิจ านวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาท่ีฝึกอบรมและในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งและ
มีความมุ่งมัน่ ความเตม็ใจในการเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรฝึกอบรม 

2) หน่วยงานกลางพื้นฐาน สถาบนัฝึกอบรมมีหน่วยงานกลางใหบ้ริการ ดงัต่อไปน้ี 
ก) หอ้งปฏิบติัการส าหรับการชนัสูตร  สถาบนัฝึกอบรมมีการใหบ้ริการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ

ซ่ึงครอบคลุมการชนัสูตรประเภทพื้นฐานและประเภทจ าเพาะท่ีจ าเป็นส าหรับการฝึกอบรม ซ่ึงหอ้งปฏิบติัการ
ตอ้งมีพยาธิแพทย ์หรือแพทย ์หรือบุคลากรอ่ืนท่ีมีความรู้ความช านาญเป็นผูค้วบคุม 



• ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถท่ีจะท าการตรวจศพ ตรวจช้ินเน้ือ และส่ิง
ส่งตรวจทางเซลลว์ิทยา ท่ีไดจ้ากการผา่ตดัหรือการท าหตัถการ สามารถเตรียมสไลดช้ิ์นเน้ือเยือ่และส่ิงส่งตรวจ
เพื่อตรวจดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ไดเ้อง สามารถยอ้มช้ินเน้ือพิเศษไดเ้อง พยาธิแพทยท์างนรีเวชมีเวลา มี
ความสามารถ และเตม็ใจให้ค  าปรึกษาหารือหรือสอนแพทยป์ระจ าบา้นทุกสาขาได ้รวมถึงหลกัสูตรไดมี้การ
สนบัสนุนการเรียนรู้ดว้ยตนเองผ่านการปรึกษาทบทวนสไลดช้ิ์นเน้ือกบัอาจารยท์างพยาธิวิทยานรีเวช อตัราการ
ตรวจศพซ่ึงเปรียบเสมือนดชันีช้ีบ่งความสนใจทางวิชาการและความใส่ใจในการคน้หาสาเหตุ การด าเนินโรค 
และการประเมินผลการรักษาของแพทยใ์นโรงพยาบาลนั้นจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนผูป่้วยท่ีถึง
แก่กรรม (ไม่รวมการตรวจศพทางดา้นนิติเวชศาสตร์) การตรวจศพ การตรวจช้ินเน้ือ และการตรวจทางเซลล์
วิทยากระท าโดยครบถว้นจนสามารถใหก้ารวินิจฉยัขั้นสุดทา้ย และมีรายงานการตรวจเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานทุก
ราย ไปจนถึงมีการเก็บรักษาช้ินเน้ือเพื่อการศึกษาวิจยัในอนาคต 

• ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตร์ชันสูตร สามารถใหบ้ริการตรวจดา้น
โลหิตวิทยา เคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์ จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุม้กนัไดเ้ป็นประจ า มีการใหบ้ริการทางดา้น
ธนาคารเลือดท่ีจ าเป็นส าหรับการฝึกอบรม มีการบริการตรวจและใหค้ าปรึกษาทางพนัธุศาสตร์ 

ข) หน่วยรังสีวิทยาและรังสีรักษา สถาบนัฝึกอบรมมีรังสีแพทยผ์ูท้รงคุณวุฒิของภาควิชารังสี
วิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ยสาขารังสีวิทยาวินิจฉยั สาขารังสีรักษาและ
มะเร็งวิทยา ไปจนถึงสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ มีอุปกรณ์ท่ีเพียงพอและทนัสมยั สามารถตรวจทางรังสีท่ีจ าเป็น
ส าหรับการฝึกอบรมได ้รวมไปถึงสามารถใหก้ารรักษาทางรังสีรักษาโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเป็นผูค้วบคุม 

ค) หอ้งสมุดทางแพทย ์สถาบนัฝึกอบรมมีห้องสมุดซ่ึงมีต ารามาตรฐานทางการแพทย ์วารสาร
การแพทยท่ี์ใชบ้่อย หนงัสือดรรชนีและบริการทางอิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับช่วยคน้รายงานท่ีตีพิมพใ์นวารสาร
ส าหรับใหแ้พทยป์ระจ าบา้นใชไ้ดส้ะดวก และสามารถเขา้ถึงขอ้มูลวิชาการท่ีทนัสมยั  

ง) หน่วยเวชระเบียนและสถิติ ผูป่้วยทุกคนมีแฟ้มประจ าตวัซ่ึงบนัทึกประวติั ผลการตรวจร่างกาย 
การสั่งการรักษาท่ีเป็นมาตรฐาน และมีระบบการจดัเก็บ คน้หา และการประมวลสถิติท่ีมีประสิทธิภาพ มีการ
ออกแบบปรับปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ใชร้ะบบ Electronic Medical Record (EMR) เพื่อใหส้ามารถ
สืบคน้ขอ้มูลไดท้นัที 

 3) หน่วยงานทางดา้นคลินิกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลรักษาผูป่้วยสาขาท่ีฝึกอบรม อนัประกอบไปดว้ย
หน่วยงานท่ีส าคญัไดแ้ก่ อายุรศาสตร์ ศลัยศาสตร์ วิสัญญีวิทยา รังสีวิทยา เป็นตน้ เพื่อใหก้ารดูแลรักษาผูป่้วยใน
สาขาท่ีฝึกอบรมอยา่งครอบคลุม 

4) กิจกรรมวิชาการ สถาบนัฝึกอบรมจดัใหมี้กิจกรรมวิชาการสม ่าเสมอ ทั้งในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ในการสาขาท่ีฝึกอบรม ไดแ้ก่ กิจกรรมวารสารสโมสร (Journal club) บทความฟ้ืนฟูวิชาการ การน าเสนอ
รายงานผูป่้วยมะเร็งนรีเวช (Chart review) และกิจกรรมวิชาการระหวา่งหน่วยงานหรือสถาบนั ไดแ้ก่ การ
น าเสนอรายงานผูป่้วยร่วมกบัสหสาขา (Gyne-RT, Gyne-patho conference) การประชุมร่วมระหวา่งสถาบนัใน
การน าเสนอกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจ (Interinstitute conference)  
 
สถำนภำพของสถำบันฝึกอบรม 



 สาขาวิชามะเร็งนรีเวชวิทยา ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ถือเป็นสถาบนัฝึกอบรมหลกั ตามเกณฑท่ี์ก าหนดวา่ สถาบนัฝึกอบรมหลกัตอ้งเป็น
สถาบนัฝึกอบรมท่ีด าเนินการจดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขา และไดรั้บอนุมติัจากแพทย
สภาใหเ้ปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรม โดยจดัใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดรั้บประสบการณ์จากสถาบนัฝึกอบรมอย่าง
นอ้ย 21 เดือน จาก 24 เดือน ซ่ึงคิดเป็นเวลาร้อยละ 87.5 ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด หรือเป็นเวลาไม่ต ่า
กวา่ระยะเวลา 2 ใน 3 ของหลกัสูตรสถาบนั  
 
สถำบันฝึกอบรมกจิกรรมเลือก 
 นอกจากน้ียงัไดรั้บความร่วมมือจากสถาบนัอ่ืนทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยร่วมมือในลกัษณะ
การไปฝึกอบรม/ดูงาน ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดชั้นปีท่ี 2 จะใชช่้วงเวลาท่ีก าหนดให้เป็นวิชาเลือก ในการ
เลือกสถาบนัฝึกอบรมท่ีตนเองสนใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางมะเร็งนรีเวช โดยสามารถเลือกสถานท่ีไดท้ั้งในและ
ต่างประเทศ  
 
แนวทำงกำรพฒันำอำจำรย์ 
 สถาบนัมีแนวทางการพฒันาอาจารย ์โดยจดัใหมี้ 
 1.  การปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใ์หม่ ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจหลกัสูตรท่ีเปิดสอน กระบวนการ
แพทยศาสตร์ศึกษา ตามนโยบายของราชวิทยาลยัและแพทยสภา 
 2. การส่งเสริมอาจารยใ์หมี้การเพิ่มพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งดา้น
การแพทยแ์ละแพทยศาสตร์ศึกษา เพื่อส่งเสริมการฝึกอบรม การวิจยัต่อเน่ือง ใหก้ารสนบัสนุนการท าวิจยั การ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ เขา้ร่วมประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 3. การเสริมทกัษะการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลใหท้นัสมยั ตามกระบวนการ
แพทยศาสตร์ศึกษา จดัใหมี้การประเมินผลการสอนของอาจารยโ์ดยผูฝึ้กอบรม 
 4. ส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาองคค์วามรู้ 
 5. สนบัสนุนการจดัท าผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ 
 
กำรประเมินและกำรประกนัคุณภำพหลกัสูตร/แผนงำนฝึกอบรม และกำรทบทวน/พฒันำแผนงำนฝึกอบรม 
 
กำรประเมินประสิทธิผลของกำรสอน 
 1. การประเมินกลยทุธ์การสอน    
หลกัสูตรฯ มีกระบวนการประเมินกลยทุธ์การสอน ดงัน้ี  
1.1 แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเป็นผูป้ระเมินภายหลงัส้ินสุดการเรียนการสอนในหลกัสูตร  
1.2 ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดในหลกัสูตร  
1.3 ประเมินจากอาจารยผ์ูส้อนในหลกัสูตร    
ภายหลงัการประเมิน คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจะรวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมิน และน าผลการ



ประเมินนั้นมาใชใ้นการพฒันากลยทุธ์การสอนต่อไป 
 2. การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยทุธ์การสอน    
หลกัสูตรฯมีกระบวนการประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชก้ลยทุธ์ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ดงัน้ี  
2.1 แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเป็นผูป้ระเมินภายหลงัส้ินสุดการเรียนการสอนในหลกัสูตร 
2.2 ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดในหลกัสูตร  
2.3 ประเมินจากอาจารยผ์ูส้อนในหลกัสูตร 
ภายหลงัการประเมิน คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจะรวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมิน และน าผลการ
ประเมินนั้นมาใชใ้นการพฒันาทกัษะของอาจารยใ์นการใชก้ลยทุธ์ตามท่ีไดว้างแผนไวต้่อไป 
กำรประเมินหลกัสูตรในภำพรวมในภำพรวม 
 หลกัสูตรฯ มีกระบวนการประเมินหลกัสูตรในภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัผา่นการ 
ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเม่ือส าเร็จการศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา   และส่งเน้ือหา
หลกัสูตรฯให ้ผูท้รงคุณวุฒิและ/หรือผูป้ระเมินภายนอกเป็นผูป้ระเมินในภาพรวมหลงัการปรับปรุงหลกัสูตรฯ
ใหม่ทุกคร้ัง นอกจากน้ี ใหผู้ใ้ชบ้ณัฑิตไดป้ระเมินคุณภาพของบณัฑิตท่ีจบหลงัจบการศึกษาอยา่งนอ้ย 6 เดือน 
(ภาคผนวกท่ี 8) 
กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมรำยละเอยีดหลกัสูตร 
 มีการประเมินผลการด าเนินงานของหลกัสูตรฯตามตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการการ
ประกนัคุณภาพภายใน และมีการน าเสนอผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีในท่ีประชุม คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ ในทุกภาคการศึกษา   
กำรทบทวนผลกำรประเมินและวำงแผนปรับปรุง 
 รวบรวมผลการประเมินท่ีไดจ้ากแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ผูใ้ชบ้ณัฑิต อาจารย ์และคณะกรรมการการ
ประกนัคุณภาพภายใน วิเคราะห์ทบทวนขอ้มูลดงักล่าวเพื่อน ามาใชใ้นการวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรและแผน
กลยทุธ์   

ทั้งน้ีสถาบนัฝึกอบรมจะจดัใหมี้การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง มีระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพการฝึกอบรมภายใน อยา่งนอ้ยทุก 2 ปี ส าหรับการประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก สถาบนัฝึกอบรม
จะตอ้งไดรั้บการประเมินคุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯอยา่งนอ้ยทุก 5 ปี การประเมินหลกัสูตร จะด าเนินการ
อยา่งเป็นระบบทุก 5 ปี ตามแบบสอบถามในภาคผนวกท่ี 11 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวกท่ี 1 
มำตรฐำนควำมรู้ควำมช ำนำญของแพทย์เฉพำะทำงอนุสำขำมะเร็งวิทยำนรีเวช 

 
แพทยท่ี์จบการฝึกอบรมเป็นแพทยเ์ฉพาะทางอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ตอ้งมีคุณสมบติัและความรู้

ความสามารถขั้นต ่าตามสมรรถนะหลกัทั้ง 6 ดา้นดงัน้ี 
1. การบริบาลผูป่้วย (Patient care) 

 ก. มีความรู้ความสามารถระดับสูงในการดูแลปัญหาทางมะเร็งวิทยานรีเวช ท่ีซับซ้อนอย่างมี
มาตรฐานตามองคค์วามรู้ท่ีถูกตอ้งและทนัสมยั 
 ข. มีทกัษะระดบัสูงในการดูแลปัญหาทางมะเร็งวิทยานรีเวช ท่ีซับซ้อนอย่างมีมาตรฐานตาม     องค์
ความรู้ท่ีถูกตอ้งและทนัสมยั 
 ค. มีทกัษะในการดูแลดา้นนรีเวชวิทยาตั้งแต่ระยะก่อนวยัเจริญพนัธุ์ วยัเจริญพนัธุ์และวยัหมดระดู 

2. ความรู้และทกัษะทางการแพทย ์(Medical Knowledge and Skills) 
ก. เขา้ใจวิทยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐานของร่างกายและจิตใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสตรี 
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเช่ียวชาญในอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช  

3. ทกัษะระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
ก. น าเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะให้แพทยน์กัศึกษาแพทย ์แพทยป์ระจ าบา้นและบุคลากรทางการแพทย ์
ค. ส่ือสารให้ขอ้มูลแก่ญาติและผูป่้วย ไดอ้ย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ โดยเคารพการตดัสินใจ 

และศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
ง. มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีท างานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
จ. เป็นท่ีปรึกษาและใหค้  าแนะน าแก่แพทยแ์ละบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางมะเร็งวิทยานรีเวช 

4. การเรียนรู้และการพฒันาจากฐานการปฏิบติั (Practice-based Learning and Improvement) 
 ก. มีการพฒันาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบติั (practice-based) ความคิดสร้างสรรค์ตามหลกั
วิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่และพฒันาระบบบริบาลสุขภาพ 

 ข. ด าเนินการวิจยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้
 ค. วิพากษบ์ทความและงานวิจยัทางการแพทย ์
 ง. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั 



5. (Professionalism) 
 ก. มีคุณธรรมจริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชน 
 ข. มีทกัษะดา้นท่ีไม่ใช่เทคนิค (non-technical skills) 

ค. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต (continuous 
professional development) 

ง. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
จ. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 

6. การท าเวชปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัระบบสุขภาพ (System-based Practice) 
ก. มีความรู้เก่ียวกบัระบบสุขภาพของประเทศ   
ข. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย โดยสามารถอธิบาย

กระบวนการคุณภาพและความปลอดภยัทางมะเร็งวิทยานรีเวช 
ค. ใชท้รัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถปรับเปล่ียนการ

ดูแลรักษาผูป่้วยให้เข้ากับบริบทของการบริบาลสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการ
สถานการณ์วิกฤตทางมะเร็งวิทยานรีเวชได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



ภำคผนวกท่ี 2 
วิธีกำรประเมินผลด้วยควำมรู้ ทักษะ และเจตคติในหลกัสูตรตำมมำตรฐำนควำมรู้ควำมช ำนำญ 

 

มำตรฐำนควำมรู้ควำมช ำนำญ ปัญญำพสัิย จลนพสัิย เจตคติพสัิย 
1. การบริบาลผูป่้วย (patient care) MCQ, MEQ EPA, DOPS 360 degree 

evaluation 
2. ความรู้และทกัษะทางการแพทย ์

(Medical Knowledge and Skills) 
MCQ, MEQ EPA, DOPS, 360 

degree evaluation 
 

3. ทกัษะระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร 
(Interpersonal and Communication 
Skills) 

ประเมินการท า
กิจกรรมวิชาการ 

EPA, DOPS 360 degree 
evaluation 

4. การเรียนรู้และการพฒันาจากฐานการ
ปฏิบติั (Practice-based Learning and 
Improvement) 

ประเมินการท า
กิจกรรมวิชาการ, 
ประเมินการท า
วิจยั 

Log book, 
Portfolio 

360 degree 
evaluation 

5. วิชาชีพนิยม (Professionalism)  Portfolio EPA, DOPS ประเมินการท า
กิจกรรมวิชาการ, 
360 degree 
evaluation 

6. การท าเวชปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัระบบ
สุขภาพ (System-based Practice) 

  360 degree 
evaluation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภำคผนวกท่ี 3 
แบบประเมิน EPAs ของแต่ละกจิกรรม 

 
 แพทยผ์ูฝึ้กอบรมจะตอ้งให้อาจารยใ์นสถาบนัท่ีฝึกอบรม (สถาบนัหลกัหรือสถาบนัสมทบ) ประเมิน

การท ากิจกรรมและหัตถการการดูแลผูป่้วย โดยใช้แบบประเมิน Entrustable Professional Activities (EPAs) 
GO 01 – 05 และ Direct Observation Procedural Skills (DOPs) GO 01 – 07 ของหลกัสูตรมะเร็งวิทยานรีเวช 
(ดงัเอกสารในล าดบัต่อไป) ให้ครบตามท่ี อฝส. มะเร็งวิทยานรีเวชก าหนดให้ครบ และส่งมาพร้อมสมุดบนัทึก
หัตถการเม่ือทางราชวิทยาลยัก าหนด เพื่อให้ประเมินในการสอบวุฒิบตัร หากส่งไม่ครบตามเกณฑ์ขั้นต ่าท่ี
ก าหนดและ/หรือส่งแบบประเมิน EPAs และ DOPs ไม่ครบ จะไม่มีสิทธ์ิสอบขอ้เขียน และสอบปากเปล่าใน
ขั้นตอนต่อไป 

ค าแนะน าในการใชใ้บประเมิน EPAs และ DOPs 
-  แพทยผ์ูฝึ้กอบรมจะตอ้งให้ถูกประเมินในช่วงเวลาท่ีก าหนดในแต่ละกิจกรรม อย่างน้อย 1 คร้ัง 

และส่งใบประเมินมายงั อฝส. ราชวิทยาลยั ดว้ย (แบบประเมินดงักล่าว จะอยูใ่นสมุดบนัทึกหตัถการ) 
-  แพทยผ์ูฝึ้กอบรมจะตอ้งส่งแบบประเมิน EPAs และ DOPs ใหค้รบทุกกิจกรรม  (ทุกใบประเมิน)    และมี

ลายเซนตอ์าจารยผ์ูป้ระเมินครบถว้นสมบูรณ์ 
-  ความหมายของสัญลกัษณ์  

o L2#1 คือ การท ากิจกรรมระดบัขั้นขีดความสามารถ 2 อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 
o L3#1 คือ การท ากิจกรรมระดบัขั้นขีดความสามารถ 3 อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 
o L4#1 คือ การท ากิจกรรมระดบัขั้นขีดความสามารถ 4 อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 
o L5#1 คือ การท ากิจกรรมระดบัขั้นขีดความสามารถ 5 อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 

- การประเมิน EPAs และ DOPs จะประเมินในกรณีท่ีแพทยผ์ูฝึ้กอบรมท ากิจกรรมในระดบั      ขั้น
ขีดความสามารถมากกวา่หรือเท่ากบั 2 ขึ้นไป (ระดบัขั้นขีดความสามารถ 1 ไม่ตอ้งประเมิน) 

- อาจารยผ์ูป้ระเมิน สรุปผลประเมินของแพทยผ์ูฝึ้กอบรม ตามระดบัศกัยภาพโดยรวม ดงัน้ี 
1 =  สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 
2 =  สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์
3 =  สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ 
4 =  สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้ประสบการณ์นอ้ยกวา่ 

- ระดับขั้นขีดความสามารถ (milestones) โดยจ าแนกผลการเรียนรู้ของขีดความสามารถแต่ละ
อยา่งเป็น 5 ขั้น ดงัน้ี 

  ระดบัขั้น 1 ให้เป็นผูส้ังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปฏิบติักิจกรรมนั้น (not allow to practice 
the EPAs) 

   ระดบัขั้น 2 สามารถให้ปฏิบติักิจกรรมนั้นภายใตก้ารก ากบัดูแลอย่างเต็มท่ี (practice the EPAs 
with full supervision) 



   ระดบัขั้น 3 สามารถให้ปฏิบติัเองไดภ้ายใตก้ารก ากบัดูแลเม่ือตอ้งการ (practice the EPAs with 
supervision on demand) 

  ระดบัขั้น 4 สามารถใหป้ฏิบติัเองไดโ้ดยไม่ตอ้งก ากบัดูแล (“unsupervised” practice allowed) 
  ระดบัขั้น 5 อาจใหก้ ากบัดูแลผูอ่ื้นได ้(supervision task may be given) 

  ระดบัขั้นขีดความสามารถ (milestones) อาจไม่ตรงกบัผลประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม แต่มีความ
ใกลเ้คียงกนั ตามตารางเปรียบเทียบ ดงัน้ี 

 

ระดับขั้นขีดควำมสำมำรถ (milestones) ระดับศักยภำพโดยรวม 

            ระดบัขั้น 1                 - 

            ระดบัขั้น 2              ระดบั 1 

            ระดบัขั้น 3 
           ระดบั 2, 3 

            ระดบัขั้น 4 

            ระดบัขั้น 5              ระดบั 4 
 

 อาจารยผ์ูป้ระเมิน EPAs และ DOPs ให้สรุปผลการประเมินแพทยผ์ูถู้กประเมินว่าผ่านหรือไม่      ถา้
ผ่าน มีระดบัศกัยภาพโดยรวมอยู่ในระดบัใดในใบประเมินดว้ย โดยแพทยถ์ูกผูป้ระเมินจะตอ้งมีระดบัศกัยภาพ
โดยรวมไม่ต ่ากวา่ท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละกิจกรรม 

 ระดับ EPAs และ DOPs ในแต่ละชั้นปีใดท่ีอยู่ใน L1 (milestone ระดับขั้น 1 ให้เป็นผูส้ังเกตการณ์
เท่านั้น ไม่อนุญาตใหป้ฏิบติักิจกรรมนั้น) ไม่ตอ้งส่งการประเมิน EPAs หรือ DOPs ของหตัถการนั้น 



อฝส.มะเร็งวิทยำนรีเวช  EPA GO : 01 
EPA GO : 01 Counseling cancer patients (breaking bad news & treatment options)  
เมื่อส้ินสุด 12 เดือน (จบชั้นปีท่ี 1 ) ตอ้งไดผ้ลประเมินอย่างนอ้ยระดบั 3 : 1 คร้ัง 
เมื่อส้ินสุด 24 เดือน (จบชั้นปีท่ี 2 ) ตอ้งไดผ้ลประเมินอย่างนอ้ยระดบั 4 : 1 คร้ัง 

ช่ือแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ...............................................................ชั้นปีท่ี............ 

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

วนัท่ี........................................................ 

 

หัวข้อกำรประเมิน 
ไม่ถูกต้อง       / 

ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบำงส่วน / 

ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหำได้ (ถ้ำมี) 

1. Patient evaluation 

• ความเขา้ใจภูมหิลงั ครอบครัวและประวตักิารเจ็บป่วยของผูป่้วย    

• การประเมินผูป่้วยเก่ียวกบัการรับรู้ ความเขา้ใจ และความรู้สึกท่ีมีต่อโรคมะเร็ง    

• การประเมินผูป่้วยว่ามีความตอ้งการทราบรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคมะเร็งหรือไม่ มาก
นอ้ยเพียงใด 

   

2. Plan of treatment/alternative 

• การบอกขอ้มูลเร่ืองโรคมะเร็งของผูป่้วยตามความเหมาะสม  
• การสังเกตและประเมินปฏิกิริยาผูป่้วยเป็นระยะๆ 

   

3. Special consideration 

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

• เศรษฐานะของผูป่้วย และสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล    

4. Pre-procedural management 

• เตรียมสถานท่ีท่ีเป็นส่วนตวั    

• การสอบถามผูป่้วยถึงความตอ้งการให้ญาติหรือบุคคลท่ีส าคญัมาร่วมรับฟัง    

5. Intra-procedural management  

• การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัโรคมะเร็ง แนวทางการรักษา การด าเนินของโรค และการพยากรณ์
โรค 

   

• การบริหารเวลาให้เหมาะสม การสนทนาต่อเน่ือง ไม่มีการถูกขดัจงัหวะ    

• เปิดโอกาสให้ผูป่้วยไดซ้กัถาม และวางแผนการดูแลรักษาร่วมกนั    

6. Post procedural management  

• การตอบสนองต่อความรู้สึกของผูป่้วยอยา่งเห็นอกเห็นใจ    

• การสรุปขอ้มูล และร่วมวางแผนในเร่ืองต่างๆ กบัผูป่้วย    

7. Communication & interpersonal skills 

• ผูป่้วยและ/หรือญาต ิ    

• ผูร่้วมงาน    

8. Professionalism: ตระหนกัถึงสถานการณ์ ตรงต่อเวลา 

• การตระหนกัถึงสถานการณ์ และให้ก าลงัใจตลอดจนการใชค้  าพูดท่ีเหมาะสม    

• การตรงต่อเวลา และการท างานเป็นทีม     

 
 
 

 

อฝส.มะเร็งวิทยำนรีเวช  EPA GO : 02 

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม 
1 =  ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณ์ 
2 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 
3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์ 
4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามช่วยเหลอืเมื่อตอ้งการ 
5 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคุมผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกว่า 

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



EPA GO : 02 Perioperative management    
เมื่อส้ินสุด 12 เดือน (จบชั้นปีท่ี 1 ) ตอ้งไดผ้ลประเมินอย่างนอ้ยระดบั 3 : 1 คร้ัง 
เมื่อส้ินสุด 24 เดือน (จบชั้นปีท่ี 2 ) ตอ้งไดผ้ลประเมินอย่างนอ้ยระดบั 4 : 1 คร้ัง 

ช่ือแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ...............................................................ชั้นปีท่ี............ 

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

วนัท่ี........................................................ 

 

หัวข้อกำรประเมิน 
ไม่ถูกต้อง  

/ ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบำงส่วน / 

ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหำได้ (ถ้ำมี) 

1. Patient evaluation 

• ประวตัิ ตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบตัิการ    

• สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยและประเมินความรีบด่วนในการผ่าตดั    

• สามารถส่งต่อผูป่้วย/ปรึกษาแพทยต์่างแผนกไดอ้ยา่งเหมาะสม (ถา้มี)    

2. Plan of treatment/alternative 

• ทางเลือกการรักษา (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 

• การเตรียมผูป่้วย    

• การเตรียมทีมผ่าตดัและเคร่ืองมือ    

5. Intra-procedural management  

• ความสามารถในการท าหตัถการ    

• ความสามารถในการป้องกนั แกไ้ขภาวะแทรกซอ้น (ถา้มี)    

6. Post procedural management  

• การสังเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

• การดูแลผูป่้วยหลงัผ่าตดั    

• การบนัทึกเวชระเบียน    

• การวางแผนการรักษาเพิ่มเติม    

7. Communication & interpersonal skills: ผูป่้วยและผูร่้วมงาน 

8. Professionalism: ตระหนกัถึงสถานการณ์ ตรงต่อเวลา 
บนัทกึค าแนะน าเพิม่เตมิ …………………………………......…...…………......…...……… 
ผลการประเมินศกัยภาพโดยรวม   1    2     3     4    5 
 
 
อาจารยผ์ู้ประเมิน    .............................................. (ลายเซน็) 
 
                                 .............................................. (ตวับรรจง) 



 

อฝส.มะเร็งวิทยำนรีเวช  EPA GO : 03 
EPA GO : 03 Emergency/critical care of gynecologic cancer patients  
เมื่อส้ินสุด 12 เดือน (จบชั้นปีท่ี 1 ) ตอ้งไดผ้ลประเมินอย่างนอ้ยระดบั 2 : 1 คร้ัง 
เมื่อส้ินสุด 24 เดือน (จบชั้นปีท่ี 2 ) ตอ้งไดผ้ลประเมินอย่างนอ้ยระดบั 3 : 1 คร้ัง 
ช่ือแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ...............................................................ชั้นปีท่ี............ 

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

วนัท่ี........................................................ 

 

หัวข้อกำรประเมิน 
ไม่ถูกต้อง        

/ ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบำงส่วน / 

ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหำได้ (ถ้ำมี) 

1. Patient evaluation 

• ประวตัิ ตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบตัิการ    

• สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยไดค้รบถว้น    

• การบอกการพยากรณ์โรคและบอกเป้าหมายของการรักษาไดถู้กตอ้ง    

• ประเมินความรีบด่วนในการรักษา /ผ่าตดั (ถา้มี)    

2. Plan of treatment/alternative 

• ให้การดูแลไดอ้ยา่งเหมาะสมและเป็นองคร์วม    

• สามารถบอกทางเลือกของการรักษาได ้    

• สามารถส่งต่อผูป่้วย/ปรึกษาแพทยต์่างแผนก/พิจารณาเขา้รับการรักษาในหอผูป่้วยวกิฤต
เหมาะสม 

   

• การประเมินผลและติดตามผลการรักษาอยา่งต่อเน่ือง    

• การวางแผนการรักษาเมื่อผูป่้วยมีอาการคงท่ี    

• การบนัทึกเวชระเบียนและขอ้มูลต่างๆไดค้รบถว้น    

3. Special consideration 

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

• เศรษฐานะของผูป่้วย สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลและความคุม้ค่าของทรัพยากร    

4. Procedural management (ถ้ำมี) 

• การเตรียมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งช้ี prerequisite condition    

• การเตรียมเคร่ืองมือ การเตรียมผูท้ า ผูช่้วย Universal precaution    

• ขั้นตอนและเทคนิคการท าหตัถการ    

• ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหว่างท าหตัถการ    

• การดูแลผูป่้วยหลงัท าหตัถการ  ให้ค  าแนะน าการปฏิบตัิตวั    

5. Communication & interpersonal skills: ผูป่้วยและผูร่้วมงาน 

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม 
1 =  ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณ์ 
2 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 
3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชี้แนะของอาจารย ์ 
4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามช่วยเหลอืเมื่อตอ้งการ 
5 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคุมผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 

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



6. Professionalism: ตระหนกัถึงสถานการณ์ ตรงต่อเวลา 
 

 
อฝส.มะเร็งวิทยำนรีเวช  EPA GO : 04 

EPA GO : 04 กำรให้ยำเคมีบ ำบัด chemotherapy management  
เมื่อส้ินสุด 12 เดือน (จบชั้นปีท่ี 1 ) ตอ้งไดผ้ลประเมินอย่างนอ้ยระดบั 3 : 1 คร้ัง 
เมื่อส้ินสุด 24 เดือน (จบชั้นปีท่ี 2 ) ตอ้งไดผ้ลประเมินอย่างนอ้ยระดบั 4 : 1 คร้ัง 
ช่ือแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ...............................................................ชั้นปีท่ี............ 

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

วนัท่ี........................................................ 

 

หัวข้อกำรประเมิน 
ไม่ถูกต้อง  

/ ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบำงส่วน     / 

ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหำได้ (ถ้ำมี) 

1. Patient evaluation 

• ประวตัิ ตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบตัิการ    

• สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยได ้    

• ขอความยินยอมผูป่้วย    

2. Pre-procedural management 

• การเตรียมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งช้ี prerequisite condition    

• อธิบายการท างานของยาเคมีบ าบดัที่ผูป่้วยตอ้งไดรั้บอยา่งถูกตอ้ง    

• อธิบายภาวะแทรกซอ้นของการให้ยาเคมีบ าบดันั้น ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง    

3. Plan of treatment/alternative 

• อธิบายขั้นตอนการให้ยาเคมีบ าบดั    

4. Special consideration 

• ปรับเปล่ียนปริมาณยาเคมีบ าบดัเมื่อมีขอ้บ่งช้ีไดอ้ยา่งเหมาะสม    

• บอกขอ้จ ากดัในการให้เคมีบ าบดันั้น ๆ    

5. Intra-procedural management  

• ดูแลการให้ยาเคมีบ าบดัอยา่งถูกตอ้งทั้งการเลือกใชอุ้ปกรณ์และวิธีการ    

• ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหว่างการให้ยาเคมีบ าบดั/บอกการ
แกไ้ขปัญหาระหว่างการให้ยาเคมีบ าบดั 

   

6. Post procedural management  

• การสังเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการให้เคมีบ าบดั    

• บนัทึกเวชระเบียนไดค้รบถว้น ถูกตอ้ง    

• ให้ค  าแนะน าการปฏิบตัิตวั นดัตรวจติดตามฟังผล    

7. Communication & interpersonal skills: ผูป่้วยและผูร่้วมงาน 

8. Professionalism: ตระหนกัถึงสถานการณ์ ตรงต่อเวลา 

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม 
1 =  ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณ์ 
2 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 
3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชี้แนะของอาจารย ์ 
4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามช่วยเหลอืเมื่อตอ้งการ 
5 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคุมผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 

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



 

 
 

 

 
 

 

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม 
1 =  ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณ์ 
2 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 
3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชี้แนะของอาจารย ์ 
4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามช่วยเหลอืเมื่อตอ้งการ 
5 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคุมผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 



อฝส.มะเร็งวิทยำนรีเวช  EPA GO : 05 
EPA GO : 05 Palliative care      
เมื่อส้ินสุด 12 เดือน (จบชั้นปีท่ี 1 ) ตอ้งไดผ้ลประเมินอย่างนอ้ยระดบั 3 : 1 คร้ัง 
เมื่อส้ินสุด 24 เดือน (จบชั้นปีท่ี 2 ) ตอ้งไดผ้ลประเมินอย่างนอ้ยระดบั 4 : 1 คร้ัง 

ช่ือแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ...............................................................ชั้นปีท่ี............ 

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

วนัท่ี........................................................ 

 

หัวข้อกำรประเมิน 
ไม่ถูกต้อง 

 / ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบำงส่วน 

 / ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหำได้ (ถ้ำมี) 

1. Patient evaluation 

• การซกัประวตัิ ตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบตัิการท่ีส าคญั    

• สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยและประเมินความจ าเป็นในการดูแลแบบประคบัประคอง    

• ปรึกษาแพทยต์่างแผนกไดอ้ยา่งเหมาะสม (ถา้มี)    

2. Plan of treatment 

• การบอกขอ้มูลเร่ืองโรคมะเร็งของผูป่้วยตามความเหมาะสม     

• ร่วมดูแลในลกัษณะสหวิชาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม    

• การบนัทึกเวชระเบียนและขอ้มูลต่างๆไดค้รบถว้น    

3.  End-of-life care 

• สามารถร่วมวางแผนและเสนอทางเลือกกบัผูป่้วยและญาติในการดูแลช่วงทา้ย ไดอ้ยา่ง
เหมาะสมเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี ตามความตอ้งการของผูป่้วยและญาติ เช่น การใชอุ้ปกรณ์
ช่วยชีวติ 

   

• สามารถส่งต่อผูป่้วยไปดูแลต่อยงัสถานท่ีๆเหมาะสม (ถา้มี)    

4. Communication & interpersonal skills 

• ทกัษะการแจง้ข่าวร้าย(ถา้มี)    

• สามารถส่ือสารกบัครอบครัวได ้    

• สามารถส่ือสารเพื่อดูแลภาวะความเศร้า การสูญเสียได ้    

5. Professionalism: (ควำมรับผดิชอบ,ค ำนึงถึงประโยชน์ผู้ป่วย, 
เจตคติท่ีดีต่อผู้ป่วย ญำติ เพ่ือนร่วมงำน) 

 

 
 
 
 
 
 
 

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม 
1 =  ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณ์ 
2 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 
3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชี้แนะของอาจารย ์ 
4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามช่วยเหลอืเมื่อตอ้งการ 
5 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคุมผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 

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



  อฝส. มะเร็งวิทยำนรีเวช DOPS GO : 01 
DOPS GO : 01 Colposcopy  
เมื่อส้ินสุด 12 เดือน (จบชั้นปีท่ี 1 ) ตอ้งไดผ้ลประเมินอย่างนอ้ยระดบั 3 : 1 คร้ัง 
เมื่อส้ินสุด 24 เดือน (จบชั้นปีท่ี 2 ) ตอ้งไดผ้ลประเมินอย่างนอ้ยระดบั 4 : 1 คร้ัง 

ช่ือแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด .................................................................ชั้นปีท่ี............ 

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

วนัท่ี........................................................ 

 

หัวข้อกำรประเมิน 
ไม่ถูกต้อง  

/ ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบำงส่วน 

 / ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหำได้ (ถ้ำมี) 

1. Pre-procedural management 

• การเตรียมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งช้ี prerequisite condition    

• การเตรียมเคร่ืองมือ    

• การเตรียมผูท้ า ผูช่้วย Universal precaution     

• ขอความยินยอมผูป่้วย    

2. Intra-procedural management (with important steps)  

• Adequate exposure     

• ล าดบัขั้นตอนและวิธีการตรวจ    

• การบรรยายส่ิงตรวจพบและการบอกขอบเขต    

• การวินิจฉยัจากการส่องกลอ้ง    

• ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหว่างท าหตัถการ    

3. Post procedural management  

• การสังเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

• การบนัทึกเวชระเบียน    

• ให้ค  าแนะน าการปฏิบตัิตวั นดัตรวจติดตามฟังผล    

4. Communication and Interpersonal skills 

• ผูป่้วย    

• ผูร่้วมงาน    

5. Professionalism 

• ตระหนกัถึงสถานการณ์    

• ขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม    

 

 

 

 

 

 
 

  

  

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม 
1 = ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณ์ 
2 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 
3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชี้แนะของอาจารย ์ 
4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามช่วยเหลอืเมื่อตอ้งการ 
5 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคุมผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 

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



อฝส. มะเร็งวิทยำนรีเวช DOPS GO : 02 
DOPS GO : 02 Cryotherapy  
เมื่อส้ินสุด 12 เดือน (จบชั้นปีท่ี 1 ) ตอ้งไดผ้ลประเมินอย่างนอ้ยระดบั 3 : 1 คร้ัง 
เมื่อส้ินสุด 24 เดือน (จบชั้นปีท่ี 2 ) ตอ้งไดผ้ลประเมินอย่างนอ้ยระดบั 4 : 1 คร้ัง 

ช่ือแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ..................................................................ชั้นปีท่ี............ 

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

วนัท่ี........................................................ 

 

หัวข้อกำรประเมิน 
ไม่ถูกต้อง 

 / ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบำงส่วน  

/  ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหำได้ (ถ้ำมี) 

1. Pre-procedural management 

• การเตรียมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งช้ี prerequisite condition    

• การเตรียมเคร่ืองมือ    

• การเตรียมผูท้ า ผูช่้วย Universal precaution     

• ขอความยินยอมผูป่้วย    

2. Intra-procedural management (with important steps)  

• Adequate exposure (ใช ้acetic acid  เมื่อจ าเป็น)    

• ลกัษณะและขนาดของ cryotip มีความเหมาะสมกบัรอยโรค    

• ต าแหน่งการวาง cryotip และการเฝ้าระวงัไม่ให้ cryotip สัมผสักบัผนงัช่องคลอด

ขณะจ้ีเยน็ 
   

• การตั้งระยะเวลาเพื่อจ้ีเยน็เหมาะสม    

• การรอเวลาเพื่อให้ cryotip หลุดออกจากปากมดลูก    

• การรอเวลาเพื่อท าการจ้ีซ ้า (Double freezing) หากจ าเป็น    

• การตรวจดูจุดเลือดออกและการหยดุเลือด    

• ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา เช่น หวั tip ติดกบัผนงัช่องคลอด    

3. Post procedural management  

• แนะน าผูรั้บบริบาลเก่ียวกบัการดูแลหลงัจากการรักษา อาการท่ีควรมาพบแพทย ์    

• การบนัทึกเวชระเบียน    

4. Communication and Interpersonal skills 

• ผูป่้วย    

• ผูร่้วมงาน    

5. Professionalism 

• ตระหนกัถึงสถานการณ์    

• ขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม    

 

 

 

 

 

 

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม 
1 = ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณ์ 
2 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 
3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชี้แนะของอาจารย ์ 
4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามช่วยเหลอืเมื่อตอ้งการ 
5 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคุมผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 

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



อฝส. มะเร็งวิทยำนรีเวช DOPS GO : 03 
DOPS GO : 03 Loop electrosurgical excision procedure (LEEP)/ Large loop excision of transformation zone (LLETZ)  
เมื่อส้ินสุด 12 เดือน (จบชั้นปีท่ี 1 ) ตอ้งไดผ้ลประเมินอย่างนอ้ยระดบั 3 : 1 คร้ัง 
เมื่อส้ินสุด 24 เดือน (จบชั้นปีท่ี 2 ) ตอ้งไดผ้ลประเมินอย่างนอ้ยระดบั 4 : 1 คร้ัง 

ช่ือแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ..................................................................ชั้นปีท่ี............ 

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

วนัท่ี........................................................ 

 

หัวข้อกำรประเมิน 
ไม่ถูกต้อง 

 / ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบำงส่วน   

/ ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหำได้ (ถ้ำมี) 

1. Pre-procedural management 

• การเตรียมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งช้ี prerequisite condition    

• การอธิบายวิธีการให้ยาระงบัความรู้สึก    

• การเตรียมเคร่ืองมือ    

• การเตรียมผูท้ า ผูช่้วย Universal precaution     

• ขอความยินยอมผูป่้วย    

2. Intra-procedural management (with important steps)  

• การตั้งค่าเคร่ืองมือ เคร่ืองจ้ี/LEEP/LLETZ เหมาะสม    

• Adequate exposure และการเลือกเคร่ืองมือถ่างช่องคลอด    

• การประเมินรอยโรค    

• การให ้local anesthesia/การประเมินความเจ็บปวดขณะท า(ถา้มี)    

• การเลือกรูปร่างและขนาดของห่วงไฟฟ้าเหมาะสม    

• เทคนิคการตดัดว้ยห่วงไฟฟ้าและ ECC    

• การตรวจดูจุดเลือดออกและการหยดุเลือด    

• การตรวจสอบเน้ือเยื่อปากมดลูกท่ีไดแ้ละการระบุต าแหน่ง    

• ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหว่างท าหตัถการ    

3. Post procedural management  

• การสังเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

• การบนัทึกเวชระเบียน    

• ให้ค  าแนะน าการปฏิบตัิตวั นดัตรวจติดตามฟังผล    

4. Communication and Interpersonal skills 

• ผูป่้วย    

• ผูร่้วมงาน    

5. Professionalism 

• ตระหนกัถึงสถานการณ์    

• ขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม    
 

 

 อฝส. มะเร็งวิทยำนรีเวช DOPS GO : 04 

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม 
1 = ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณ์ 
2 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 
3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชี้แนะของอาจารย ์ 
4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามช่วยเหลอืเมื่อ
ตอ้งการ 
5 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคุมผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 

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



DOPS GO : 04 Pelvic lymph node dissection 
เมื่อส้ินสุด 12 เดือน (จบชั้นปีท่ี 1 ) ตอ้งไดผ้ลประเมินอย่างนอ้ยระดบั 2 : 1 คร้ัง 
เมื่อส้ินสุด 24 เดือน (จบชั้นปีท่ี 2 ) ตอ้งไดผ้ลประเมินอย่างนอ้ยระดบั 3 : 1 คร้ัง 

ช่ือแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ..................................................................ชั้นปีท่ี............ 

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

วนัท่ี........................................................ 

 

หัวข้อกำรประเมิน 
ไม่ถูกต้อง 

 / ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบำงส่วน 

 / ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหำได้ (ถ้ำมี) 

1. Pre-procedural management 

• การเตรียมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งช้ี prerequisite condition    

• การเตรียมเคร่ืองมือท่ีจ าเป็น เช่น Vein retractor etc.    

• การเตรียมผูท้ า ผูช่้วย Universal precaution     

• ขอความยินยอมผูป่้วย    

2. Intra-procedural management (with important steps)  

• Adequate exposure     

• บอกขอบเขตของต่อมน ้าเหลืองท่ีตอ้งการเลาะไดถู้กตอ้ง    

• การเขา้สู่ lateral paravesical space และ obturator fossa    

• การตรวจหาอวยัวะใกลเ้คียงท่ีส าคญั  ไดแ้ก่  iliac vessels, obturator nerve, 

genitofemoral nerve และท่อไต 
   

• เทคนิคการเลาะต่อมน ้าเหลือง iliac และ obturator    

• ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหว่างท าหตัถการ    

3. Post procedural management  

• การสังเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

• การบนัทึกเวชระเบียน    

• ให้ค  าแนะน าการปฏิบตัิตวั นดัตรวจติดตามฟังผล    

4. Communication and Interpersonal skills 

• ผูป่้วย    

• ผูร่้วมงาน    

5. Professionalism 

• ตระหนกัถึงสถานการณ์    

• ขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม    

 

 

 

 

  

  

อฝส. มะเร็งวิทยำนรีเวช DOPS GO : 05 

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม 
1 = ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณ์ 
2 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 
3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชี้แนะของอาจารย ์ 
4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามช่วยเหลอืเมื่อตอ้งการ 
5 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคุมผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 

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



DOPS GO : 05 Para-aortic lymph node dissection  
เมื่อส้ินสุด 12 เดือน (จบชั้นปีท่ี 1 ) ตอ้งไดผ้ลประเมินอย่างนอ้ยระดบั 2 : 1 คร้ัง 
เมื่อส้ินสุด 24 เดือน (จบชั้นปีท่ี 2 ) ตอ้งไดผ้ลประเมินอย่างนอ้ยระดบั 3 : 1 คร้ัง 

ช่ือแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ..................................................................ชั้นปีท่ี............ 

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

    วนัท่ี........................................................ 

 

หัวข้อกำรประเมิน 
ไม่ถูกต้อง 

 / ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบำงส่วน 

 / ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหำได้ (ถ้ำมี) 

1. Pre-procedural management 

• การเตรียมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งช้ีในการผ่าตดั ขอ้ตอ้งระวงัในการผ่าตดั prerequisite 

condition 
   

• การเตรียมเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการผ่าตดั และเคร่ืองมือพิเศษเพื่อเตรียมแกไ้ข

ภาวะแทรกซอ้น 
   

• การเตรียมผูท้ า ผูช่้วย Universal precaution, sterile technique    

• ขอความยินยอมผูป่้วย    

2. Intra-procedural management (with important steps)  

• Adequate exposure     

• การส ารวจช่องทอ้ง คล าต่อมน ้าเหลืองขา้งหลอดเลือดแดงเอออร์ตา ประเมินโอกาส

ในการท าผ่าตดัส าเร็จ 
   

• การเขา้สู่ paraaortic area    

• การเลาะเน้ือเยื่อบริเวณหนา้หลอดเลือดด าเวนาคาวา/หลอดเลือดแดงเอออร์ตา จบั

ต่อมน ้าเหลืองอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม 
   

• เทคนิคการผ่าตดัที่เหมาะสม    

• ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหว่างท าหตัถการ    

3. Post procedural management  

• การสังเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

• การบนัทึกเวชระเบียน    

4. Communication and Interpersonal skills 

• ผูป่้วย    

• ผูร่้วมงาน    

5. Professionalism 

• ตระหนกัถึงสถานการณ์    

• ขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม    

 

 

 

 

 

 
 

  

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม 
1 = ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณ์ 
2 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 
3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชี้แนะของอาจารย ์ 
4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามช่วยเหลอืเมื่อ
ตอ้งการ 
5 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคุมผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 

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



อฝส. มะเร็งวิทยำนรีเวช DOPS GO : 06 
DOPS GO : 06  Surgical staging of uterine/ ovarian cancer  
เมื่อส้ินสุด 12 เดือน (จบชั้นปีท่ี 1 ) ตอ้งไดผ้ลประเมินอย่างนอ้ยระดบั 2 : 1 คร้ัง  
เมื่อส้ินสุด 24 เดือน (จบชั้นปีท่ี 2 ) ตอ้งไดผ้ลประเมินอย่างนอ้ยระดบั 3 : 1 คร้ัง 

ช่ือแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ..................................................................ชั้นปีท่ี............ 

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

วนัท่ี........................................................ 

 

หัวข้อกำรประเมิน 
ไม่ถูกต้อง  

/ ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบำงส่วน 

 / ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหำได้ (ถ้ำมี) 

1. Pre-procedural management 

• การเตรียมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งช้ี prerequisite condition    

• การเตรียมเคร่ืองมือ    

• การเตรียมผูท้ า ผูช่้วย Universal precaution     

• ขอความยินยอมผูป่้วย    

2. Intra-procedural management (with important steps)  

• Adequate exposure     

• การเก็บน ้าในช่องทอ้งเพื่อตรวจเซลลว์ิทยา    

• การส ารวจภายในช่องทอ้งอยา่งเป็นระบบ      

• การตดัมดลูก/ปีกมดลูก      

• การเลาะต่อมน ้าเหลืองอุง้เชิงกรานและขา้งหลอดเลือดแดงเอออร์ตา    

• การตดัโอเมนตมั (infracolic)    

• การตดัช้ินเน้ือบริเวณท่ีสงสัยว่ามีรอยโรคหรือสุ่มตรวจ หากจ าเป็น    

• เทคนิคการผ่าตดัเหมาะสม    

• ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหว่างท าหตัถการ    

3. Post procedural management  

• การสังเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา    

• การบนัทึกเวชระเบียน    

• ให้ค  าแนะน าการปฏิบตัิตวั นดัตรวจติดตามฟังผล    

4. Communication and Interpersonal skills 

• ผูป่้วย    

• ผูร่้วมงาน    

5. Professionalism 

• ตระหนกัถึงสถานการณ์    

• ขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม    

 

 

 

 

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม 
1 = ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณ์ 
2 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 
3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชี้แนะของอาจารย ์ 
4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามช่วยเหลอืเมื่อตอ้งการ 
5 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคุมผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 

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



อฝส. มะเร็งวิทยำนรีเวช DOPS GO : 07 
DOPS GO : 07 Radical Hysterectomy  
เมื่อส้ินสุด 12 เดือน (จบชั้นปีท่ี 1 ) ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 3 : 1 คร้ัง   
เมื่อส้ินสุด 24 เดือน (จบชั้นปีท่ี 2 ) ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 4 : 1 คร้ัง 

ช่ือแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ..................................................................ชั้นปีท่ี............ 

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

วนัท่ี........................................................ 

 

หัวข้อกำรประเมิน 
ไม่ถูกต้อง 

 / ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบำงส่วน 

 / ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

แก้ปัญหำได้ (ถ้ำมี) 

1. Pre-procedural management 

• การเตรียมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งช้ี prerequisite condition ขอความยินยอมผูป่้วย    

• การเตรียมบริเวณผ่าตดั การเตรียมล าไส้ การเตรียมส่วนประกอบของเลือด การเตรียมยา

ปฏิชีวนะ (prophylactic antibiotic) 
   

• การเตรียมเคร่ืองมือ: self-retaining retractor, parametrial clamps อุปกรณ์ห้ามเลือด    

• การเตรียมผูท้ า ผูช่้วย เทคนิคปราศจากเช้ือ Universal precaution     

2. Intra-procedural management (with important steps)  

• Adequate exposure     

• การตรวจประเมินการแพร่กระจายของมะเร็งในช่องทอ้ง อุง้เชิงกราน และต่อมน ้าเหลือง    

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

• การตรวจหาอวยัวะใกลเ้คียงท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ล าไส้ตรง และเส้นเลือด 

และแยกออกจากบริเวณ parametrium ท่ีจะท าการตดั 
   

• การระบุต าแหน่ง parametrium และการตดั parametrium ดา้นหนา้ ดา้นขา้ง และดา้นหลงั    

• การอนุรักษเ์ส้นประสาท pelvic autonomic nerves (optional)    

• การตดัช่องคลอดส่วนบนและการเยบ็ปิดช่องคลอด    

• เทคนิคการผ่าตดัเหมาะสม เช่น การห้ามเลือดระหว่างผ่าตดั    

• ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซ้อนระหว่างท าหัตถการ    

3. Post procedural management  

• การสังเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา    

• การดูแลการฟ้ืนตวัของการปัสสาวะจากภาวะ neurogenic bladder    

• การบนัทึกเวชระเบียน    

• ให้ค าแนะน าการปฏิบติัตวั นดัตรวจติดตามฟังผล    

4. Communication and Interpersonal skills 

• ผูป่้วย    

• ผูร่้วมงาน    

5. Professionalism 

• ตระหนกัถึงสถานการณ์    

• ขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม    
 

 
การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม 
1 = ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณ์ 
2 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 
3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชี้แนะของอาจารย ์ 
4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามช่วยเหลอืเมื่อ
ตอ้งการ 
5 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคุมผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 

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



 

มาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา  
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ฉบบั พ.ศ. 2563 
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ภำคผนวกท่ี 4 
กำรประเมินผล 

 
เกณฑ์หัตถกำรของแพทย์ต่อยอดอนุสำขำมะเร็งวิทยำนรีเวช ท่ีจะต้องปฏิบัติให้ครบในข้ันต ่ำ 

 

หัตถกำร จ ำนวนรำยท่ีได้ท ำในแต่ละระดับหัตถกำร  

(รำยต่อสองปีกำรศึกษำ) 

ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 

Procedures for preinvasive cervical cancer  

Colposcopy 0 5 10 

Cryotherapy/Electrocoagulation/ 

Thermocoagulation/LASER 

0 2 2 

Loop electrical excision procedure (LEEP)/ 

Large loop excision of transformation zone 

(LLETZ) 

0 2 5 

Gynecologic oncology procedures  

Pelvic lymph node dissection 5 10 0 0 

Para-aortic lymph node dissection 5 5 0 0 

Complete surgical staging of uterine/ 

ovarian cancer 

10 10 0 0 

Radical hysterectomy 10 5 0 0 

Simple vulvectomy 2 0 0 0 

Radical vulvectomy with femoro-inguinal 

lymph node dissection 

2 0 0 0 
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หมายเหตุ 
 ขั้นขีดความสามารถ (milestones) โดยจ าแนกผลการเรียนรู้ของขีดความสามารถแต่ละอย่างเป็น     5 
ขั้น ดงัน้ี 
 ขั้น 1 ใหเ้ป็นผูส้ังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปฏิบติักิจกรรมนั้น (not allow to practice the EPAs) 
 ขั้น 2 สามารถให้ปฏิบัติกิจกรรมนั้นภายใต้การก ากับดูแลอย่างเต็มท่ี (practice the EPAs with full 
supervision) 
  ขั้น 3 สามารถใหป้ฏิบติัเองไดภ้ายใตก้ารก ากบัดูแลเม่ือตอ้งการ (practice the EPAs with supervision on 
demand) 

 ขั้น 4 สามารถใหป้ฏิบติัเองไดโ้ดยไม่ตอ้งก ากบัดูแล (“unsupervised” practice allowed) 
 ขั้น 5 อาจใหก้ ากบัดูแลผูอ่ื้นได ้(supervision task may be given) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวกท่ี 5 
Table of specification 
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Table of specification  ข้อสอบประจ ำปี แพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำมะเร็งนรีเวชวิทยำ  (100 ข้อ ) 
 

Topic 
จ ำนวนข้อ 

(100) 

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

2. Screening and prevention 

3. Pathology 

4. Genetics 

5. Statistics research designs and epidemiology 

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

7. End of life care and best supportive care 

8. Chemotherapy 

9. Radiotherapy 

10. Surgical procedure 

11. Miscellaneous 

15 

8 

8 

5 

7 

25 

7 

7 

5 

8 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวกท่ี 6 
เน้ือหำวิชำของกำรฝึกอบรม 
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หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรฯ อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวชจะต้อง
ครอบคลุมเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 

•   วิธีกำรตรวจคัดกรอง วิธีกำรวินิจฉัย และกำรแบ่งระยะของโรค  (Screening techniques, diagnostic 
techniques, and staging) 
   วัตถุประสงค์ : 
      ผูรั้บการฝึกอบรมควรจะตอ้งมีความรู้เพียงพอเก่ียวกบัเทคนิคการตรวจคดักรอง และการตรวจสืบคน้
เพื่อการวินิจฉัยและการแบ่งระยะของโรค เพื่อท่ีจะสามารถให้การป้องกัน วินิจฉัยโรค และบอกระยะของ
โรคมะเร็งนรีเวชไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
   วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : 

ก. ผูรั้บการฝึกอบรมมีความสามารถในการ 
1. ซกัประวติัและตรวจร่างกายทัว่ไปไดอ้ยา่งครบถว้น 
2. ซกัประวติัทางนรีเวช และตรวจทางนรีเวชได ้
3. ซกัประวติัทางมะเร็ง และตรวจเพื่อประเมินโรคมะเร็งได ้
4. บรรยายโครงการป้องกนัและควบคุมโรคมะเร็งโดยเฉพาะอยา่งยิง่มะเร็งปากมดลูกได ้

ข. ผูรั้บการฝึกอบรมมีความสามารถในการเลือกเทคนิคการตรวจคดักรอง และการตรวจสืบคน้เพื่อ
การวินิจฉยัท่ีเหมาะสมเพื่อ 

1. ใหไ้ดก้ารวินิจฉยั 
2. บอกถึงการกระจายและขอบเขตของโรคได ้
3. ประเมินโรคหรือภาวะอ่ืนท่ีร่วมเป็นอยูด่ว้ย ซ่ึงอาจมีผลต่อการรักษา  

ค. ผูรั้บการฝึกอบรมมีความสามารถท่ีจะบอกระยะของมะเร็งไดถู้กตอ้งตามการแบ่งระยะท่ีเป็น
มาตรฐานท่ียอมรับในขณะนั้นๆ 

ง. ผูรั้บการฝึกอบรมมีความคุน้เคยกบัการประเมิน และการตรวจพิเศษดว้ยเทคนิคต่างๆ ดงัน้ี 
1. การตรวจดว้ยกลอ้งต่างๆ รวมทั้งเขา้ใจ ขอ้บ่งช้ี ขอ้จ ากดั และ เทคนิควิธีการตรวจของ 

1.1 การส่องกลอ้งตรวจปากช่องคลอด ช่องคลอด และ ปากมดลูก (Colposcopy) 
1.2 วิธีการใช้การติดสีต่างๆ เพื่อช่วยในการตรวจ เช่น การใช้  acetic acid, Toluidine blue 

และ Lugol solution 
1.3 การส่องกลอ้งตรวจภายในโพรงมดลูก (Hysteroscopy) 
1.4 การส่องกลอ้งตรวจอุง้เชิงกราน (Diagnostic laparoscopy) 
1.5 การส่องกลอ้งตรวจกระเพาะปัสสาวะ (Cystoscopy) 



 

มาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา  
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ฉบบั พ.ศ. 2563 

82 

 

1.6 การส่องกลอ้งตรวจล าไส้ตรงและล าไส้ใหญ่ตอนปลาย (Proctosigmoidoscopy) 
1.7 การส่องกลอ้งตรวจล าไส้เลก็ และล าไส้ใหญ่ (Endoscopy และ colonoscopy) 

2. วิธีการเอาช้ินเน้ือบางส่วนมาตรวจ รวมทั้งเขา้ใจถึง 
2.1 การตดัเน้ือออกตรวจ (biopsy) รวมทั้งขอ้บ่งช้ีส าหรับ 

2.1.1 การตดัช้ินเน้ือจากปากมดลูกโดยตรง การขูดด้านในปากมดลูก (endocervical 
curettage) การตดัปากมดลูกเป็นรูปกรวย และการตดัปากมดลูกดว้ยห่วงลวดไฟฟ้า (LEEP) 

2.1.2 การตดัช้ินเน้ือจากปากช่องคลอด และ ช่องคลอด 
2.1.3 การตดัช้ินเน้ือเยื่อบุโพรงมดลูก (endometrial biopsy) การขยายปากมดลูก และ

ขดูมดลูก (dilatation and curettage) 
2.1.4 การเลาะต่อมน ้ าเหลืองบริเวณ ขาหนีบ (inguinal) อุง้เชิงกราน บริเวณขา้งหลอด

เลือดแดงใหญ่ (paraaortic) และบริเวณเหนือไหปลาร้า (supraclavicular)  
2.1.5 การตดัช้ินเน้ือในบริเวณท่ีมีการกระจายของมะเร็ง  เช่น ปอด ตบั และ กระดูก 

2.2 การเจาะผา่นผิวหนงัเพื่อตดัช้ินเน้ือตรวจ (Percutaneous biopsy) รวมทั้งขอ้บ่งช้ี ส าหรับ 
2.2.1 การเจาะดูดดว้ยเข็มเล็ก (Fine-needle aspiration) เพื่อตรวจทางเซลล์วิทยา  หรือ

การใชเ้ขม็ตดัเน้ือเยือ่ออกตรวจ (needle biopsies) จาก อุง้เชิงกราน ในช่องทอ้ง และบริเวณผิวหนงั 
2.2.2 การใชเ้ขม็เจาะดูด เพื่อตรวจเซลล ์หรือตรวจเน้ือเยือ่ จาก ปอด ตบั เตา้นม 
2.2.3 การตดัช้ินเน้ือท่ีอยู่ลึก โดยอาศยัการตรวจด้วยเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ หรือ การ

ตรวจดว้ยคลื่นเสียงความถี่สูงเป็นตวัช่วยก าหนดต าแหน่ง  
2.3 การแปลผลรายงานทางเซลลว์ิทยา ทางอณูชีววิทยา และการตรวจคดักรองโดยวิธี VIA (visual 

inspection with acetic acid) โดยเขา้ใจขอ้บ่งช้ี ขอ้จ ากดั และ วิธีการปฏิบติัในส่วนของ 
2.3.1 การเตรียมเพื่อตรวจทางเซลล์วิทยา เช่น conventional cytology และ liquid-based 

cytology 
2.3.2 การแปลผลการตรวจทางเซลลว์ิทยา และ co-testing 
2.3.3 การตรวจคดักรองโดยวิธี VIA  
2.3.4 การแปลผลการตรวจ HPV testings และ HPV biomarkers 
2.3.5 การรักษาโดย cryotherapy, cold coagulation และ laser ablation 

3. การตรวจด้วยภาพทางรังสีเพื่อการวินิจฉัย  (Diagnostic imaging) รวมทั้งขอ้บ่งช้ี ขอ้จ ากัด 
และหลกัการในการแปลผลการตรวจ ส าหรับ 

3.1 ภาพถ่ายเอก็ซเรยท์ัว่ไป (Plain film) 
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3.2 ภาพถ่ายเอ็กซเรยจ์ากการใชส้ารทึบแสง (contrast studies) เช่น การตรวจระบบทางเดิน
อาหารตอนบน และตอนล่าง (upper and lower GI study) และ การตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ (intravenous 
pyelography) 

3.3 การตรวจดว้ยเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ (Computerized tomography) 
3.4 การตรวจดว้ยคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า (MRI; magnetic resonance imaging) 
3.5 การตรวจดว้ยคลื่นเสียงความถี่สูง และการตรวจดว้ย doppler flow 
3.6 การฉีดสารตรวจหลอดเลือดแดง (Angiography) 
3.7 การตรวจดว้ย positron emission tomography (PET) scan  
3.8 การตรวจดว้ย radioisotope scanning 

4. การตรวจเลือด และสารน ้ าในร่างกาย (body fluids) รวมทั้งเขา้ใจขอ้บ่งช้ี และขอ้จ ากดัของ
การตรวจเหล่าน้ี - ผูรั้บการฝึกอบรมทราบวา่ผลการตรวจต่อไปน้ีปกติ หรือผิดปกติ และน าการแปลผลการตรวจ
มาช่วยในการวินิจฉยั และตดัสินการรักษา  

4.1 การตรวจเลือด 
4.2 การตรวจปัสสาวะ และการตรวจการท างานของระบบขบัถ่ายปัสสาวะ 
4.3 การตรวจการท างานของตบั 
4.4 การตรวจ electrolytes และ blood gases 
4.5 การตรวจ tumor markers 
4.6 การตรวจทาง molecular และ genetic 
4.7 การตรวจ hormone receptors 
4.8 การตรวจ cytology 

5. การตรวจประเมินระบบหัวใจและปอด (cardiopulmonary evaluation) รวมทั้งเขา้ใจ     ขอ้บ่งช้ี 
และขอ้จ ากดัของการตรวจเหล่าน้ี – ผูรั้บการฝึกอบรมสามารถน าผลการตรวจต่อไปน้ีมาช่วยในการวินิจฉยั และ
ตดัสินการรักษา   

5.1 การตรวจการท างานของปอด (Pulmonary function testing) 
5.2 การประเมินสภาพหวัใจ (Cardiac evaluation) 
5.3 การตรวจเพื่อประเมินผูป่้วยในภาวะวิกฤต เช่น การตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ   การตรวจ 

central venous pressure, pulmonary wedge pressure, mean arterial pressure, cardiac output และ  systemic 
vascular resistance 
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• พยำธิวิทยำ (Pathology) 
   วัตถุประสงค์ : 
   ผูรั้บการฝึกอบรมควรจะตอ้งมีความรู้และสามารถ จ าแนกความผิดปกติของรอยโรคระยะก่อนเป็น

มะเร็ง มะเร็งลุกลาม  และสามารถแยกรอยโรคเหล่าน้ีได้จากรอยโรคอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่มะเร็ง ดว้ยลกัษณะพยาธิ
สภาพจากการดูดว้ยตาเปล่าและจุลพยาธิวิทยา เขา้ใจพยาธิก าเนิดของมะเร็ง การด าเนินโรคหรือพฤติกรรมของ
เน้ืองอกในระยะก่อนเป็นมะเร็งและมะเร็ง สามารถบอกลกัษณะส าคญัและปัจจยัการพยากรณ์โรคของรอยโรค
ดงักล่าว นอกจากนั้นผูรั้บการฝึกอบรมควรเขา้ใจหลกัการพื้นฐานและการน ามาใช้ทางคลินิกของวิธีการทาง
ห้องปฏิบติัการพยาธิวิทยา ไดแ้ก่ การตดัช้ินเน้ือแบบแช่แข็ง (frozen section)       การยอ้มช้ินเน้ือดว้ยเทคนิคฮิส
โตเคมี (histochemical staining) และอิมมูนโนฮิสโตเคมี (immunohistochemical staining) 

   วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : 
ก. ปากช่องคลอด :  ผูรั้บการฝึกอบรมมีความสามารถท่ีจะ 

1. วินิจฉัยพยาธิสภาพดว้ยตาเปล่า หรือจุลพยาธิสภาพจากกลอ้งจุลทรรศน์ของรอยโรคต่างๆ ท่ี
ปากช่องคลอดรวมทั้ง Bartholin gland ถึงลกัษณะปกติ และลกัษณะผิดปกติต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1.1 Benign conditions  เช่น 
1.1.1  Atrophic and hypertrophic lesions ไดแ้ก่ lichen sclerosus,hyperplastic dystrophy 

                       1.1.2 Condyloma acuminata (low-grade squamous intraepithelial lesion) 
                       1.1.3 Duct cysts ของ Bartholin gland 

1.2 Preinvasive lesions ไดแ้ก่ high-grade squamous intraepithelial lesion [HSIL หรือ vulvar 
intraepithelial neoplasia (VIN) grade 2, 3] และ differentiated VIN 

1.3 Invasive lesions หรือ มะเร็งชนิดต่างๆ ของเยื่อบุผิวปากช่องคลอดเช่น  squamous cell 
carcinoma, verrucous carcinoma, adenocarcinoma, extramammary Paget’s disease, malignant melanoma รวมทั้งเน้ืองอก
อ่ืนๆ ท่ีพบนอ้ยเช่น sarcoma, Meckel’s cell tumors, epithelioid sarcoma, neuroendocrine tumors เป็นตน้ 

1.4   มะเร็งชนิดต่างๆ ของ Bartholin gland เช่น squamous cell carcinoma, adenocarcinoma, adenoid 
cystic carcinoma, transitional call carcinoma 

2. เขา้ใจถึงปัจจยัเส่ียงต่อการติดเช้ือไวรัส และความสัมพนัธ์ระหว่างการติดเช้ือไวรัสกับการ
เจริญเติบโตของเยือ่บุผิว (epithelial growth) และมะเร็ง 

3. เปรียบเทียบและบอกความแตกต่างของรอยโรคระยะก่อนเป็นมะเร็ง (HSIL) และมะเร็งระยะ
ลุกลามชนิด squamous และสามารถวินิจฉยัลกัษณะของ (superficial invasion) ได ้โดยสามารถเขา้ใจปัญหาและ
ขอ้จ ากดัของการวินิจฉยัทางพยาธิวิทยา เช่น การตดัช้ินเน้ือแฉลบ (tangential sectioning) และวิธีการแกไ้ข 
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4. เข้าใจการด าเนินโรค พฤติกรรมและวิถีการแพร่กระจายของเน้ืองอกปากช่องคลอด 
ชนิดต่าง ๆ ได ้

5. เขา้ใจความสัมพนัธ์ของมะเร็งปากช่องคลอดกบัมะเร็งอวยัวะสืบพนัธุ์อ่ืนๆ 
ข. ช่องคลอด : ผูรั้บการฝึกอบรมมีความสามารถท่ีจะ 

1. วินิจฉยัพยาธิสภาพดว้ยตาเปล่า หรือจุลพยาธิสภาพของรอยโรคต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
1.1 Benign conditions  เช่น endometriosis, adenosis, squamous papilloma และ condyloma acuminatum 
1.2 Preinvasive lesions ไดแ้ก่ 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 เน้ืองอกท่ีพบน้อย เช่น yolk sac 
tumors และ sarcomas ชนิดต่างๆ รวมทั้งเน้ืองอกท่ีกระจายมาจากท่ีอ่ืน (metastatic tumor) 

2. บรรยายการด าเนินโรคต าแหน่งท่ีเกิดและวิถีการแพร่กระจายของมะเร็งช่องคลอด 
3. เขา้ใจความสัมพนัธ์ของมะเร็งช่องคลอดกบัมะเร็งอวยัวะสืบพนัธุ์อ่ืนๆ 
4. เข้าใจปัจจัยเส่ียงและความสัมพันธ์ของมะเร็งช่องคลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง clear cell 

adenocarcinoma กบัการใชฮ้อร์โมน diethylstilbestrol ของมารดาระหวา่งตั้งครรภ ์
ค. ปากมดลูก :  ผูรั้บการฝึกอบรมมีความสามารถท่ีจะ 

1. เขา้ใจศพัทท์างเซลลว์ิทยาของระบบ Bethesda  บอกลกัษณะทางเซลลว์ิทยาของรอยโรคระยะ
ก่อนเป็นมะเร็งและมะเร็งไดถู้กตอ้ง  วิธีการตรวจเพิ่มเติม  ทราบความสัมพนัธ์ของเซลลวิ์ทยากบัพยาธิวิทยาช้ิน
เน้ือ วิธีดูแลรักษาสตรีท่ีมีความผิดปกติของเซลลช์นิดต่างๆและแนวทางการตรวจติดตาม  รวมทั้งสามารถให้
ค  าแนะน าแก่สตรีและนรีแพทย์ทั่วไปเก่ียวกับความส าคัญและแนวทางการตรวจติดตามของเซลล์วิทยาท่ี
ผิดปกติแต่ละชนิด    รวมทั้งเขา้ใจปัญหาในการวินิจฉยัภาวะต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1.1  Satisfactory/unsatisfactory cytologic smear, presence/ absence of endocervical 
cells/transformation zone  

1.2 Normal epithelium 
1.3 Benign cytologic changes เ ช่ น  viral change (HSV แ ล ะ  HPV [low-grade squamous 

intraepithelial lesion]), trichomoniasis, moniliasis ฯลฯ 
1.4 Atypical squamous และ glandular cell (ASC และ AGC) รวมทั้งกลุ่มย่อยของความผิดปกติ

ของเซลลด์งักล่าว 
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1.5 Preinvasive lesions ไดแ้ก่ high-grade squamous intraepithelial lesion (HSIL) และ 
adenocarcinoma in situ (AIS) 

1.6 Invasive lesions หรือ  มะ เร็งชนิดต ่า งๆ  ของปากมดล ูก เช ่น  squamous cell 
carcinoma, adenocarcinoma เป็นต้น 

2. เขา้ใจความส าคญัทางคลินิกและสามารถวินิจฉยัพยาธิสภาพดว้ยตาเปล่า หรือจุลพยาธิสภาพ
จากกลอ้งจุลทรรศน์ของรอยโรคต่างๆ ดงัต่อไปน้ีไดถู้กตอ้ง 

2.1 Benign lesions เช่น squamous metaplasia, microglandular hyperplasia 
2.2 Preinvasive lesions ไดแ้ก่ 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, เน้ืองอก   ท่ีพบน้อยเช่น adenoid 
cystic tumors, lymphomas รวมทั้งเน้ืองอกท่ีกระจายมาจากท่ีอ่ืน (metastatic lesions) 

3. บรรยายการเกิด transformation zone รวมทั้ งการเปล่ียนแปลงแบบ squamous metaplasia 
(immature และ mature) และการเกิดความผิดปกติระยะต่างๆ ของเยื่อบุผิว  squamous epithelium (squamous 
intraepithelial lesion) ไปจนกระทั่งเป็นรอยโรคระยะก่อนเป็นมะเร็ง (high-grade squamous intraepithelial 
lesion, HSIL) 

4. วินิจฉยัแยกภาวะ high-grade squamous intraepithelial lesion (HSIL) with gland involvement 
จากภาวะมะเร็งลุกลามท่ีมี stromal invasion ได ้

5. เข้าใจและบรรยายค าจ ากัดความของมะเร็งลุกลามระยะเร่ิมแรกกับมะเร็งขนาดเล็ก 
(microinvasive carcinoma) และบรรยายหลกัการและเหตุผลของการรักษาพยาธิสภาพแต่ละชนิด 

6. อธิบายความสัมพนัธ์ของลกัษณะท่ีพบจากการตรวจดว้ยกลอ้งส่องขยายปากมดลูก ลกัษณะ
ทางเซลลวิ์ทยา และลกัษณะทางจุลพยาธิวิทยาของรอยโรคก่อนมะเร็งและมะเร็ง สามารถอธิบายเหตุผล  แนว
ทางการสืบคน้ และวิธีดูแลรักษาในกรณีท่ีผลจากการตรวจดงักล่าวไม่สัมพนัธ์กนัได ้

7. ทราบวิธีการต่างๆ ทางพยาธิวิทยาท่ีช่วยในการวินิจฉยัแยกมะเร็งชนิด adenocarcinoma ท่ีเกิด
จากเยือ่บุโพรงมดลูกและจากปากมดลูก 

8. ใหก้ารวินิจฉยัและบอกความส าคญัของการลุกลามของมะเร็งปากมดลูกเขา้สู่หลอดเลือดและ
หลอดน ้าเหลือง (lymph-vascular invasion) ได ้

9. เขา้ใจการด าเนินโรคของมะเร็งปากมดลูกและปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินโรค 
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10. เขา้ใจผลกระทบของการตั้งครรภ์ในแต่ละไตรมาสต่อการด าเนินโรค การดูแลรักษา และ
ผลการรักษารอยโรคก่อนมะเร็งและมะเร็ง 

11. เข้าใจความสัมพันธ์ของ cervical neoplasia ต่อการติดเช้ือไวรัสท่ีท าให้เกิดภูมิคุ ้มกัน
บกพร่อง (HIV)  

ง. เยือ่บุโพรงมดลูก :  ผูรั้บการฝึกอบรมมีความสามารถท่ีจะ 
1. วินิจฉยัจุลพยาธิสภาพของรอยโรคต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1.1 Benign physiologic changes of endometrium ไดแ้ก่ proliferative, secretory, menstruation, endometrium 
of pregnancy, Arias-Stella change, hormonally suppressed endometrium, adenomyosis เป็นตน้ 

1.2 Hyperplastic endometrium ไดแ้ก่  hyperplasia  without  atypia และ atypical 
hyperplasia/endometrioid intraepithelial neoplasia (AH/EIN)  

1.3 Invasive carcinoma  
• ทราบการแบ่งมะเร็งออกเป็นกลุ่ม Type I และ Type II ซ่ึงแบ่งตามพยาธิสภาพและ

ความรุนแรงในการด าเนินของโรคและการพยากรณ์โรค หรือแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ตามลกัษณะของตวัช้ีวดัทาง
ชีวโม เลกุล  คือ  POLE ultramutated, microsatellite instability hypermutated, copy-number low และ  copy-
number high ตามเครือข่ายวิจยัแผนท่ีจีโนมของมะเร็ง (Cancer Genome Atlas Research Network) ซ่ึงอาจมีท่ีใช้
ทางคลินิกในอนาคตอนัใกลใ้นการเลือกวิธีการรักษาเพิ่มเติม 

• ทราบมะ เ ร็ งชนิ ดต่ างๆ  ได้ แ ก่  adenocarcinoma, adenocarcinoma with squamous 
differentiation, papillary serous carcinoma, squamous carcinoma, mucinous carcinoma แ ล ะ  clear cell 
carcinoma 

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 เ ช่ น  leiomyosarcoma แล ะกลุ่ ม  smooth muscle tumor of 
uncertain malignant potential (STUMP) 

1.6 Combined epithelial and stromal lesions ไดแ้ก่ carcinosarcoma (ช่ือเดิม mailgnant mixed 
mullerian tumors) with homologous และ heterologous elements 

1.7 Metastatic carcinoma 
2. เข้าใจปัจจัย เ ส่ียง ความสัมพันธ์ของเยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ  (endometrial 

hyperplasia), มะเร็งชนิด adenocarcinoma และ sarcoma  ตลอดจนพฤติกรรมการด าเนินของโรคและ    วิถีการ
แพร่กระจายของมะเร็ง 
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3. วินิจฉยัแยกโรคระหวา่งเยื่อบุโพรงมดลูกปกติและ adenocarcinoma ได ้และเขา้ใจปัญหาของ
การวินิจฉยัแยกโรคระหวา่ง atypia และ well-differentiated adenocarcinoma 

4. วินิจฉัยแยกต้นก าเนิดของมะเร็งว่าเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกท่ีแพร่กระจาย  (metastatic 
cancer) หรือ เป็นมะเร็งเยือ่บุโพรงมดลูกและมะเร็งรังไข่ท่ีพบร่วมกนั (synchronous cancers) 

5. ทราบพยาธิสภาพของรอยโรคเยื่อบุโพรงมดลูกท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก 
เช่น Arias-Stella change, Mullerian inclusion cyst โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในต่อมน ้าเหลือง 

6.   ทราบเกณฑก์ารวินิจฉยัแยกโรคระหว่าง leiomyoma กบั STUMP และ leiomyosarcoma  
7. วินิจฉยัแยกภาวะ adenomyosis กบั invasive endometrial adenocarcinoma ได ้
8. ทราบลกัษณะและการพยากรณ์โรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผิด ปกติ

ทางพนัธุกรรม 
9. ทราบลกัษณะพยาธิวิทยาของโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกหลงัการรักษาดว้ยยาฮอร์โมน ยา

เคมีบ าบดั หรือรังสีรักษา 
10. เขา้ใจขอ้ดีและขอ้เสีย และสามารถให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัการให้ฮอร์โมนทดแทนในสตรี  ท่ี

เคยเป็นมะเร็งเยือ่บุโพรงมดลูก 
จ. ท่อน าไข่ : ผูรั้บการฝึกอบรมมีความสามารถท่ีจะ 

1. วินิจฉยัพยาธิสภาพดว้ยตาเปล่า หรือจุลพยาธิสภาพของรอยโรคต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
1.1 Benign lesions เช่น marked chronic salpingitis, follicular salpingitis, tuberculous salpingitis with 

active epithelial component และ salpingitis isthmica nodosa, benign endometrial-type lesions ต่างๆ เช่น endometriosis 
(plical and subserosal) และ  pseudodecidual reaction (plical and subserosal), pregnancy-related lesions ได้แก่  ectopic 
pregnancy และ placental site (villi not present in section) 

1.2 Adenocarcinoma และ carcinosarcoma 
1.3 Metastatic carcinoma 

2. เขา้ใจวิธีการแยกเน้ืองอกชนิดปฐมภูมิท่ีท่อน าไข่เอง และ ชนิดทุติยภูมิท่ีกระจายมาจากท่ีอ่ืน 
ฉ. รังไข่ : ผูรั้บการฝึกอบรมมีความสามารถท่ีจะ 

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

malignant lesions ได ้
1.2 การแบ่ง Epithelial tumors ตามพยาธิสภาพออกเป็น Type I ซ่ึงอาจพัฒนามาจาก borderline 

ovarian tumors หรือ endometriosis ได้แก่  low grade serous carcinoma, clear cell carcinoma, endometrioid carcinoma, 
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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 เน้ืองอกท่ีพบนอ้ยเช่น small cell carcinomas, fibroma เป็นตน้ 
1.6 Metastatic carcinoma 

2. บอกความชุกของการเกิดโรคเน้ืองอกรังไข่ชนิดต่างๆ และโอกาสท่ีจะมีพยาธิสภาพทั้งสอง
ขา้ง 

3. ทราบพยาธิก าเนิด ปัจจยัเส่ียงต่างๆ รวมทั้ง familial หรือ genetic risk factors ของมะเร็งรังไข่ 
รวมทั้งโอกาสการเกิด metachronous cancers ของมะเร็งท่ีต าแหน่งอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. ทราบปัจจยัพยากรณ์โรค การด าเนินโรค และพฤติกรรมของเน้ืองอกรังไข่ชนิดต่างๆ  
5. บอกลกัษณะท่ีใช้แยกมะเร็งชนิดปฐมภูมิท่ีรังไข่ และ มะเร็งท่ีกระจายมาจากท่ีอ่ืนรวมทั้ง 

synchronous tumor ของ gynecologic cancers เช่น ovarian และ endometrial cancers 
ช. เน้ือเยือ่รก : ผูรั้บการฝึกอบรมมีความสามารถท่ีจะ 

1. วินิจฉยัพยาธิสภาพดว้ยตาเปล่า หรือจุลพยาธิสภาพของรอยโรคต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
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 ได ้
ซ. ต่อมน ้าเหลือง : ผูรั้บการฝึกอบรมมีความสามารถท่ีจะ 

1. วินิจฉยัจุลพยาธิสภาพของรอยโรคชนิด 
1.1 Reactive hyperplasia 
1.2 Metastatic carcinoma และ 
1.3 Benign epithelial inclusions  

2. ทราบลกัษณะของเซลลม์ะเร็งจากการเจาะดูดต่อมน ้าเหลือง 
ฌ. Omentum & Peritoneum : ผูรั้บการฝึกอบรมมีความสามารถท่ีจะ 
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1. วินิจฉยัรอยโรคของมะเร็งท่ีแพร่กระจายไปท่ี omentum และ peritoneum ได ้
2. ทราบแนวทางการวินิจฉัยรอยโรค invasive vs non-invasive implant ของ borderline ovarian 

tumor 
 

III. สรีรวิทยำ และพยำธิสรีรวิทยำ (Physiology and pathophysiology) 
วัตถุประสงค์ :   

             ผูรั้บการฝึกอบรมควรจะตอ้งมีความรู้ดา้นสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา ท่ีดีพอท่ีจะน าไปใชใ้นการดูแล
รักษา และหรือป้องกนัโรคในผูป่้วยมะเร็งนรีเวช 
   วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม :  

ก. ระบบสารน ้ าและเกลือแร่: ผูรั้บการฝึกอบรมมีความเขา้ใจถึงความส าคญั การเฝ้าระวงัและการ
ดูแลรักษาภาวะฉุกเฉินเบ้ืองตน้ ในเร่ืองของ 

1. สัดส่วนของสารน ้ าในร่างกาย และอนัตรายหรือภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
ของ 

1.1 ความสามารถในการซึมผา่น (permeability) ซ่ึงมีผลต่อปริมาณน ้าในร่างกาย 
1.2 ขบวนการธรรมชาติในการแลกเปล่ียน (normal  exchange)  ท่ีท าใหเ้กิดความสมดุลของ

สารน ้าและเกลือแร่ในร่างกาย 
2. ความผิดปกติของสารน ้าและเกลือแร่ ในภาวะ 

2.1 การขาดหรือมีมากเกินควร 
2.2 ความเขม้ขน้ของเกลือโซเดียมผิดปกติ 
2.3 ความเขม้ขน้ของเกลือโปแตสเซียมผิดปกติ 
2.4 ความเขม้ขน้ของเกลือแมกนีเซียมผิดปกติ 
2.5 ความเขม้ขน้ของเกลือแคลเซียมผิดปกติ 
2.6 ความผิดปกติของระบบ กรด-ด่าง  

ข. ภาวะโภชนาการ: ผูรั้บการฝึกอบรมมีความเขา้ใจในเร่ืองของ 
1. ความตอ้งการของสารน ้ า  เกลือแร่ พลงังาน โปรตีน  คาร์โบไฮเดรต ไขมนั  และวิตามินท่ี

ส าคญัในแต่ละวนั 
2. วิธีการคิดค านวณปริมาณของสารน ้ า เกลือแร่ พลงังาน วิตามินและแร่ธาตุท่ีส าคญัท่ีขาดไป 

และสามารถน าผลการค านวณมาใชใ้นการรักษาทดแทนส่วนนั้นๆ ได ้
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3. การประเมินภาวะโภชนาการผูป่้วย และแนวทางการทดแทนภาวะพร่องโภชนาการทั้ง enteral 
และ parenteral route  

ค. เลือด และส่วนประกอบของเลือด : ผูรั้บการฝึกอบรมมีความรู้ในเร่ืองต่อไปน้ี 
1. การใหผ้า่นทางเส้นเลือด (transfusions) 

1.1 ส่วนประกอบ  ขอ้บ่งช้ี  ความเส่ียง และประโยชน์ของการให ้
- Packed washed, frozen red cells 
- Platelets 
- Pooled and fresh frozen plasma 
- Albumin 
- Concentrated leukocytes 
- Cryoprecipitate 

1.2 ความเส่ียง จากการติดเช้ือไวรัสเอชไอวี  ตบัอกัเสบ หรือเช้ือโรคอ่ืนๆ จากการให้เลือด 
หรือ ส่วนประกอบของเลือด 

1.3 ปฏิกิริยาแทรกซ้อนท่ีเกิดจากการให้เลือดหรือส่วนประกอบของเลือด และให้การดูแล
รักษาได ้

2. มีความเขา้ใจระบบการแขง็ตวัของเลือด รวมถึง 
2.1 Hemostasis ท่ีปกติ 
2.2 สภาวะท่ีมีการแขง็ตวัของเลือดผิดปกติ 
2.3 สาเหตุ การวินิจฉยั และรักษาภาวะเลือดออกผิดปกติ ทั้งท่ีเป็นมาแต่ก าเนิดหรือภายหลงั 

3. มีความเข้าใจภาวะแทรกซ้อนทางระบบเลือดท่ีเกิดจากการให้ยาเคมีบ าบัดหรือรังสีรักษา 
สามารถใหก้ารดูแลรักษาภาวะเหล่าน้ีได ้

4.1 Bone marrow suppression 
4.2 Febrile neutropenia 

ง. ระบบทางเดินหายใจ : สรีรวิทยาของปอดทั้งในภาวะปกติและภาวะท่ีมีพยาธิสภาพ – ผูรั้บการ
ฝึกอบรม 

1. เขา้ใจสรีรวิทยาท่ีปกติ และวิธีการตรวจวดัการท างานของปอด (ดูบทการตรวจเพื่อการวินิจฉยั 
และวิธีการประเมินผูป่้วยก่อนผา่ตดั) 

2. สามารถตรวจวินิจฉยั และรักษา 
2.1 ปอดอกัเสบ 
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2.2 obstructive and/or restrictive lung disease ทั้งระยะเฉียบพลนัและระยะเร้ือรัง 
4. สามารถตรวจวินิจฉัย และรักษา ภาวะทางเดินหายใจลม้เหลวท่ีเกิดจากโรคเร้ือรัง หรือเกิด

โดยเฉียบพลนัท่ีเกิดกบัผูป่้วยผา่ตดั หรือไม่ไดรั้บการผา่ตดั ไดแ้ก่ 
3.1 ภาวะมีน ้าท่วมในช่องปอด 
3.2 Adult respiratory distress syndrome 

5. เขา้ใจการท างานของเคร่ืองช่วยหายใจ 
จ. ภาวะช็อก : สาเหตุ  อาการแสดงทางคลินิก  และการรักษาภาวะท่ีอวยัวะไม่ไดรั้บเลือดมาเล้ียง

อยา่งเพียงพอ -  ผูรั้บการฝึกอบรมสามารถอธิบาย 
1. การท างานของหวัใจในภาวะปกติ (ดูบทเทคนิคการตรวจวินิจฉยั และบทเภสัชวิทยา) 
2. สาเหตุ ตรวจวินิจฉยั และรักษาการเปลี่ยนแปลงการท างานของร่างกายอนัเกิดจาก 

2.1 ภาวะช็อกจากการขาดสารน ้าในร่างกาย 
2.2 ภาวะช็อกจากโรคหวัใจ 
2.3 ภาวะช็อกจากการติดเช้ือ 

ฉ. ไต และภาวะไตวาย : ผูรั้บการฝึกอบรมเขา้ใจ และสามารถอธิบาย 
1. การท างานของไตในภาวะปกติ  

1.1 กลไกการควบคุมการท างาน 
1.2 การประเมินการท างานของไต (ดูบทเทคนิคการตรวจวินิจฉยั) 

2. การท างานของไตท่ีผิดปกติ รวมถึงลกัษณะทางคลินิก การตรวจวินิจฉัย และการรักษาภาวะ
ต่างๆ ดงัน้ี 

2.1 โรคติดเช้ือ 
2.2 มีการอุดตนั 
2.3 ภาวะท่ีอวยัวะไม่ไดรั้บเลือดมาเล้ียงอยา่งเพียงพอ 
2.4 พิษท่ีเกิดจากยาเคมีบ าบดั 
2.5 พิษท่ีเกิดจากยาปฏิชีวนะ 

3. อธิบายการเปล่ียนแปลงของกระเพาะปัสสาวะท่ีอาจเกิดขึ้นภายหลงั 
3.1 การมีเน้ืองอก 
3.2 การผา่ตดั 
3.3 เคมีบ าบดั 
3.4 รังสีรักษา 
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ช. ระบบทางเดินอาหาร : ผูรั้บการฝึกอบรมเขา้ใจ และสามารถอธิบาย 
1. การท างานในภาวะปกติ 
2. การเปล่ียนแปลงในการท างานของระบบ ท่ีอาจเกิดภายหลงั 

2.1 รังสีรักษา 
2.2 เคมีบ าบดั 
2.3 การผา่ตดั 
2.4 การเกิดเน้ืองอกหรือการกลบัเป็นซ ้าของโรคมะเร็ง 

3. แนวทางการตรวจวินิจฉยั และการดูแลรักษาภาวะแทรกซอ้นท่ีเกิดจาก 
3.1 ภาวะล าไส้อุดตนั 
3.2 กลุ่มอาการ blind loop 
3.3 กลุ่มอาการ short bowel 
3.4 Fistula 
3.5 Bowel perforation 
3.6 Bowel ileus 

4. แนวทางการตรวจวินิจฉยั การเส่ือมการท างานของตบัท่ีเกิดจาก 
4.1 เน้ืองอกในเน้ือตบั หรือนอกตบั 
4.2 เช้ือโรค 
4.3 ภาวะตบัแขง็ 
4.4 ภาวะพิษต่อตบั 

5. เมตาโบลิซึมของ แคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม และสารจ าเป็นต่อร่างกาย 
ซ. ระบบหวัใจและหลอดเลือด : ผูรั้บการฝึกอบรมเขา้ใจ และสามารถอธิบาย 

1. พยาธิก าเนิด การป้องกัน และการรักษาภาวะหลอดเลือดอักเสบจากการอุดของล่ิมเลือด  
(thrombophlebitis) 

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

ป้องกนัการแขง็ตวัของเลือดชนิดรับประทาน 
2.4 การใช ้filter ท่ีหลอดเลือด vena cava 
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2.5 การใชย้าละลายล่ิมเลือด 
3. การดูแลจดัการเม่ือมีการเสียเลือด พร้อมทั้งเขา้ใจหลกัการของการอุด (embolization) เส้นเลือด

ส่วนปลาย 
4. ภาวะท่ีเป็นพิษต่อหวัใจ ท่ีเป็นผลจาก ยาเคมีบ าบดั รังสีรักษา เป็นตน้ 

ฌ. ประสาทวิทยา และจิตเวช : ผูรั้บการฝึกอบรมเขา้ใจ และสามารถอธิบาย 
1. ความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลางท่ีเกิดขึ้นสัมพนัธ์กบัมะเร็งและการรักษามะเร็ง เช่น 

1.1 กลุ่มอาการ organic brain 
1.2 อนัตรายท่ีเกิดจากมะเร็งกดเบียดไขสันหลงัหรือรากประสาท 
1.3 อนัตรายต่อสมองและไขสันหลงัท่ีเกิดจากการรังสีรักษา และหรือ เคมีบ าบดั 

2. อธิบายถึงความผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลาย ท่ีเกิดเป็นภาวะแทรกซ้อนภายหลงัการ
รักษาดว้ย การผา่ตดั เคมีบ าบดั รังสีรักษา หรือเกิดจากการลุกลามของมะเร็ง 
 
  IV. พยำธิก ำเนิดของมะเร็ง กำรลุกลำม และกำรกระจำย (Carcinogenesis invasion and metastasis) 

   วัตถุประสงค์ :   
   ผูรั้บการฝึกอบรมควรจะต้องติดตามศึกษาให้เขา้ใจทฤษฎีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกับ พยาธิก าเนิดของ
มะเร็งรวมทั้งปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดมะเร็ง เช่น ประวติัมะเร็งในครอบครัว เช้ือไวรัส หรือผลกระทบจาก
ส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการกระจายหรือลุกลามของมะเร็งนรีเวช 
          วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : 

 ผูรั้บการฝึกอบรมมีความเขา้ใจ และสามารถอธิบาย  
ก. ความสัมพนัธ์ของพยาธิก าเนิดของมะเร็งกบัปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี 

1. ฮอร์โมน รวมถึง 
1.1 ฮอร์โมนเอสโตรเจนท่ีได้รับขณะอยู่ในครรภ์มารดาท่ีอาจมีผลต่อการเกิดมะเร็งช่อง

คลอด หรือมะเร็งปากมดลูก 
1.2 ฮอร์โมนเอสโตรเจนท่ีใชเ้สริม หรือทดแทน 
1.3 การใช ้tamoxifen เพื่อการรักษา 

2. รังสี รวมถึง 
2.1 ความเส่ียงในการเกิดมะเร็งซาร์โคมา หรือมะเร็งชนิดอ่ืนท่ีสูงขึ้น ในบริเวณท่ีเคยไดรั้บ

รังสีรักษามาก่อน 
2.2 ความเส่ียงจากการตรวจโดยวิธีรังสีวินิจฉยั 
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2.3 ความเส่ียงของทารกในครรภ์จากการตรวจโดยรังสีวินิจฉัย เลือกใช้การตรวจได้
เหมาะสม  

3. ยาเคมีบ าบดั รวมถึง 
3.1 ความเส่ียงในการเกิดความผิดปกติของระบบเม็ดเลือด เช่น มะเร็งเมด็เลือดขาวในผูป่้วย

ท่ีเคยไดรั้บการรักษาดว้ย alkylating agents และยาเคมีบ าบดัตวัอ่ืน 
3.2 ความเส่ียงของทารกในครรภ ์ในมารดาท่ีไดรั้บยาเคมีบ าบดั 

4. ความสัมพนัธ์ของการติดเช้ือ HPV, HSV, HIV และไวรัสตวัอ่ืนๆ กบัการเกิดมะเร็งนรีเวช และ
วิธีการป้องกนัการติดเช้ือไวรัสเหล่าน้ี 

5. การปนเป้ือนจากส่ิงแวดลอ้มภายนอก เช่น แป้งฝุ่ น และ asbestos กบัการเกิดมะเร็งรังไข่ หรือ
การสูบบุหร่ีกบัการเกิดมะเร็งอวยัวะสืบพนัธุ์สตรีส่วนล่าง 

6. การผา่เหล่า (mutation) ของยนี (เช่น BRCA) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมะเร็งชนิดต่างๆ  
ข. แบบแผนของมะเร็งท่ีมีความสัมพนัธ์ในครอบครัว (familial หรือ hereditary) เช่น มะเร็งของเตา้

นม เยือ่บุโพรงมดลูกรังไข่ และล าไส้ใหญ่ 
ค. ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัเซลลม์ะเร็ง ทั้งดา้นโครงสร้าง (นิวเคลียส, cytoplasm, membrane) หรือ 

ดา้น metabolism กบัเอนไซมต์่างๆ 
ง. วงจรของเซลล ์(cell cycle) รวมถึงระยะ (phase) ต่าง ๆ คือ G1, S, G2, M , G0 
จ. รูปแบบของการแพร่กระจายของมะเร็งนรีเวชชนิดต่าง ๆ  
ฉ. หลกัของการลุกลาม และการกระจาย ของมะเร็ง ซ่ึงรวมถึง 

1. ช่วงเร่ิมก่อตวัของมะเร็ง 
2. การเพิ่มจ านวนเซลลแ์บบไร้การควบคุม 
3. การสร้างหลอดเลือดใหม่ (angiogenesis) 
4. การลุกลามไปยงัอวยัวะขา้งเคียง น ้าเหลือง หรือหลอดเลือด 
5. การกระจายไปยงัอวยัวะส่วนอ่ืนท่ีไกลออกไป 
6. การ migration ของเซลลม์ะเร็ง 
7. Molecular marker ท่ีส าคญัต่อการลุกลามและแพร่กระจายของมะเร็ง 

 
   V. พนัธุศำสตร์ (Genetics) 

   วัตถุประสงค์ :  
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   ผูรั้บการฝึกอบรมควรจะตอ้งสามารถสาธิตถึงความเขา้ใจในเร่ือง ยนีมะเร็ง (oncogenes)       ยนีตา้น
มะเร็ง (tumor suppressor genes)  ยนีซ่อมแซมดีเอน็เอ (DNA repair genes) พยาธิก าเนิดของมะเร็ง และทราบถึง
อิทธิพลของพนัธุกรรม เพื่อน ามาใชใ้นการปฏิบติังานทางคลินิกท่ีเก่ียวกบัมะเร็งนรีเวช 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : 
ก. ผูรั้บการฝึกอบรมเขา้ใจ และสามารถอธิบายในเร่ือง 

1. พนัธุศาสตร์ของมะเร็งในระดบัโมเลกุล ท่ีเก่ียวกบั 
1.1 Proto-oncogenes  
1.2 Anti-oncogenes 

2. กลไกในการท างานของยนีมะเร็ง ไดแ้ก่  
2.1 Transduction 
2.2 Point mutation 
2.3 Insertion mutation 
2.4 Amplification 
2.5 Translocation 

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

4. ธรรมชาติและขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงโครโมโซมในมะเร็ง รวมถึง 
4.1 ระหวา่งการเปลี่ยนแปลงจ านวน กบั โครงสร้าง 
4.2 ระหวา่งการเปลี่ยนแปลงแบบจ าเพาะ กบัไม่จ าเพาะ 
4.3 ระหวา่งการเปล่ียนแปลงท่ีถ่ายทอดทางพนัธุกรรม กบั ท่ีเกิดขึ้นเองภายหลงั 

5. บทบาทของยนีมะเร็ง รวมถึง 
5.1 คุณสมบติั 
5.2 กลไกการท างาน 
5.3 ยนีมะเร็งท่ีพบเฉพาะในบางครอบครัว 
5.4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งยนีมะเร็งกบั growth factors 

6. หลักการพื้นฐานทางพันธุศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับโรคมะเร็ง ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง และ
สามารถน ามาใชใ้นเวชปฏิบติัทางมะเร็งนรีเวช 
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7. หลกัการส าคญัทางพนัธุศาสตร์ของมะเร็งท่ีเก่ียวกบั 
7.1 อาย ุ
7.2 การเกิดเป็นมะเร็งท่ีอวยัวะทั้งสองขา้ง (bilaterality) 
7.3 การเกิดมะเร็งปฐมภูมิ (primary tumors) ท่ีอวยัวะมากกวา่หน่ึงแห่งในเวลาเดียวกนั 

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

 9. Genetic testing 
 9.1 หลกัการท า Genetic testing  
 9.2 Pre-test and Post- test counselling 
 9.3 ขอ้บ่งช้ีในการตรวจ 

 
  VI.  สถิติ และกำรศึกษำแบบทดลอง (Statistics and experimental design) 

   วัตถุประสงค์ :   
   ผูรั้บการฝึกอบรมควรจะตอ้งสามารถสาธิตถึงการมีความรู้ทางระบาดวิทยา และวิธีการทางสถิติ ท่ี
จะน ามาใชอ้อกแบบหรือวิเคราะห์ตีความการศึกษาวิจยั 

   วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : 
ก. ผูรั้บการฝึกอบรมสามารถบรรยาย และตีความหลกัการในทางระบาดวิทยาท่ีเก่ียวขอ้ง      ใน

เร่ือง 
1. ระบาดวิทยาเชิงพรรณนา 

1.1 อุบติัการณ์/ความชุกของโรค 
1.2 การปรับอตัราการเกิดโรค (adjustment of disease rates) 

2. สาเหตุของโรค 
2.1 ขอ้ก าหนดของส่ิงท่ีคิดวา่เป็นสาเหตุ 
2.2 การประมาณเชิงปริมาณดว้ยวิธี (relative risk, odds ratio) 

3. การตรวจคดักรองโรค หรือปัจจยัเส่ียง 
3.1 ขอ้ก าหนดท่ีตกลงไวใ้นแต่ละโปรแกรม หรือแผนของการตรวจคดักรอง 
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3.2 การประมาณเชิงปริมาณด้วยวิธี การหาความไว /ความจ าเพาะ , receiver-operator 
characteristics (ROC) curve, positive/negative predictive values) 

4. อตัราการรอดชีพ, survival analysis, progression free survival, overall survival 
5. การออกแบบการศึกษาวิจยั 

5.1 การศึกษาวิจยัโดยการทดลอง เช่น การวิจยัคลินิกแบบสุ่ม  (RCT), phase I, II or III trials, 
หรือ non-inferiority trial, และการศึกษาวิจยัแบบ field trial รวมถึง community trial  

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

6. การด าเนินงานศึกษาวิจยัท่ีเหมาะสม 
6.1 การค านวณค่า power 
6.2 การเลือกกลุ่มศึกษา  
6.3 การเลือกกลุ่มเปรียบเทียบ 
6.4 การท าการสุ่มตวัอยา่งและเกณฑก์ารคดัเขา้/คดัออก 
6.5 การค านึงถึงสิทธิผูป่้วยท่ีน ามาศึกษาวิจยั 
6.6 การหลีกเล่ียงอคติ (bias) 
6.7 การหลีกเล่ียงตวัแปรกวน (confounder) ต่าง ๆ 
6.8 บทบาทของ IRB (institutional review board) หรือ EC (ethics committee) 

ข. ผูรั้บการฝึกอบรมสามารถอธิบาย  
1. สถิติเชิงพรรณา 

1.1 การวดัแนวโนม้ส่วนกลาง 
1.2 การวดัการกระจายของขอ้มูล 

2. การประมาณการณ์ทางสถิติของความหลากหลาย (confidence interval) 
3. การทดสอบสมมุติฐานดว้ย 

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 การทดสอบเม่ือมีสองกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ย Z หรือ T test 
3.3.2 การทดสอบเม่ือมีกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่สอง ดว้ย analysis of variance 
3.3.3 การทดสอบเม่ือกลุ่มตวัอยา่งมีสัดส่วนต่างกนั ดว้ย chi square 
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3.4 Multivariate techniques เช่น การวิเคราะห์แบบถดถอย ด้วย  multiple regression และ 
logistic regression 

ค. ผูรั้บการฝึกอบรมตระหนกัวา่เม่ือใดควรจะปรึกษานกัสถิติเพื่อวางแผนการท าวิจยั 
ง. ผูรั้บการฝึกอบรมทราบถึงความส าคญั ประโยชน์ และขอ้จ ากดัของการใชค้อมพิวเตอร์ในการ

เก็บและวิเคราะห์ขอ้มูล 
จ. ผูรั้บการฝึกอบรมเขา้ใจและใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาแบบ systematic review และสามารถน า

ขอ้มูลมาประยกุตใ์ช ้
ฉ. ผูรั้บการฝึกอบรมทราบถึงประโยชน์และขั้นตอนการวิพากยผ์ลงานวิจยัอย่างมีวิจารณญาณ 

(critical appraisal) และสามารถท าการวิพากยผ์ลงานวิจยัอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากผลงานวิจยั
มาใชป้ระโยชน์ 

 
     VII. วิทยำภูมิคุ้มกนัของเน้ืองอก (Tumor immunology) 

  วัตถุประสงค์ : 
  ผูรั้บการฝึกอบรมควรท่ีจะตอ้งทราบส่วนประกอบท่ีส าคญัของระบบภูมิคุม้กนั 

  วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : 
ก. ผูรั้บการฝึกอบรมตอ้งใหนิ้ยามของค าต่อไปน้ีได ้

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

ตน้ก าเนิดและหนา้ท่ี 
3. Antibodies ทั้ง 5 ชนิด ไดแ้ก่ IgM, IgD, IgG, IgA, และ IgE รวมทั้งอธิบายการสร้าง และ

หนา้ท่ี 
4. “T cells” ทั้ง 3 ชนิด ไดแ้ก่ T helper หรือ CD4, T suppressor หรือ CD8, natural killer cell 

รวมทั้งอธิบายตน้ก าเนิดและหนา้ท่ี 
5. Cytokines ท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางการแพทย์ ( เช่น TNF (tumor necrosis factor), interleukins, 

interferon, และ anti-angiogenesis  agents ) 
6. Complement รวมทั้งอธิบายตน้ก าเนิด หนา้ท่ี และกลไกการออกฤทธ์ิ  

ข. การตอบสนองทางภูมิคุม้กนั - ผูรั้บการฝึกอบรมสามารถ 
1. บอกกลไกของการสร้าง antibody หลงัจากไดรั้บ antigen 
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2. อธิบายกลไกการสร้าง cytotoxic lymphocytes หลงัจากไดรั้บส่ิงแปลกปลอม หรือ      สารท่ี
เป็น antigen 

3. บอกหน้าท่ีของ cytokines ท่ีส าคญั บอกกลไกการหลัง่ cytokines ทั้งหลัง่ชนิดเดียว หรือหลัง่
ร่วมกนัหลายๆ ชนิด 

4. บอกกลไกของ hypersensitivity ชนิดเฉียบพลนั (acute) และชา้ (delayed) 
5. แยกระหวา่งการตอบสนองทางภูมิคุม้กนัแบบ humoral-mediated และ cell-mediated 
6. อธิบายกลไกของการเป็นพิษต่อเซลลแ์บบ cell-mediated 
7. ใหต้วัอยา่งของ immunosuppression,  enhancement, และ tolerance ได ้
8. อธิบายผลของการขาดอาหารต่อระบบภูมิคุม้กนั และวิธีการตรวจติดตาม 
9. อธิบายผลของยาเคมีบ าบดัต่อระบบภูมิคุม้กนั  
10. อธิบายผลของมะเร็งระยะลุกลามมากต่อระบบภูมิคุม้กนั  

ค. ภูมิคุม้กนัวิทยาของเน้ืองอก - ผูรั้บการฝึกอบรมทราบขอ้มูลท่ีทนัสมยัว่า ระบบภูมิคุม้กนัมีความ
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการต่างๆ ของเน้ืองอก และจะตอ้งท าส่ิงต่างๆ ต่อไปน้ีได ้ดงัน้ี 

1. แยกระหวา่ง 
1.1 Tumor-specific transplantation antigen (TSTA)  
1.2 Tumor-associated antigens (TAA) 
1.3 Human leukocyte antigen (HLA) 

2. อธิบายทฤษฎีการควบคุมระบบภูมิคุม้กนั และการสูญเสียการต่อตา้นเน้ืองอก 
3. อธิบายการเกิดเน้ืองอกในคนท่ีมีภูมิคุม้กนับกพร่อง หรือถูกกดภูมิคุม้กนั 
4. อธิบาย antigen เฉพาะท่ีพบในเน้ืองอกท่ีถูกกระตุน้ใหเ้กิดโดยสารเคมีท่ีก่อใหเ้กิดมะเร็ง 
5. อธิบาย antigen ตรงกันขา้ม (converse antigenicity) ท่ีพบในเน้ืองอกท่ีถูกกระตุน้ให้เกิดโดย

เช้ือไวรัส 
6. อธิบายหลกัฐานทางระบบภูมิคุม้กนัของการเกิดเน้ืองอกจากเช้ือไวรัส 
7. อธิบายเก่ียวกบั antigen ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ืองอก (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 ในมะเร็งนรีเวช 
ง. การรักษาทางระบบภูมิคุม้กนั (immunotherapy) – ผูรั้บการฝึกอบรมสามารถ 

1. นิยามและอธิบาย การรักษาทางระบบภูมิคุ ้มกันแบบ cellular (เช่น active specific, active 
nonspecific, และ passive) และอธิบายหลกัการใชก้ารรักษาขา้งตน้ 
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2. อธิบายการสร้าง antibodies ชนิด monoclonal และการประยุกต์ใช้ antibody ชนิดน้ี     ในการ
วินิจฉยัและรักษามะเร็ง 

3. นิยามและอธิบาย การรักษาทางระบบภูมิคุม้กนั แบบ adoptive immunotherapy 
4. นิยามและอธิบาย การรักษาทางระบบภูมิคุ ้มกันโดย modulation of host immunity ได้แก่ 

immune checkpoint blockades, และ cytokines 
5. นิยามและอธิบาย การรักษาทางระบบภูมิคุม้กนัโดย cancer vaccines รวมทั้งรูปแบบต่างๆ ของ 

antigen ในการกระตุน้ใหเ้กิดระบบภูมิคุม้กนัของวคัซีน 
 

     VIII. กำรให้ยำรักษำและเคมีบ ำบัดในมะเร็งนรีเวช (Medical and chemotherapeutic treatment in gynecological 
cancers) 

  วัตถุประสงค์ : 
   ผูรั้บการฝึกอบรมควรท่ีจะตอ้งเขา้ใจเภสัชวิทยาของยาและเคมีบ าบดัท่ีส าคญัๆ ท่ีใช้ในการรักษา
ผูป่้วยโรคมะเร็งทางนรีเวช และมะเร็งอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสามารถใชย้าไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : 
ก. ผูรั้บการฝึกอบรมเขา้ใจและอธิบาย 

1. ชีววิทยาของเน้ืองอก ในเร่ือง 
1.1 จลนศาสตร์ของการเติบโตของเซลลม์ะเร็ง วงจรเซลล ์(cell cycle) และ growth fraction 
1.2 หลกัการทัว่ไปของการออกฤทธ์ิของยาเคมีบ าบดัต่อเซลลม์ะเร็ง ไดแ้ก่ 

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

2. ชนิดของยาและเคมีบ าบดั ไดแ้ก่ 
2.1 Alkylating และ alkylating-like agents 
2.2 Antimetabolites 
2.3 ผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติ ซ่ึงรวมถึง plant alkaloids, และ enzymes 
2.4 Antitumor antibiotics 
2.5 Agent derivative from plants   
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2.6 ฮอร์โมน (Hormonal agents) 
2.7 Targeted therapies 

3. กลไกการออกฤทธ์ิของยาและเคมีบ าบดั ไดแ้ก่ 
3.1 กลไกเฉพาะของยา 
3.2 กลไกท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรเซลล ์ 

4. เภสัชวิทยาของยาและเคมีบ าบดั  
4.1 การบริหารยา และการดูดซึมของยา (ทางปาก ทางหลอดเลือดด า-แดง เขา้กลา้ม เขา้ไข

สันหลงั เขา้ช่องทอ้ง และอ่ืนๆ) 
4.2 การกระจายของยา 
4.3 การเปล่ียนแปลงของยาในร่างกาย 
4.4 การขบัยาออกจากร่างกาย (drug clearance and AUC concept) 
4.5 ปฏิกิริยา (interaction) กบัยาอ่ืน กบัรังสีรักษา กบัสภาวะ hyperthermia 
4.6 ขบวนการเพิ่มประสิทธิภาพของยา เช่น การหุม้ยาเคมีบ าบดัดว้ย liposome 
4.7 Targeted therapy เช่น anti-angiogenesis 
4.8 กลไกการเกิดการด้ือยา และการลดการด้ือยา 

5. การใหย้าและเคมีบ าบดัร่วมกนัหลายชนิด ไดแ้ก่ 
5.1 หลกัการใหย้าและเคมีบ าบดัร่วมกนัหลายชนิด 
5.2 การใหย้าและเคมีบ าบดัร่วมกนัหลายชนิดในผูป่้วยมะเร็งนรีเวช 
5.3 เภสัชวิทยาของยาเด่ียวแต่ละตวั และหลกัการเลือกใชย้าและเคมีบ าบดัร่วมกนัหลายชนิด 

ถา้การใหย้าและเคมีบ าบดัหลายชนิดร่วมกนัไดเ้หมาะสม 
5.4 หลกัการให้การรักษาด้วยยาและเคมีบ าบดัจ าเพาะ เช่น การให้ยาเคมีบ าบดัขนาดสูง

ร่วมกบัการปลูกถ่ายไขกระดูก และการใหย้าและเคมีบ าบดัในช่องทอ้ง 
6. แนวทางการประเมินทางคลินิก เร่ือง 

6.1 นิยามศัพท์ ท่ีเป็นสากลและใช้บ่อย เช่น complete response, partial response, stable, 
progressive disease, relapse ของ Response Evaluation Criteria In Solid Tumors (RECIST)   

6.2 แนวคิดของการท าการศึกษาการใชย้าแบบ phase I, II และ III 
6.3 ข้อมูลปัจจุบันในการใช้ยาและเคมีบ าบัดก่อนการผ่าตัดและ/หรือร่วมกับรังสีรักษา 

(neoadjuvant/concurrent chemoradiation) 
6.4 เหตุผลท่ีใชข้นาดยา ระยะเวลาใหย้า การเพิ่มขนาดยาแต่ละชนิด  
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7. ปัญหาเร่ืองผลขา้งเคียง หรือภาวะแทรกซอ้นของยา ไดแ้ก่ 
7.1 ผลของยาต่อเซลล์ท่ีเจริญเติบโตเร็ว เช่น เซลล์ไขกระดูก เซลล์บุทางเดินอาหาร และ

เซลลร์ากขน/ผม 
7.2 ผลขา้งเคียงจ าเพาะของยาและเคมีบ าบดัแต่ละอยา่ง หรือยาและเคมีบ าบดัท่ีใชร่้วมกนัแต่

ละอยา่ง 
7.3 การดูแลรักษาผลขา้งเคียงท่ีเกิดจากยาและเคมีบ าบดัโดย 

7.3.1 การรักษาตามอาการ (ใหส้ารอาหาร ใหย้าบ ารุงเลือด ยาปฏิชีวนะ)  
7.3.2 การรักษาจ าเพาะเจาะจง (ใหเ้มด็เลือด/เกลด็เลือด ใหย้าตา้นฤทธ์ิ) 

7.4 การดูแลรักษาภาวะท่ียาและเคมีบ าบดัร่ัวออกจากหลอดเลือด 
7.5 การวิ นิ จฉั ย และ ดูแล รักษาภาวะภู มิ ไ ว เ กินต่ อย า เค มีบ าบัด  ( chemotherapy 

hypersensitivity) 
8. การรักษาโดยยาและเคมีบ าบดัรวมทั้งยาฮอร์โมนท่ีใช้ในมะเร็งนรีเวชแต่ละชนิด         ตาม

พยาธิวิทยาและระยะของมะเร็งใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการดูแลรักษาท่ียอมรับส าหรับมะเร็งแต่ละชนิด 
9. บทบาทของสารกระตุน้ต่างๆ (growth factors, cytokines) ในการป้องกนัภาวะแทรกซอ้นจาก

ยาและเคมีบ าบดั และในการรักษามะเร็ง 
             10. การใหย้าเพื่อป้องกนัหรือลดผลขา้งเคียงก่อนใหย้าและเคมีบ าบดั (premedication) 
 

   IX. เภสัชวิทยำ (Pharmacology)  
   วัตถุประสงค์ : 

        ผูรั้บการฝึกอบรมควรท่ีจะตอ้งทราบ ลกัษณะทางเภสัชวิทยาของยา หรือสารอาหาร ท่ีใชบ้่อย  ใน
ผูป่้วยมะเร็ง ในเร่ืองการดูดซึม การแพร่กระจาย การเปล่ียนสภาพในร่างกาย การขบัออกจากร่างกาย และเภสัช
จลนศาสตร์ ตลอดจนปฏิกิริยาของยาแต่ละชนิดเม่ือใหร่้วมกนั (drug interaction)  

   วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : 
ก. โภชนาการ - ผูรั้บการฝึกอบรมเขา้ใจเภสัชวิทยาของ 

1. การใหส้ารอาหารทางหลอดเลือด (parenteral nutrition ) ในดา้น 
1.1 ขอ้บ่งช้ี 
1.2 การบริหารสารอาหาร (central vs peripheral) 
1.3 ส่วนประกอบของสารอาหารท่ีจะให ้
1.4 การเสริมวิตามินและเกลือแร่ 
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1.5 การใช ้fat emulsions 
1.6 ภาวะแทรกซอ้นจากการใหส้ารอาหารทางหลอดเลือด อนัจะท าใหเ้กิดภาวะ 

1.6.1 ไตวาย 
1.6.2 ตบัวาย 
1.6.3 ภาวะแทรกซอ้นของหลอดเลือดด า ณ ต าแหน่งท่ีใหส้ารอาหาร 

2. การใหส้ารอาหาร ผา่นทางเดินอาหาร ในดา้น 
2.1 ขอ้บ่งช้ี 
2.2 ช่องทางท่ีจะใหส้ารอาหาร 
2.3 ส่วนประกอบของสารอาหารท่ีจะให ้
2.4 ภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจเกิด 

ข. เภสัชวิทยาของการสมานของแผล - ผูรั้บการฝึกอบรมมีความรู้ในเร่ืองบทบาทต่อการสมานของ
แผล ของ 

1. วิตามิน 
2. แร่โลหะ (Trace metals)  
3. สารกระตุน้ (Growth factors) 
4. ยาเคมีบ าบดั 
5. รังสีรักษา 

ค. ยา/สารบ ารุงเลือด : ในการรักษาภาวะซีดจากมะเร็ง หรือซีดจากการรักษามะเร็ง - ผูรั้บการ
ฝึกอบรมเขา้ใจการใชย้า/สารเหล่าน้ี รวมถึงทราบผลท่ีจะเกิดขึ้น และผลขา้งเคียง 

1. ตวัยาท่ีเร่งการสร้างเมด็เลือดแดง (erythropoeisis) – erythropoietin 
2. ตวัยาท่ีเร่งการสร้างเมด็เลือดขาว – filgrastim, pegfilgrastim and sargramostim  

ง. ยา/สารฆ่าเช้ือ – ผูรั้บการฝึกอบรมควรทราบหลกัการใช้ยาปฏิชีวนะ ยาตา้นเช้ือรา และยาตา้น
ไวรัส   

1. หลกัการใหย้าปฏิชีวนะแบบป้องกนั (prophylactic antibiotic)  
2. กลไกการออกฤทธ์ิของยาปฏิชีวนะท่ีส าคญั 
3. ผลขา้งเคียงของยาปฏิชีวนะ 
4. การเลือกใชย้า/สารฆ่าเช้ือท่ีเหมาะสมรวมทั้งการใชย้าปฏิชีวนะหลายตวัร่วมกนั 
5. การใชย้าฆ่าเช้ือชนิดทาท่ีแผล (topical patches) 

จ. ยาแกป้วด/นอนหลบั - ผูรั้บการฝึกอบรมมีความรู้ทัว่ไปในเร่ืองของ 
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1. การเลือกชนิดของยาท่ีใชค้วบคุมอาการปวด เช่น NSAID, opiate agonists 
2. ชนิดของยาท่ีควรจะเลือกใชใ้นกรณีมีโรคตบั หรือโรคไต 
3. วินิจฉยัและรักษาภาวะไดรั้บยาเกินขนาดโดยใช ้naloxone หรือ flumazenil 
4. การควบคุมอาการปวดท่ีรุนแรงเฉียบพลนั ท่ีเก่ียวขอ้งกบั tumor และหลงัการผา่ตดั 
5. การควบคุมอาการปวดท่ีเร้ือรัง (ตามแนวทางขององคก์ารอนามยัโลก)  
6. การใชย้า/สาร หรือ วิธีช่วยเสริม (adjuvants) เพื่อการควบคุมความเจ็บปวดใหดี้ขึ้น 
7. การปรับยาระงบัปวดจากการใหท้างหลอดเลือดมาเป็นใหท้างอ่ืน เช่น กิน หรือ topical patches 

ฉ. ยาสลบ - ผูรั้บการฝึกอบรมมีความรู้ทัว่ไปในเร่ืองของ 
1. ยาสลบท่ีเป็นก๊าซ ในดา้น เมตาบอลิซึม ผลเสียต่อตบัและไต ผลขา้งเคียง และผลต่อหัวใจและ

หลอดเลือด 
2. ยาท่ีใหท้างหลอดเลือด ในดา้น เมตาบอลิซึม ผลเสียต่อตบัและไต ผลขา้งเคียง และผลต่อหวัใจ

และหลอดเลือด 
3. ยาท่ีใชใ้นการให้ยาระงบัความรู้สึกแบบ regional, topical, และ local รวมทั้งผลขา้งเคียง เมตา

บอลิซึม ผลเสียต่อตบัและไต การแพย้า และผลต่อหวัใจ และหลอดเลือด รวมทั้งผลต่อระบบประสาท 
ช. สารตา้นการแขง็ตวัของเลือด - ผูรั้บการฝึกอบรมทราบ 

1. กลไกการออกฤทธ์ิของสารต้านการแข็งตัวของเลือด ชนิดต่างๆ เช่น heparin,            low 
molecular weight heparin, warfarin 

2. ขอ้บ่งช้ีในการใช้สารตา้นการแข็งตวัของเลือด (รวมถึงขนาดยาท่ีใช้) เช่น เพื่อการรักษาใน
ภาวะ coagulopathies (DVT, PE)  เพื่อการป้องกนัโดยใชเ้ป็น minidose ใหท้าง central lines 

3. การดูแลรักษาภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใช ้anticoagulant therapy  
ซ. ยาทางหวัใจและหลอดเลือด - ผูรั้บการฝึกอบรมทราบขอ้บ่งช้ี และการใชข้อง  

1. ยา cardiotonic, antiarrhythmic ในการรักษาภาวะหวัใจวาย หรือเตน้ไม่เป็นจงัหวะ 
2. ยาขบัปัสสาวะในการรักษาภาวะหวัใจวาย และความดนัโลหิตสูง 
3. ยา vasoactive ในการรักษาภาวะช็อกจากการติดเช้ือ และความดนัโลหิตสูง 
4. สาร calcium channel blockers, renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors ในการรักษาภาวะ

หวัใจและหลอดเลือดผิดปกติ 
5. ยาลดไขมนั (antilipemic agents) 

ฌ. อ่ืนๆ - ผูรั้บการฝึกอบรมมีความรู้ทัว่ไปในเร่ือง ขอ้บ่งช้ีและการใช ้
1. Histamine (H2) receptor antagonists  ใชเ้ป็น premedication ก่อนใหย้าเคมีบ าบดั 
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2. Antidepressants  
3. ยากนัชกั 
4. อินซูลิน และยารักษาเบาหวาน ตวัอ่ืน 
5. ยาแกค้ล่ืนไส้ – ใช้ในการป้องกนัและรักษาอาการคล่ืนไส้อาเจียนท่ีเกิดจากการใชย้าเคมี

บ าบดั 
6. สเตียรอยด์  – ใช้ในการป้องกันและรักษาภาวะ hypersensitivity reaction และเป็น 

antiemetic 
7. ฮอร์โมน – estrogens, antiestrogens, progestins 
8. ยารักษาอาการของระบบทางเดินอาหาร 
9. ยาท่ีใชก้บัภาวะ osteoporosis – calcium และ vitamin D, bone resorption inhibitors 

 
  X. รังสีรักษำ (Radiation therapy) 
   วัตถุประสงค์ : 
   ผูรั้บการฝึกอบรมควรท่ีจะตอ้งทราบหลกัการของรังสีรักษา ในระดบัท่ีสามารถมีส่วนร่วมกบัแพทย์
ทางรังสีรักษาในการวางแผนการรักษาผูป่้วยมะเร็งนรีเวช (ทั้ง brachytherapy และ teletherapy) และใหก้ารดูแล
รักษาภาวะแทรกซอ้นท่ีเกิดจากรังสีรักษาได ้
          วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : 

ก. ปัจจยัพื้นฐานของรังสีรักษา - ผูรั้บการฝึกอบรมเขา้ใจ 
1. ปฏิกิริยาของรังสีกบัวตัถุ/สาร เช่น Compton effect, pair production, และ photoelectric effect 
2. การตอบสนองดี/ด้ือต่อรังสีรักษา ท่ีเกิดจากปัจจยัภายในตวัผูป่้วย 
3. ความสัมพนัธ์ระหวา่ง time - dose - fraction 
4. ความสัมพนัธ์ระหวา่ง volume - dose 
5. หลกัการและอุปกรณ์ของ teletherapy 

        5.1 การจ าลองการรักษา (simulation) โดยการใชเ้คร่ืองจ 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  รังสีสามมิติแปรความเขม้ (Intensity modulated radiation therapy : IMRT) 
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6. หลกัการและอุปกรณ์ของ brachytherapy ในเร่ืองการใชแ้บบ  
6.1 Intracavitary 

    6.2 Interstitial  
   6.3 Intraperitoneal sources 
    6.4 Low dose rate (LDR) vs high dose rate (HDR) 
   6.5 ค่าคร่ึงชีวิต (half life) ของสารกมัมนัตภาพรังสี (radioisotopes) ท่ีใชบ้่อย รวมทั้ง    
    ชนิดของพลงังานรังสีท่ีปล่อยออกมา 

7. เทคโนโลยกีารรักษาโดย particle beam ไดแ้ก่ อิเลก็ตรอน นิวตรอน และ โปรตอน  
ข. รังสีชีววิทยา (Radiobiology) - ผูรั้บการฝึกอบรมเขา้ใจ 

1. กลไกท่ีรังสีท าลายเน้ือเยือ่ ทั้งโดยทางตรงและโดยออ้ม 
2. กราฟ cell survival และแนวคิดของการท าลายเน้ือเยือ่แบบ sublethal  

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

4. การตอบสนองต่อรังสีท่ีเปล่ียนแปลงไปตาม 
4.1 ออกซิเจนในระดบัโมเลกุล สัดส่วน oxygen enhancement  
4.2 ช่วงต่างๆ ของวงจรเซลล ์(cell cycle) 
4.3 สาร radiation sensitizers  

5. การฟ้ืนตวั และการซ่อมแซมของเน้ือเยือ่หลงัไดรั้บรังสี หลกัการของ 4Rs (repair,    
redistribution, reoxygenation และ repopulation) 
          6.  ผลของรังสีต่อเน้ือเยือ่ปกติ และการป้องกนัผลเสียจากรังสี 
             7.  การท่ีเน้ือเยือ่แต่ละชนิดมีความไวต่อรังสีไม่เท่ากนั (normal tissue tolerance) 

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

4.1 อุปกรณ์ teletherapy (orthovoltage and high energy) 
4.2 Intracavitary applicators  
4.3 Interstitial applicators 
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5. การวดัความลึกของรังสีจากแหล่งก าเนิดต่างๆ  
6. กราฟ central axis depth dose 
7. ค าวา่ penumbra  
8. ขนาดของ field (multiple fields และ split fields)  
9. Wedge filters  
10. Simulation ในการวางแผนการรักษา 
11. จุด “A”, “B” และ milligram-hours  

ง. ภาวะแทรกซอ้น (acute และ delayed) – ผูรั้บการฝึกอบรมสามารถใหก้ารวินิจฉยั และดูแล 
   รักษาภาวะแทรกซอ้นของรังสีรักษาต่อ 

1. ทางเดินอาหาร 
2. ทางเดินปัสสาวะ 
3. ผิวหนงั 
4. กระดูก 
5. ไขกระดูก 
6. ไต 
7. ตบั 
8. ระบบประสาทส่วนกลาง 
9. เซลลต์ายจากรังสี 
10. ทางระบบเพศสัมพนัธ์ (sexual dysfunction) 
11. การเกิดมะเร็งจากรังสี 
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XI. โรคในแต่ละอวัยวะทำงนรีเวช และแนวทำงในกำรรักษำ  (Organ-specific diseases and 
therapeutic options) 

   วัตถุประสงค์ :  
   ผูรั้บการฝึกอบรมควรท่ีจะตอ้งมีความรู้ในหลกัการทางอายุรศาสตร์ทัว่ไป และทางมะเร็งนรีเวช   ท่ี
ดีเพื่อท่ีจะน าไปใชใ้นการประเมินก่อนรักษา และในการดูแลรักษาผูป่้วยมะเร็งนรีเวชไดอ้ยา่งเหมาะสม   
หรือน าไปใชใ้นการเลือกผูจ้ะใหค้  าปรึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสมเม่ือมีความจ าเป็น 
        วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม :  
   ผูรั้บการฝึกอบรมมีความสามารถในการประเมิน และดูแลรักษาผูป่้วยมะเร็งกลุ่มต่างๆ ได้     

ก. การประเมินผูป่้วยก่อนผ่าตดั : ผูรั้บการฝึกอบรมรู้ถึงขอ้บ่งช้ีและสามารถแปลผลของการตรวจ
ต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยมีความเขา้ใจในเร่ืองของ 

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

ข. การเตรียมผูป่้วยก่อนผา่ตดั : ผูรั้บการฝึกอบรมมีความสามารถ 
1. เตรียมล าไส้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2. บอกต าแหน่งท่ีจะท า ostomy ได ้
3. แกไ้ข สารน ้า เกลือแร่ และ ภาวะขาดสารอาหารได ้

          4.  เตรียมการดูแลผูป่้วยท่ีมีโอกาสอยูใ่นภาวะวิกฤตหลงัผา่ตดั 
          5.  ใหข้อ้มูลและค าปรึกษาในเร่ืองการผา่ตดั แก่ผูป่้วยและญาติได ้
          6.  เลือกใชย้าปฏิชีวนะและยากนัการแขง็ตวัของเลือด เม่ือมีขอ้บ่งช้ี 

ค. การเลือกวิธีการรักษา : ผูรั้บการฝึกอบรมมีความสามารถในการวินิจฉัย ประเมิน และดูแลรักษา
ผูป่้วยมะเร็งนรีเวชกลุ่มต่างๆ ได ้   

1. ปากมดลูก : ผูรั้บการฝึกอบรมควรมีความสามารถในการวินิจฉัย ประเมิน และดูแลรักษา
มะเร็งปากมดลูกในทุกระยะตั้งแต่ระยะก่อนลุกลาม (preinvasive) ระยะลุกลาม และเม่ือกลบัเป็นซ ้ า ในทุก cell 
types 

2. อวยัวะสืบพนัธุ์ภายนอก : ผูรั้บการฝึกอบรมมีความสามารถในการวินิจฉัย ประเมิน และดูแล
รักษา 
   -  Vulvar intraepithelial neoplasia 

 -  Squamous cell carcinoma  
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 -  Malignant melanoma 
 -  Carcinoma ของต่อม Bartholin 
 -  Basal cell carcinoma 
 -  Sarcomas 
 -  Paget’s disease 

3. มดลูก : ผูรั้บการฝึกอบรมมีความสามารถในการวินิจฉยั ประเมิน และดูแลรักษา 
 -  ผูป่้วยท่ีมีประวติัครอบครัวของโรคน้ี 
 -  มะเร็งเยือ่บุโพรงมดลูกในแต่ละระยะ แต่ละ grade รวมถึงปัจจยัเส่ียงอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 -  Uterine sarcoma ชนิดต่างๆ 
 -  การกลบัเป็นซ ้าของมะเร็งมดลูกภายในบริเวณอุง้เชิงกรานและนอกอุง้เชิงกราน 

  4.  รังไข่ และ มะเร็งเยื่อบุช่องทอ้ง : ผูรั้บการฝึกอบรมมีความสามารถในการวินิจฉัย ประเมิน 
และดูแลรักษา 

  -  กลุ่มอาการมะเร็งรังไข่ท่ีถ่ายทอดทางพนัธุกรรม 
    -  มะเร็งรังไข่ และ มะเร็งเยือ่บุช่องทอ้ง ในทุกระยะ ทุก grade และ ทุก cell types 

   -  มะเร็งรังไข่ และ มะเร็งเยือ่บุช่องทอ้ง เม่ือกลบัเป็นซ ้า 
   5. ท่อน าไข่ : ผูรั้บการฝึกอบรมมีความสามารถในการวินิจฉัย ประเมิน และดูแลรักษามะเร็งท่อ
น าไข่ชนิด adenocacinoma ในทุกระยะ ทุก grade รวมถึงมะเร็งท่อน าไข่เม่ือกลบัเป็นซ ้า  

    6. ปากช่องคลอด : ผูรั้บการฝึกอบรมมีความสามารถในการวินิจฉัย ประเมิน และดูแลรักษา
มะเร็งช่องคลอดในทุกระยะ ทั้งชนิด squamous cell carcinoma, adenocarcinoma, และ sarcoma 
       7. โรคของเน้ือรก : ผูรั้บการฝึกอบรมมีความสามารถในการวินิจฉยั ประเมิน และดูแลรักษา 

 -  ครรภไ์ข่ปลาอุก (Molar pregnancy) 
 -  มะเร็งเน้ือรก (Gestational trophoblastic neoplasia; GTN) ชนิด low risk และ high risk 
 -  มะเร็งเน้ือรก ชนิดท่ีด้ือยา หรือ มีการกลบัเป็นซ ้า 
 -  Persistent low level hCG 
 -  มะเร็งเน้ือรกชนิดอ่ืนๆ เช่น Placental site trophoblastic tumor (PSTT), Epithelioid trophoblastic 

tumor (ETT) 
   8. เตา้นม : ผูรั้บการฝึกอบรมควรมีความรู้เก่ียวกับโรคของเตา้นม และสามารถแนะน าผูป่้วย
เก่ียวกบัอุบติัการณ์ของมะเร็งเตา้นม ประชากรกลุ่มเส่ียง การตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง และการท า mammography 
ในการตรวจคัดกรองและวินิจฉัย  ความส าคัญของ  estrogen และ progesterone receptors ในมะเร็งเต้านม 
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หลกัเกณฑใ์นการรักษาโดยใชย้า tamoxifen ผลของ tamoxifen ต่ออวยัวะเพศสตรี  การให้ค  าปรึกษาทางมะเร็ง
นรีเวชในสตรีท่ีมีการกลายพนัธุ์ของ BRCA genes และ การใชฮ้อร์โมนทดแทนในผูป่้วยมะเร็งเตา้นมท่ีหายจาก
โรค 

 9. มะเร็งนรีเวชในหญิงตั้งครรภ ์: ผูรั้บการฝึกอบรมมีความสามารถในการวินิจฉยั ประเมิน และ
ดูแลรักษามะเร็งนรีเวชในหญิงตั้งครรภ ์ตามอวยัวะท่ีเป็นโรค และตามอายคุรรภ ์

          10 .  มะ เ ร็ง ท่ีกระจายมา ท่ีอวัยวะสืบพันธุ์  : ผู ้รับการฝึกอบรมมีความสามารถในการ                     
วินิจฉยั ประเมิน และดูแลรักษาโรคมะเร็งท่ีกระจายมาจากอวยัวะอ่ืน 

  11. การใชฮ้อร์โมนทดแทน : ผูรั้บการฝึกอบรมมีความสามารถในการเลือกใชฮ้อร์โมนทดแทน
ในผูป่้วยท่ีเป็นโรคมะเร็งทางนรีเวช และสามารถอภิปราย ถึงผลดีและผลเสียของทางเลือกดงักล่าว 
 

  XII. หัตถกำรทำงศัลยกรรม (Surgical procedures) 
       วัตถุประสงค์ :  
   ผูรั้บการฝึกอบรมควรจะตอ้งมีประสบการณ์ในการฝึกปฏิบติัหรือช่วยท่ีเพียงพอ ในหัตถการทาง
ศลัยกรรมต่างๆ ท่ีใชใ้นการรักษาและวินิจฉยั จนอาจจะสามารถท าไดด้ว้ยตนเองเม่ือส้ินสุดการฝึกอบรม 
         วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : 

ก. Surgical anatomy : ผูรั้บการฝึกอบรมมีความรู้ในเร่ืองต่อไปน้ี 
        1. หลอดเลือดและแขนงของหลอดเลือด (collateral circulation) ท่ีมาเล้ียงอวยัวะต่างๆ  

ในช่องทอ้ง อุง้เชิงกราน บริเวณขาหนีบ และ เตา้นม 
        2. ระบบน ้าเหลืองของอวยัวะต่างๆ ในช่องทอ้ง อุง้เชิงกราน บริเวณขาหนีบ เตา้นม และ   

บริเวณ supraclavicular ดา้นซา้ย  
        3. Avascular spaces ในอุง้เชิงกราน 

   4. กายวิภาคระบบประสาทของอุง้เชิงกราน 
ข. การเตรียมตวัผูป่้วยก่อนผา่ตดั : ผูรั้บการฝึกอบรมมีความสามารถ 

1. เตรียมล าไส้ก่อนผา่ตดั 
2. บอกต าแหน่งท่ีจะท า ostomy ได ้
3. แกไ้ขสารน ้า เกลือแร่ และภาวะขาดสารอาหารได ้
4. สั่งเตรียมในเร่ืองการหายใจ เม่ือมีขอ้บ่งช้ี 
5. ใหข้อ้มูลและค าปรึกษาในเร่ืองการผา่ตดั แก่ผูป่้วยและญาติ 
6. เลือกยาปฏิชีวนะ และยาป้องกนัการแขง็ตวัของเลือดไดอ้ยา่งเหมาะสม เม่ือมีขอ้บ่งช้ี 
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7. คัดเลือกผูป่้วยท่ีจ าเป็นท่ีจะได้ยาปฏิชีวนะป้องกันภาวะ เยื่อบุหัวใจอักเสบจาการติดเช้ือ
แบคทีเรียแบบก่ึงเฉียบพลนั (Subacute bacterial endocarditis; SBE) 

8. ปรึกษาแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกับการป้องกัน deep vein thrombosis (DVT), pulmonary embolism 
(PE) 

9. ประเมินแบ่งกลุ่มผูป่้วยตามความเส่ียง 
ค. การรักษาปฐมภูมิ : ผูรั้บการฝึกอบรมมีความสามารถในการท าหตัถการ ดงัต่อไปน้ี 

1. การรักษารอยโรคมะเร็งก่อนลุกลาม (Preinvasive) 
2. การผา่ตดัมดลูกออก (Hysterectomy)  

2.1 ทางช่องคลอด 
2.2 ทางหนา้ทอ้งแบบเปิดช่องทอ้ง (Laparotomy) 
2.3 ทางหนา้ทอ้งแบบผา่นกลอ้ง (Laparoscopy)(หรือผา่นการช่วย) 
2.4 แบบถอนรากถอนโคน (Radical)   

3. การผา่ตดัท่อน าไข่และรังไข่ออก (Salpingo-oophorectomy) 
4. การผา่ตดัปีกมดลูกออกแบบถอนรากถอนโคน (Radical adnexectomy) 
5. การเลาะต่อมน ้าเหลืองท่ี 

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

6. การผา่ตดัผนงัช่องคลอดออก (Vaginectomy) แบบ 
6.1 Simple 
6.2 Radical (หรือผา่นการช่วย) 

7. การผา่ตดัอวยัวะสืบพนัธุ์ภายนอกออก (Vulvectomy) แบบ 
7.1 Skinning 
7.2 Simple 
7.3 Partial 
7.4 Radical (หรือผา่นการช่วย) 

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

9. Omentectomy, peritoneal stripping or resection 
10. การใส่แร่หรือ ฝังแร่กมัมนัตภาพรังสี (Intracavitary radiation or implantation)  
11. การรักษาดว้ย LASER (หรือผา่นการช่วย) 
12. การผา่ตดัผา่นกลอ้ง laparoscope (หรือผา่นการช่วย) 

ง. ทางเดินอาหาร : ผูรั้บการฝึกอบรมไดผ้า่นการช่วยในการท าหตัถการ ดงัต่อไปน้ี   
1.  การใส่ท่อใหอ้าหารทาง jejunostomy หรือ gastrostomy 

     2.  การตดัต่อล าไส้เลก็ 
      3.  การผา่ตดั bypass ของล าไส้เลก็ 

   4.  การท า ileostomy 
  5.  การเยบ็ซ่อม fistula 
  6.  การตดัต่อล าไส้ใหญ่ 
  7.  การผา่ตดั bypass ของล าไส้ใหญ่ 
  8.  การท า colostomy 
  9.  การตดัมา้ม 

          10. การตดัช้ินเน้ือของตบั 
จ. ทางเดินปัสสาวะ : ผูรั้บการฝึกอบรมไดผ้า่นการช่วยในการท าหตัถการ ดงัต่อไปน้ี 

1. กระเพาะปัสสาวะ 
1.1 การตดักระเพาะปัสสาวะบางส่วน 
1.2 การตดักระเพาะปัสสาวะทั้งหมด 
1.3 การเยบ็ซ่อมรูร่ัว (fistula) ระหวา่งกระเพาะปัสสาวะกบัช่องคลอด โดย 

1.3.1 การเยบ็ปิดทนัที 
1.3.2 การเยบ็ปิดในภายหลงั (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 
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2.2 End-to-end ureteral re-anastomoses  
2.3 Transureteroureterostomy (TUU) 
2.4 Small-bowel interpositions 
2.5 Cutaneous ureterostomy 
2.6 การเยบ็ซ่อม ureter หลงัจากถูกตดัโดยไม่ไดต้ั้งใจ 

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

ฉ. การรักษาฝีหนอง ท่ีช่องทอ้ง หรือท่ีบริเวณ perineum : ผูรั้บการฝึกอบรมมีความสามารถ    ใน
การรักษาผูป่้วยเหล่าน้ีไดท้ั้งทางยาและการผา่ตดั 

ช. Reconstruction : ผูรั้บการฝึกอบรมไดผ้า่นการช่วยในการท าหตัถการ ดงัต่อไปน้ี 
1. ท าช่องคลอดขึ้นมาใหม่โดยใช ้

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. หตัถการท่ีใชใ้นการประเมิน : ผูรั้บการฝึกอบรมมีความสามารถในการท า  
1. การส่องกลอ้งตรวจช่องทอ้ง( Laparoscopy) 
2. การส่องกลอ้งตรวจทางช่องคลอด (Colposcopy)   
3. การตดัปากมดลูกดว้ยห่วงไฟฟ้า (LEEP/LLETZ) 
4. การรักษาโดยการจ้ีดว้ยความเยน็ (Cryotherapy) 
5. การส่องกลอ้งตรวจกระเพาะปัสสาวะ (Cystoscopy) หรือผา่นการช่วย 
6. การส่องกลอ้งตรวจล าไส้ใหญ่และไส้ตรง (Procto-sigmoidoscopy) หรือผา่นการช่วย 
7. การรักษาดว้ย laser หรือ ผา่นการช่วย 

ฌ. การรักษาภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดและหลังผ่าตัด  : ผูรั้บการฝึกอบรมสามารถรู้ว่าเกิด
ภาวะแทรกซอ้นต่างๆ เหล่าน้ีขึ้น และใหก้ารดูแลรักษาได ้

1. Transfusion reactions จากการใหเ้ลือด 
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2. การแขง็ตวัของเลือดท่ีผิดปกติ 
3. หวัใจหยดุเตน้ 
4. การบาดเจ็บต่อกระเพาะปัสสาวะ หลอดไต เส้นเลือดและล าไส้ 
5. การบาดเจ็บต่อเส้นประสาท obturator 
6. การบาดเจ็บต่อ thoracic duct  
7. การเสียเลือดมากอยา่งฉบัพลนั (massive hemorrhage) ขณะผา่ตดั 

ญ. การรักษาภาวะแทรกซ้อนหลงัผ่าตดั : ผูรั้บการฝึกอบรมสามารถรู้ว่าเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ 
เหล่าน้ีขึ้นหลงัการผา่ตดั และใหก้ารดูแลรักษาได ้

1. ปอดแฟบ (Atelectasis) 
2. การตกเลือด 
3. Pulmonary embolization 
4. Vesicovaginal fistula 
5. Ureterovaginal fistula 
6. Rectovaginal fistula 
7. Ileovaginal fistula 
8. ภาวะไตลม้เหลว 
9. หวัใจลม้เหลว 
10. กลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือด 
11. หวัใจเตน้ผิดปกติ 
12. ความดนัโลหิตสูงแบบวิกฤต 
13. ไข ้
14. ปัญหาเก่ียวกบัการหายใจ รวมทั้ง Acute respiratory distress syndrome (ARDS)   
15. ปัญหาแผลผา่ตดั เช่นติดเช้ือ แผลแยก แผลแตก 
16. Septic pelvic thrombophlebitis. 
17. ล าไส้อุดตนั 
18. การเปล่ียนแปลงของสภาพจิตใจ 
19. ตวัเหลือง ตาเหลือง 
20. ความผิดปกติทางเมตาโบลิก เช่น hypercalcemia, hyponatremia, hypomagnesemia. 
21. การติดเช้ือรุนแรง รวมถึงภาวะช็อก 
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22. Short bowel syndrome 
23. Hernias ชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ ventral, peritoneal, และ peristomal 
24. อาการปวดเฉียบพลนั 
25. อาการปวดเร้ือรัง 

 
  XIII. ข้อเบ็ดเตลด็ (Miscellaneous) 
   วัตถุประสงค์ :  
              ผูรั้บการฝึกอบรมควรจะตอ้งมีความรู้พื้นฐาน ความเขา้ใจในหลกัการ และความสามารถพื้นฐาน ใน
เร่ืองต่างๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการดูแลผูป่้วยมะเร็งนรีเวช ไดแ้ก่ 
             วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : 
             ก. ผูรั้บการฝึกอบรมมีความรู้พื้นฐานในเร่ือง 

 1. จริยธรรมทางการแพทย ์ไดแ้ก่ แนวทางการประกอบวิชาชีพท่ีเหมาะสม ซ่ึงค านึงถึง สิทธิและ
หน้าท่ีของแพทย ์สิทธิของผูป่้วยและแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด การปฏิบติัของแพทยใ์นการดูแลผูป่้วย และ
ความสัมพนัธ์ในครอบครัว 
              2. การแจง้ข่าวร้าย (Breaking bad news) กบัผูป่้วยและญาติ  

  3. การแนะน า การใหค้  าปรึกษา (counseling) และ การส่ือสารกบัผูป่้วยและญาติ          
 4. การดูแลแบบประคบัประคอง/บรรเทาอาการ (Palliative care) ท่ีบา้น และใน 

โรงพยาบาล ไดแ้ก่ 
      - การใชย้า ในการดูแลรักษาเร่ืองอาการปวด และการอุดตนัของล าไส้ 
      - การผา่ตดั ในการดูแลรักษาเร่ืองอาการปวด และการอุดตนัของล าไส้ 
      - การใชรั้งสีรักษา ในการดูแลรักษาเร่ืองอาการปวดจากการกดทบั 

เส้นประสาท กระดูก และในการป้องกนักระดูกหกั 
  - การใชรั้งสีร่วมรักษา ในการดูแลเร่ืองอาการอึดอดัจากน ้าในช่องทอ้งหรือเยือ่หุม้ปอด 
  - การใหส้ารอาหารทางสายยาง และสายน ้าเกลือ 

    5. การตายและภาวะใกลต้าย (Death and dying) การแนะน าผูป่้วยท่ีอยูใ่นภาวะ 
ใกลต้ายรวมทั้งญาติ 
  6. การใหก้ารดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย (Hospice care) รวมถึงการท าพินยักรรมชีวิต (living will) 
           ข. ผูรั้บการฝึกอบรมมีความเขา้ใจในหลกัการของ 
                 1. นิติเวชศาสตร์ (Forensic medicine) 
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                 2. การยนิยอมรับการรักษา (Informed consent) 
                  3. การวิจยัทางคลินิกเชิงทดลอง 
                 4. การประกนัคุณภาพ (Quality assurance) 
                 5. กระบวนการพิจารณา ทบทวน และประเมินผล ของสถาบนัฝึกอบรม 
                 6. การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 
        ค. ผูรั้บการฝึกอบรมมีความสามารถพื้นฐานในหตัถการ 
                  1. การใส่ท่อระบายช่องอก 
                  2. การใส่สายในเส้นเลือดด าใหญ่ (central venous access lines) แบบชัว่คราวหรือถาวร 
                  3. การใส่ท่อช่วยหายใจทาง orotrachea หรือ transtrachea 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวกท่ี 7 
 

แบบค ำร้องขอตรวจผลกำรสอบ อนุสำขำวิชำมะเร็งวิทยำนรีเวช ภำควิชำสูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ 
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

 
                                                                                                                             เขียนท่ี.............................................................. 

 วนัท่ี.........เดือน...............................พ.ศ............ 
 
เรียน ประธานหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา 
 
  ขา้พเจา้..............................................................................เลขบตัรประชาชน.................................................... 
แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา ชั้นปีท่ี...........  
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มีความประสงคย์ืน่ค  าร้องขอตรวจสอบผลการสอบ......................................................................................  
และขอทราบรายละเอียดผลการตดัสิน ตามท่ีไดท้  าสอบไปในวนัท่ี............................................................... 
และประกาศผลสอบในวนัท่ี........................................................... 
  เน่ืองจาก........................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
                         ขอแสดงความนบัถือ  

 
ลงช่ือ................................................... 
(.........................................................) 

ผูย้ื่นค าร้อง    
เรียน............................................................... 
อนุมติั แจง้ผูเ้ก่ียวขอ้งด าเนินการ 
ไม่อนุมติั 
ลงช่ือ.............................................................. 
(....................................................................) 
 ประธานหลกัสูตรการฝึกอบรม 
 วนัท่ี........................................ 

ภำคผนวกท่ี 8 
 

แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ 
แพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอดอนุสำขำมะเร็งวิทยำนรีเวช ท่ีส ำเร็จกำรฝึกอบรม 

ภำควิชำสูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
 

ช่ือ................................................................................................................................................................. 
จบปีการศึกษา.................................................. 
สถานท่ีท างาน .............................................................................................................................................. 
 

 ดีมำก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ไม่ออกควำมเห็น 

ควำมรู้ (Cognitive) 

  ความรู้ทางวิชาการ 
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ทักษะ (Skill)      

ความสามารถในการปฏิบติังาน      

ความสามารถในการส่ือสารกบั

ผูป่้วยและญาติ 

     

ความสามารถในการส่ือสารกบั

ผูร่้วมงาน 

     

ความสามารถในการตดัสินใจ      

เจตคติ (Affective)      

มนุษยสัมพนัธ์  มารยาท       

ความคิดริเร่ิม      
ความรับผิดชอบในหนา้ท่ี      

การประเมินผลท่ีไดจ้ากผูใ้ห้คะแนน..........คน 
ความเห็นอ่ืน................................................................................................................. ..................................................................................................... 

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

                                                      (......................................................................) 
                                                                                                                                                               ต ำแหน่ง.......................................................... 

วนัท่ี.............เดือน...........................พ.ศ............ 

แบบประเมินหลกัสูตรกำรฝึกอบรมฯ โดยแพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอดอนุสำขำมะเร็งวิทยำนรีเวช  
ภำควิชำสูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

 
 กรุณาเติมขอ้ความในช่องวา่ง และท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องท่ีท่านเห็นดว้ยมากท่ีสุด 

หัวข้อกำรประเมิน ดีมำก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ไม่ออกควำมเห็น 

อำจำรย์ผู้ให้กำรฝึกอบรม (Trainer)      

ความรู้ความสามารถในการสอน      

เป็นสูติแพทยแ์ละแพทยม์ะเร็งนรีเวชตน้แบบ      

ความเอาใจใส่ของอาจารย ์      

ผู้รับกำรฝึกอบรม (Trainee)      

ไดเ้รียนรู้การดูแลผูป่้วยอยา่งเป็นระบบ      

ไดเ้พ่ิมพูนทกัษะทางหตัถการ      
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การเพ่ิมพูนทกัษะทางการส่ือสาร      

คุณภาพชีวิตและสวสัดิการ      

ความสามารถในการพฒันาและเรียนรู้ดว้ยตนเอง      

ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้ผูอ้ืน่      

วิธีประเมินผลกำรฝึกอบรม      

ความเหมาะสมของวิธีการประเมินผล      

ความสามารถในการจ าแนกคุณภาพผูรั้บการ

ฝึกอบรม 

     

ความโปร่งใสของวิธีการประเมิน      

ภำพรวมของกระบวนกำรฝึกอบรม      

ความเหมาะสมดา้นสวสัดิการและทรัพยากร      

ความเหมาะสมของกิจกรรมวิชาการ      

การปฏิบติังานในสาขา      

ความภูมิใจท่ีส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรน้ี      

ความเหมาะสมโดยภาพรวม      

ส่ิงที่ท่ำนประทับใจในกำรฝึกอบรม 
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................... 
ส่ิงท่ีควรปรับปรุงหรือพฒันำ 
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................... 
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ภำคผนวกท่ี 9 
 

แบบฟอร์มกำรคัดเลือกผู้สมัครเป็นแพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอดอนุสำขำมะเร็งวิทยำนรีเวช 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน คะแนนท่ีได้ 

1. ผลกำรเรียนในระดับแพทยศำสตร์บัณฑิต 
GPA 3.5-4.0 
GPA 3.0-3.49 
GPA <3.0 

 
16-20 
11-15 
1-10 

 

2. ทักษะทำงภำษำองักฤษ 
ประเมินจากการสอบขอ้เขียนภาษาองักฤษ 

 
10 

 

3. ผลกำรสอบสัมภำษณ์ 
ความรู้ความสามารถดา้นวิชาการ 
เจตคติ  

50  
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ทกัษะการส่ือสาร  
มนุษยสัมพนัธ์  
ความสามารถพิเศษ 

4. Letter of recommendation 10  
5. ควำมสนใจทำงมะเร็งวิทยำนรีเวช 10  

คะแนนรวม 100  
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อำจำรย์ผู้รับผิดชอบแผนงำนฝึกอบรม 
 

ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล คุณวุฒ ิ
1. รองศาสตราจารย ์นาวาอากาศโท 

นายแพทยค์มสันต์ิ สุวรรณฤกษ ์
- พ.บ. (ศิริราชพยาบาล) 
- ว.ว. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
- ว.ว. มะเร็งวิทยานรีเวช 
- อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว 

2. อาจารย ์แพทยห์ญิงภทัรา วิศาลศิริรักษ ์ - พ.บ.(ศิริราชพยาบาล) 
- ว.ว. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
- ว.ว. มะเร็งวิทยานรีเวช 
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