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เกณฑห์ลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านเพื่อวฒิุบตัร แสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตรม์ะเรง็วิทยา โรงพยาบาลราชวิถ ี

1. ช่ือหลกัสูตร 

(ภาษาไทย)   หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น เพื่อวุฒบิตัรแสดงความรูค้วามชาํนาญในการ 

ประกอบวชิาชพีเวชกรรม สาขาอายุรศาสตรม์ะเรง็วทิยา  

(ภาษาองักฤษ)  Residency Training in Medical Oncology 

2. ช่ือวฒิุบตัร 

ช่ือเตม็  

(ภาษาไทย)  วุฒบิตัรเพื่อแสดงความรูค้วามชาํนาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม   สาขาอายุรศาสตร์ 

                      มะเรง็วทิยา    

(ภาษาองักฤษ) Diploma of the Thai Board of Medical Oncology  

ช่ือย่อ  

(ภาษาไทย)  วว. สาขาอายุรศาสตรม์ะเรง็วทิยา  

(ภาษาองักฤษ)  Dip. Thai Board of Medical Oncology  

คาํแสดงวฒิุการฝึกอบรมท้ายช่ือ  

(ภาษาไทย)  วว. สาขาอายุรศาสตรม์ะเรง็วทิยา  

(ภาษาองักฤษ)  Diplomate, Thai Board of Medical Oncology หรอื Dip. Thai Board of Medical Oncology 

3. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 

 ราชวทิยาลยัอายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

 มะเรง็วทิยาสมาคมแห่งประเทศไทย 

           งานโรคมะเรง็ กลุ่มงานอายุรศาสตร ์โรงพยาบาลราชวถิ ี

 



4. พนัธกิจของการฝึกอบรม/หลกัสูตร 

 โรคมะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคญัของของประเทศไทย ตามสถิติของกระทรวงสาธารณสุข  

พบว่าโรคมะเรง็เป็นสาเหตุการตายอนัดบัหนึ่ง การดูแลรกัษาโรคมะเรง็จําเป็นต้องอาศยัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

จากสหสาขาวชิาชพี โดยเฉพาะอย่างยิง่ทางอายุรศาสตรม์ะเรง็วทิยา ดงันัน้จงึมคีวามจาํเป็นตอ้งฝึกอบรมอายุร

แพทย์สาขาอายุรศาสตร์มะเรง็วทิยา เพื่อให้มคีวามรู้ความเขา้ใจ ความสามารถในการวนิิจฉัยโรค และความ

ผดิปกตติ่าง ๆ ได ้และสามารถใหก้ารดูแลรกัษาอย่างถูกต้องเหมาะสมดว้ยตนเอง หรอืใหค้ําปรกึษาแก่แพทย์

อื่น ๆ ในการดแูลรกัษาผูป่้วย นอกจากนี้ความเป็นแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญสามารถสรา้งงานวจิยัและองค์ความรู ้เพื่อ

พฒันาการแพทยแ์ละสาธารณสุขของประเทศไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสุด 

 นอกจากความรูแ้ละทกัษะดา้นอายุรศาสตร์โรคมะเรง็แลว้ อายุรแพทยโ์รคมะเรง็ยงัตอ้งมคีวามสามารถ

ดา้นอื่น ๆ ที่สําคญัได้แก่ ความสามารถในการเรยีนรูเ้พื่อให้มกีารพฒันาวชิาชพีอย่างต่อเนื่อง ความสามารถ

ด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเป็นมืออาชีพ การสื่อสารและปฏิสมัพนัธ์ การทํางานเป็นทีม การ

ปฏิบตัิงานแบบสหวชิาชีพ ความรู้ความเขา้ใจในระบบสุขภาพของประเทศ การบรหิารจดัการ กระบวนการ

คุณภาพและความปลอดภยั ตลอดจนความรบัผดิชอบ มจีรยิธรรม ทศันคต ิและเจตคตทิีด่ตี่อผูป่้วย ผูร้่วมงาน

และองค์กร มคีวามเอื้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภยัโดยยดึถอืผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง นโยบายการผลติอายุร

แพทยโ์รคมะเรง็นัน้ตัง้อยู่บนพื้นฐานของความต้องการของระบบสุขภาพรวมทัง้มติดิา้นอื่น ๆ รวมถงึทางด้าน

สงัคม ทัง้นี้เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดของประเทศ 

โรงพยาบาลราชวถิ ีเป็นองค์กรนําด้านสุขภาพที่สําคญัของประเทศไทย มคีวามมุ่งมัน่สู่การเป็นศูนย์

การแพทย์ชัน้นําระดับนานาชาติ เป็นสถาบันต้นแบบทางการแพทย์ (Medical Institutes) ให้บริการด้าน

การแพทย์ที่เป็นเลศิสมคุณค่า (Medical Service Excellence) ในการดูแลรกัษาผู้ป่วยและส่งต่อผู้ป่วยจากทัว่

ทุกภูมภิาคของประเทศ งานโรคมะเรง็ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ มีพนัธกจิในการผลติอายุรแพทย์โรคมะเรง็ ให้

เพยีงพอต่อความต้องการของระบบบรกิารสุขภาพของประเทศตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข  โดย

มุ่งเน้นการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านให้มคีวามรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในการดูแลรกัษาผู้ป่วยในเวช

ปฏบิตัติามมาตรฐานวชิาชพี ในระดบัดมีาก สรา้งเสรมิสุขภาพทีมุ่่งประโยชน์ของผูป่้วยเป็นสาํคญั ยดึถอืผูป่้วย

เป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม ให้การบรกิารทางการแพทย์ที่เป็นเลศิ มีความเขา้ใจใน

ระบบสาธารณสุข สามารถบรหิารทรพัยากรสุขภาพไดอ้ย่างเหมาะสมกบับรบิทของประเทศ สามารถตดัสนิใจ

ได้อย่างอสิระในการส่งต่อผูป่้วยอย่างเป็นระบบภายใต้การบรหิารจดัการกระบวนการดา้นคุณภาพ และความ

ปลอดภยัของผูป่้วยเป็นอย่างดรีวมทัง้มคีวามรูด้า้นสาขาอื่น ๆ อย่างรอบดา้น มคีวามเป็นมอือาชพีทีไ่ด ้รบัการ

ยอมรบัในสงัคมวงกวา้ง เป็นตน้แบบใหก้บัอายุรแพทยโ์รคมะเรง็ในโรงพยาบาลอื่น ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข 

สามารถประยุกต์ใชน้วตักรรมทีท่นัสมยั มาสู่กระบวนการรกัษา มกีารพฒันาการเรยีนรูใ้นวชิาชพีอย่างต่อเนื่อง 

สามารถปฏิบตัิงานแบบสหวิชาชีพทํางานเป็นทีมอย่างมีความสุข สื่อสารและปฏิสมัพันธ์กบัผู้ร่วมงานได้ด ี

ปรบัตวัตามความหลากหลายของสงัคมและวฒันธรรม มจีรยิธรรมยดึมัน่ในหลกัธรรมาภบิาล มคีวามรบัผดิชอบ 



มคีวามเอือ้อาทร มทีศันคตแิละเจตคตทิีด่ตี่อผูป่้วย ผูร้่วมงาน และองคก์ร มจีติสาํนึกการเป็นจติอาสาและพรอ้ม

ในการให้บรกิารทางอายุรศาสตร์มะเรง็ที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล  นํามาสู่การพฒันาบรกิารสุขภาพระดบั

ตตยิภูมดิา้นอายุรศาสตรท์ีเ่ป็นเลศิเป็นประโยชน์สงูสุดแก่สงัคมชุมชน สถาบนัและประเทศชาติ 

5. ผลลพัธข์องการฝึกอบรม/หลกัสูตร 

แพทยท์ีจ่บการฝึกอบรมตอ้งสามารถปฏบิตังิานไดด้ว้ยตนเองตามสมรรถนะหลกัทัง้ 6 ดา้น ดงันี้ 

5.1 การดแูลรกัษาผู้ป่วย (Patient care)  

 ก. มทีกัษะในการซกัประวตั ิตรวจร่างกาย นําไปสูก่ารตดัสนิใจใหก้ารดแูลรกัษาผูป่้วยอย่างเหมาะสม 

 ข. มทีกัษะในการตรวจพบโรคมะเรง็ระยะแรก การป้องกนัการเกดิโรคมะเรง็และสรา้งเสรมิสุขภาพ 

 ค. มทีกัษะในการดาํเนินการเพื่อการวนิิจฉัยโรคมะเรง็ระยะต่าง ๆ  

  ง. มทีกัษะในการวางแผนในการรกัษาโรคมะเรง็ระยะต่างๆรวมถงึการรกัษาแบบประคบัประคอง ได้  

              อย่างมปีระสทิธภิาพ  

จ. บนัทกึรายงานผูป่้วยไดอ้ย่างสมบูรณ์และสมํ่าเสมอ  

 
5.2 ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสงัคมรอบด้าน  
     (Medical knowledge and skills)  
 ก. เขา้ใจวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานของร่างกาย และจติใจ  
 ข. มคีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพี และความเชีย่วชาญในสาขาอายุรศาสตรม์ะเรง็วทิยา  
 
5.3 การเรียนรู้จากการปฏิบติั (Practice-based learning)  
 ก. ดาํเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได้  
 ข. การใชย้าและทรพัยากรอย่างสมเหตุผล  
 ค. เรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏบิตัิ  
 
5.4 ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)  
 ก. นําเสนอขอ้มลูผูป่้วย และอภปิรายปัญหาอย่างมปีระสทิธภิาพ  
 ข. ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะใหแ้พทย ์นักศกึษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์ 
 ค. สือ่สารใหข้อ้มลูแก่ผูป่้วยและญาตไิดอ้ย่างถูกตอ้งและมปีระสทิธภิาพ บนพืน้ฐานของความเมตตา  
              เคารพในการตดัสนิใจและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย์  
 ง. มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีทาํงานกบัผูร้่วมงานทุกระดบัอย่างมปีระสทิธภิาพ  
 
5.5 ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
 ก. มคุีณธรรม จรยิธรรม และเจตคตทิีด่ตี่อผูป่้วย ญาต ิผูร้่วมงาน เพื่อนร่วมวชิาชพีและชุมชน  
 ข. มคีวามสนใจใฝ่รู ้และสามารถพฒันาไปสูค่วามเป็นผูเ้รยีนรูต้่อเนื่องตลอดชวีติ (Continuous  



               professional development)  
 ค. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย  
 ง. คาํนึงถงึผลประโยชน์สว่นรวม  
5.6 การปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)  
 ก. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ  
 ข. มคีวามรูแ้ละมสีว่นรว่มในระบบพฒันาคุณภาพการดแูลรกัษาผูป่้วย  
 ค. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องความปลอดภยัของผูป่้วย  
 ง. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องสทิธผิูป่้วย  
 จ. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องการใชท้รพัยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness  
              Medicine) สามารถปรบัเปลีย่นการดแูลรกัษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับรบิทของการบรกิารสาธารณสุขได้ 
              ตามมาตรฐานวชิาชพี  
 
6. แผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร 

 มคีณะกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นดแูลกํากบั ประเมนิแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูรใหด้าํเนินไป
ตามเป้าประสงคท์ีว่างไว ้ 

6.1 วิธีการให้การฝึกอบรม  
ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมจะได้รบัการฝึกอบรมภายในงานโรคมะเรง็ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาล  

ราชวถิ ีโดยผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะไดร้บัความรูท้างทฤษฎ ีการฝึกทกัษะหตัถการทางคลนิิก และ/หรอืการแปล
ผลการตรวจทางห้องปฏิบตัิการเพื่อวินิจฉัยและรกัษาโรคอายุรศาสตร์มะเรง็วทิยา รวมทัง้การเรยีนรู้ระบบ
บรกิารสาธารณสุขของประเทศไทยและมกีารประเมนิผลทียุ่ตธิรรม โปร่งใสและตรวจสอบได ้เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธท์ี่
หลกัสูตรกําหนดไวต้ามสมรรถนะทัง้ 6 ด้าน โดยครอบคลุมความรู ้ทกัษะและเจตคติ ที่เหมาะสมสําหรบัการ
ประกอบวชิาชพีไดด้ว้ยตนเองในอนาคต ดงัต่อไปนี้ 
 
6.1.1 สมรรถนะการดแูลรกัษาผู้ป่วย (Patient care)  
 การดแูลผู้ป่วยใน  

- แพทย์ประจําบ้านปีที่ 1 ปฏิบัติงานรบัผิดชอบผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ทัง้ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 
รวมทัง้หอ้งฉุกเฉินและหอผูป่้วยวกิฤตใินความควบคุมของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม  

- แพทยป์ระจาํบา้นปีที่ 2 ปฏบิตังิานในสาขาวชิาเฉพาะทางต่างๆ ของอายุรศาสตร์สาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง 
ประกอบด้วย โรคหวัใจและหลอดเลอืด โรคระบบการหายใจฯ, ประสาทวทิยา, โลหติวทิยา, โรคไต, 
โรคต่อมไรท่้อและเมตะบอลสิม, โรคระบบทางเดนิอาหาร, โรคตดิเชือ้ และโภชนวทิยา   

- แพทย์ประจําบ้านปีที่ 2 ปฏบิตัิงานเป็นที่ปรกึษาผู้ป่วยนอกแผนกทางด้านอายุรศาสตร์ ทัง้ผู้ป่วยใน
และผูป่้วยนอก 

- แพทยป์ระจําบ้านปีที่ 3, 4 ปฏบิตังิานเป็นแพทยป์ระจําบ้านดูแลและรบัปรกึษาผู้ป่วยโรคมะเรง็ทัง้ใน
และนอกแผนกอายุรศาสตร ์



- แพทยป์ระจาํบา้นปีที ่ 3, 4 ปฏบิตังิานเป็นแพทยป์ระจาํบา้นดแูลผูป่้วยโรคมะเรง็ทีไ่ดร้บัยาเคมบีําบดั
และยารกัษาโรคมะเรง็อื่นๆ รวมทัง้การดแูลรกัษาแบบประคบัประคอง และดแูลผูป่้วยระยะสุดทา้ย 

- แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัน้ปี บนัทกึขอ้มลูในเวชระเบยีนผูป่้วยไดอ้ย่างถูกตอ้งสมบูรณ์  
 การดแูลผู้ป่วยนอก  

- แพทยป์ระจําบา้นทุกชัน้ปี ปฏบิตังิานดูแลผูป่้วยนอกอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยสปัดาห์ละ 1 ครัง้ ครัง้ละ 
3 ชัว่โมง ยกเวน้ในช่วงทีป่ฏบิตังิานในหอผูป่้วยวกิฤตแิละหอ้งฉุกเฉินหรอืปฏบิตังิานนอกแผนก 

- แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัน้ปีบนัทกึขอ้มลูในเวชระเบยีนผูป่้วยไดอ้ย่างถูกตอ้งสมบูรณ์  
 
6.1.2 ความรู้ ความเชีย่วชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสงัคมรอบ
ด้าน (Medical knowledge and skills) (ภาคผนวก 1)  

- แพทย์ประจําบ้านปีที่ 1 เรยีนรู้วทิยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานประยุกต์ (correlated basic medical 
science)  

- แพทย์ประจําบ้านปีที่ 2 เรยีนรูแ้ละปฏบิตัิงานในสาขาวชิาเฉพาะทางต่างๆ ของอายุรศาสตร์สาขาที่
เกีย่วขอ้งตามขอ้ 6.1.1 

- แพทยป์ระจําบา้นปีที่ 3, 4 เรยีนรูแ้ละปฏบิตัิงานในสาขาวชิาอายุรศาสตร์มะเรง็วทิยาหรอืหน่วยงาน
นอกสาขาตามแผนการฝึกอบรม 

- แพทยป์ระจําบา้นทุกชัน้ปี เขา้ร่วมในกจิกรรมทางวชิาการ เช่น การสอนขา้งเตยีง การประชุมวชิาการ 
และ วารสารสโมสร เป็นตน้  

- แพทย์ประจําบ้านปีที่ 3, 4 เข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การประชุมวิชาการ การประชุม
ปรกึษาผูป่้วยกบัสหสาขาและวารสารสโมสร เป็นตน้  

- แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัน้ปี ไดร้บัการฝึกอบรมเกีย่วกบัหตัถการ การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร การตรวจ
พเิศษต่าง ๆ ที่ใช้ในอายุรศาสตร์ทัว่ไปและอายุรศาสตร์มะเรง็วทิยา รวมไปถึงการวางแผนการดูแล
รกัษาผูป่้วยโรคมะเรง็ 

 
6.1.3 การเรียนรู้จากการปฏิบติั (Practice-based learning)  

- แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัน้ปี มปีระสบการณ์การเรยีนรูใ้นการดแูลผูป่้วยแบบองคร์วมและสหวชิาชพี  
- แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัน้ปี ปฏบิตังิานสอนนิสตินักศกึษาแพทย์ แพทยเ์พิม่พนูทกัษะ และแพทยป์ระจํา

บา้นรุ่นน้อง  
- แพทยป์ระจําบา้นปีที ่3, 4 ต้องทํางานวจิยั ไดแ้ก่ งานวจิยัแบบ retrospective หรอื prospective หรอื 

cross-sectional study โดยเป็นผูว้จิยัหลกั  
- แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัน้ปี บนัทกึขอ้มลูในเวชระเบยีนผูป่้วยไดอ้ย่างถูกตอ้งสมบูรณ์  
- แพทยป์ระจําบ้านชัน้ปีที่ 2 ให้การประเมนิและวางแผนการรกัษาแก่ผู้ป่วยไดท้ัง้ผูป่้วยนอกและผูป่้วย

ใน 
- แพทย์ประจําบ้านชัน้ปีที่ 3, 4 ให้การประเมินและวางแผนการรกัษาแก่ผู้ป่วยโรคมะเรง็ได้ทัง้ผู้ป่วย

นอกและผูป่้วยใน  
- แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัน้ปีรกัษาผูป่้วยบนหลกัการของการใชย้าและทรพัยากรอย่างสมเหตุผล  



 
6.1.4 ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และการสือ่สาร (Interpersonal and Communication Skills)  

- แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัน้ปี เรยีนรูเ้กีย่วกบัทกัษะปฏสิมัพนัธ์ และการสือ่สาร  
- แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัน้ปีใหค้าํแนะนําทีถู่กตอ้งเหมาะสมแก่ผูป่้วยและญาต ิ 
- แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัน้ปีมทีกัษะปฏสิมัพนัธ์ และการสือ่สารทีด่กีบัผูร้่วมงาน  
- แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัน้ปีปฏบิตังิานสอนนิสตินักศกึษาแพทย์ แพทยเ์พิม่พนูทกัษะ และแพทยป์ระจํา

บา้นรุ่นน้อง  
- แพทย์ประจําบ้านทุกชัน้ปี  นําเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาในกิจกรรมวิชาการ  เช่น 

admission round, case discussion เป็นตน้  
 
6.1.5 ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

- แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัน้ปี เขา้ร่วมกจิกรรมการใหค้วามรูท้างดา้นบูรณาการทางการแพทย์  
- แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัน้ปี พฒันาใหม้เีจตคตทิีด่รีะหว่างการปฏบิตังิานดแูลผูป่้วย  
- แพทย์ประจําบ้านปี 3, 4 ต้องทํางานวจิยั ได้แก่ งานวจิยัแบบ retrospective หรอื prospective หรอื 

cross-sectional study โดยเป็นผูว้จิยัหลกั  
- แพทย์ประจําบ้านทุกชัน้ปีเรียนรู้เพื่อให้มีการพัฒนาวิช าชีพอย่างต่อเนื่ องผ่านกระบวนการ 

Revalidation ดว้ยระบบ portfolio  
 
6.1.6 การปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ (System-based Practice)  

- แพทย์ประจําบ้านทุกชัน้ปี มปีระสบการณ์การเรยีนรูเ้กี่ยวกบัระบบคุณภาพของโรงพยาบาล  ระบบ
ความปลอดภยัของผูป่้วย รวมทัง้สทิธผิูป่้วย  

- แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัน้ปีมปีระสบการณ์การเรยีนรูเ้กีย่วกบัประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการดแูล
รกัษา, cost consciousness medicine, หลกัการบรหิารจดัการ ระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ  

 
การจดัการฝึกอบรมตลอด 4 ปี การศึกษานัน้ให้จดัการฝึกอบรมดงัน้ี  

1. จดัใหม้ปีระสบการณ์การเรยีนรู ้entrustable professional activities (EPA) ตามทีกํ่าหนดใน
ภาคผนวก 2 

2. จดัใหม้ปีระสบการณ์การเรยีนรูด้ว้ยตนเองในระบบ portfolio 
3. จดัใหม้รีะบบอาจารยท์ีป่รกึษาโดย มอีาจารยท์ีป่รกึษาประจาํชัน้ปี ตัง้แต่ปีที่ 1-4  
4. จดัการฝึกอบรมภายใตส้ภาวะการทาํงานทีเ่หมาะสม ไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผูเ้ขา้รบัการ

ฝึกอบรม  
5. จดัใหม้กีารฝึกอบรมตลอด 4 ปี ดงันี้ 

 ปีที ่1 ผ่านการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาอายุรศาสตร์ 1 ปี โดยปฏบิตังิานรบัผดิชอบผูป่้วยทาง
อายุรศาสตร์ทัง้ผูป่้วยในและผูป่้วยนอกโรงพยาบาลราชวถิเีป็นระยะเวลา 12 เดอืน โดยอยู่ในความควบคุมของ
อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 



 ปีที ่ 2 ปฏิบัติงานในสาขาวิชาเฉพาะทางหลักต่าง  ๆ ของอายุรศาสตร์ ที่โรงพยาบาลราชวิถ ี
ประกอบดว้ย โรคหวัใจและหลอดเลอืด, โรคระบบการหายใจฯ, ประสาทวทิยา, โลหติวทิยา, โรคไต, โรคต่อมไร้
ท่อและเมตะบอลสิม, โรคระบบทางเดนิอาหาร, โรคติดเชื้อ และโภชนวทิยา สาขาวชิาละ 1 เดอืน รวมเป็น 9 
เดอืน และสาขาวชิาเลอืกอกี 3 สาขาวชิา ตามความเหน็ชอบของสถาบนัฝึกอบรม รวมเป็น 3 เดอืน โดยอยู่ใน
ความควบคุมของอาจารยป์ระจาํสาขาวชิาต่าง ๆ 
 ปีที ่3 ปฏบิตังิานรบัผดิชอบผูป่้วยทางอายุรศาสตรม์ะเรง็วทิยาทัง้ผูป่้วยในและผู้ป่วยนอก ไม่น้อยกว่า 
50 สปัดาห ์โดยอยู่ในความควบคุมของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 
 ปีที ่4 เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 50 สปัดาห์ โดยมีเวลาการฝึกอบรมในสาขาอายุรศาสตร์มะเรง็
วทิยาไม่น้อยกว่า 34-38 สปัดาห์ และฝึกอบรมในหน่วยงานนอกสาขาอายุรศาสตร์มะเรง็วทิยา ที่เป็นสถาบนั
ฝึกอบรม 12-16 สปัดาห ์ในสาขาวชิา ดงันี้  

1. แผนกรงัสรีกัษา 2 สปัดาห ์
2. สาขา Gynecologic oncology 2 สปัดาห ์
3. สาขาโลหติวทิยา 2 สปัดาห ์ยกเวน้ผูท้ีไ่ดร้บัวุฒบิตัรผูเ้ชีย่วชาญสาขาอายุรศาสตรโ์รคเลอืดมาแลว้ 

ไม่จาํเป็นตอ้งผ่านสาขานี้อกี 
4. แผนกพยาธวิทิยา 2 สปัดาห ์
5. สาขามะเรง็วทิยาในสถาบนัอื่นทีไ่ดร้บัอนุมตัแิลว้จากแพทยสภาเป็นเวลาอย่างน้อย 4 สปัดาห ์ 
6. สามารถเลอืกปฏบิตังิานในสาขาอื่น ๆ ไดโ้ดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสถาบนัทีฝึ่กอบรมก่อน

ใหค้รบตามกําหนดเวลา (ไม่เกนิ 4 สปัดาห)์  
 
6.2 เน้ือหาการฝึกอบรม/หลกัสูตร (ภาคผนวก 3) 

เพื่อใหบ้รรลวุตัถุประสงคด์งักล่าว ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถในเนื้อหาต่อไปนี้     
(1) ความรูพ้ืน้ฐานของอายุรศาสตรม์ะเรง็วทิยาและระบบทีเ่กีย่วขอ้ง  
(2) โรคหรอืภาวะทางอายุรศาสตรม์ะเรง็วทิยาทีส่าํคญั 
(3) หตัถการหรอืการแปลผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารเพื่อวนิิจฉยัโรคอายุรศาสตรม์ะเรง็วทิยา 
(4) ความรูท้างบูรณาการ 

 
6.3 การทาํงานวิจยั 
 แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งทาํงานวจิยั ไดแ้ก ่ งานวจิยัแบบ retrospective, prospective หรอื cross 
sectional อย่างน้อย 1 เรื่อง หรอืทาํ systematic review หรอื meta-analysis 1 เรื่อง ในระหว่างการปฏบิตังิาน 
ปีที ่3, 4 โดยเป็นผูว้จิยัหลกัหรอืผูน้ิพนธห์ลกั งานวจิยัดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ยหวัขอ้หลกัดงันี้  

(1) วตัถุประสงคข์องการวจิยั  
(2) วธิกีารวจิยั  
(3) ผลการวจิยั  
(4) การวจิารณ์ผลการวจิยั  
(5) บทคดัย่อ  

 
 



6.3.1 ขอบเขตความรบัผิดชอบ  
 เนื่องจากการมีความสามารถในการทําวิจัยด้วยตนเองเป็ นสมรรถนะหนึ่งที่แพทย์ประจําบ้าน
อายุรศาสตร์มะเรง็วทิยาต้องบรรลุตามหลกัสูตรฯ ฉบบัปรบัปรุงพ.ศ. 2557 และการพจิารณาผลงานวจิยัฉบบั
สมบูรณ์เป็นองคป์ระกอบหนึ่งของการประเมนิการไดร้บัวุฒบิตัรฯ ดงันัน้สถาบนัฝึกอบรมจะต้องรบัผดิชอบการ
เตรยีมความพรอ้มใหก้บัแพทยป์ระจําบา้นของสถาบนัตนเอง ตัง้แต่การเตรยีมโครงร่างการวจิยั จนสิน้สุดการ
ทํางานวิจัยและจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  เพื่อนําส่งคณะอนุกรรมการฝึกอบรบและสอบวุฒิบัตร
อายุรศาสตรม์ะเรง็วทิยาฯ ทัง้นี้สถาบนัฝึกอบรมจะต้องรายงานชื่องานวจิยั อาจารยท์ีป่รกึษา และความคบืหน้า
ของงานวจิยั ตามกรอบเวลาทีกํ่าหนดไปยงัคณะอนุกรรมการฝึกอบรบและสอบวุฒบิตัรอายุรศาสตรม์ะเรง็วทิยา
เพื่อใหม้กีารกํากบัดแูลอย่างทัว่ถงึ  
 
6.3.2 คณุลกัษณะของงานวิจยั  

1. เป็นผลงานที่รเิริม่ใหม่ หรอืเป็นงานวจิยัที่ใช้แนวคดิที่มีการศกึษามาก่อนทัง้ในและต่างประเทศ 
แต่นํามาดดัแปลงหรอืทาํซํ้าในบรบิทของสถาบนั  

2. แพทยป์ระจําบา้นและอาจารยผ์ูด้าํเนินงานวจิยัทุกคน ควรผ่านการอบรมดา้นจรยิธรรมการวจิยัใน
คนหรอื good clinical practice (GCP)  

3. งานวจิยัทุกเรื่องตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัของสถาบนั  
4. งานวจิยัทุกเรื่อง ควรดําเนินงานวจิยัภายใต้ขอ้กําหนดของ GCP หรอืระเบยีบวจิยัที่ถูกต้องและ

เหมาะสมกบัคาถามวจิยั  
5. ควรใชภ้าษาองักฤษในการนําเสนอผลงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทคดัย่อ 

 
6.3.4 สิง่ทีต้่องปฏิบติัส าหรบัการด าเนินการวิจยัทีเ่กีย่วข้องกบัผู้ป่วย  

1. เมื่อไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัแลว้ ตอ้งดาํเนินการทาํวจิยัตามขอ้ตกลง
โดยเคร่งครดั  

2. เมื่อมกีารลงนามในเอกสารชีแ้จงผูป่้วยหรอืผูแ้ทนเพื่อใหย้นิยอมเขา้ร่วมวจิยั ตอ้งใหส้าํเนาแก่
ผูป่้วยหรอืผูแ้ทนเกบ็ไว ้1 ชุด  

3. ใหท้าํการระบุในเวชระเบยีนผูป่้วยนอกหรอืผูป่้วยในถงึสถานะการเขา้ร่วมงานวจิยัของผูป่้วย  
4. การตรวจหรอืรกัษาเพิม่เตมิจากโครงการวจิยัที่ผ่านการอนุมตัแิล้ว โดยการกระทําดงักล่าวไม่ได้

เป็นสว่นหนึ่งของการดแูลรกัษาผูป่้วยตามปกติ ไม่สามารถทําไดไ้ม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ ยกเวน้ไดม้กีารระบุและ
อนุมตัิในโครงการวจิยัแล้ว และผู้วจิยัหรอืคณะผู้วจิยัต้องเป็นผู้รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายทัง้ทางตรงและทางอ้อมที่
เกดิขึน้กบัผูป่้วยและผูด้แูลผูป่้วย  

5. กรณีทีโ่ครงการวจิยักําหนดใหท้ําการตรวจหรอืรกัษาทีเ่พิม่เตมิจากการดูแลรกัษาผูป่้วยตามปกติ 
หากมผีลลพัธ์ทีอ่าจส่งผลต่อประโยชน์ในการดูรกัษาผูป่้วย ใหด้ําเนินการแจง้คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั 
เพื่อวางแผนแจง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งรบัทราบต่อไป  

6. หากเกิดกรณีอื่นนอกเหนือการคาดการณ์  ให้รีบปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย  หรือ
คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั กรณีทีไ่ม่สามารถปรกึษาได ้ใหย้อ้นกลบัไปใชห้ลกัพืน้ฐาน 3 ขอ้ของจรยิธรรม
ทางการแพทยใ์นการตดัสนิใจ คอื  
  6.1 การถอืประโยชน์สุขของผูป่้วยเป็นหลกั และการไม่ก่อใหเ้กดิความทุกขท์รมานกบัผูป่้วย  



6.3 การเคารพสทิธขิองผูป่้วย  
6.3 การยดึมัน่ในหลกัความเสมอภาคของทุกคนในสงัคม ทีจ่ะไดร้บับรกิารทางการแพทยต์าม

มาตรฐาน 
 
6.3.5 กรอบการด าเนินงานวิจยัในเวลา 4 ปี (48 เดือนของการฝึกอบรม)  

งานโรคมะเรง็ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวถิ ีไดกํ้าหนดกรอบการวจิยั ไว้ดงันี้ 
เดือนท่ี ประเภทกิจกรรม 
0-24 จดัฝึกอบรมการวจิยัพืน้ฐานทางคลนิิก 
26 จดัเตรยีมคาํถามวจิยัและตดิตอ่อาจารยท์ีป่รกึษา  
30 จดัทาํโครงร่างงานวจิยัและนําเสนอใน research meeting 
32 ขออนุมตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั  

ขอทุนสนับสนุนงานวจิยัจากแหล่งทุนทัง้ภายในและนอกสถาบนั (ถา้ตอ้งการ)  

33-43 เริม่เกบ็ขอ้มลู  
40 นําเสนอความคบืหน้างานวจิยั  
43 วเิคราะหข์อ้มลูและสรปุผลงานวจิยั  
44 จดัทาํรายงานวจิยัฉบบัร่างใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาปรบัแกไ้ข  
45 สง่รายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ตอ่สถาบนั เพื่อสง่ต่อไปยงัราชวทิยาลยัฯ ใหท้าํการ

ประเมนิผล สาํหรบัประกอบคุณสมบตักิารเขา้สอบเพื่อวุฒบิตัรภาคปฏบิตัขิ ัน้สุดทา้ย  
 

การรบัรอง วฒิุบตัร หรือ หนังสืออนุมติั สาขาอายุรศาสตร ์ให้มีคณุวฒิุ “เทียบเท่าปริญญา
เอก” (ภาคผนวก 4)  

 
6.4 จาํนวนปีของการฝึกอบรม 

หลักสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลา 4 ปี  ในกรณีที่ผู้ฝึกอบรมที่ได้ร ับวุฒิบัตรอายุรศาสตร์หรือ

อายุรศาสตรโ์ลหติวทิยามรีะยะเวลา 2 ปี ปีเทยีบเท่ากบัแพทยป์ระจําบา้นชัน้ปีที ่3, 4 ตามลําดบั  โดยแต่ละชัน้

ปีจะมเีกณฑป์ระเมนิในการเลื่อนชัน้ปี  

6.5 การบริหารการจดัการฝึกอบรม 
 งานโรคมะเรง็และกลุ่มงานอายุรศาสตรไ์ดจ้ดัสภาวะการปฏบิตักิารใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรการ
ฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นอายุรศาสตรม์ะเรง็วทิยาดงันี้ 
- การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 
 แพทยป์ระจาํบา้นชัน้ปีที ่1, 2 ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมเขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการทีภ่าควชิาจดัขึน้อย่าง
สมํ่าเสมอ กจิกรรมวชิาการของกลุ่มงานอายุรศาสตร ์แบ่งเป็น 3 ประเภท คอื 

1. กจิกรรมวชิาการตามหลกัสูตรของราชวทิยาลยัอายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ morning 
report, morbidity-mortality conference, grand round, interesting case, clinic-



pathological conference, interhospital conference, interdepartmental conference แ ล ะ 
journal club  

2. กจิกรรมวชิาการที่งานโรคมะเรง็และกลุ่มงานอายุรศาสตร์จดัขึ้น โดยแพทย์ประจําบ้านควร
เขา้ร่วมหากไม่กระทบต่อภารกจิหลกั 

3. กจิกรรมวชิาการ ณ สถาบนัสมทบ โดยผู้เขา้รบัการอบรมที่ปฏบิตัิงานที่สถาบนัสมทบ เขา้
ร่วมกจิกรรมต่างๆ ทีส่ถาบนักําหนด 

 
 แพทยป์ระจาํบา้นชัน้ปีที ่3, 4 ใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมเขา้รว่มกจิกรรมวชิาการทีง่านโรคมะเรง็จดัขึน้อย่าง
สมํ่าเสมอ กจิกรรมวชิาการของสาขาวชิา แบ่งเป็น 

1. กจิกรรมวชิาการตามหลกัสูตรของมะเรง็วทิยาสมาคมแห่งประเทศไทย ได้แก่ tumor board 
conference, grand round, academic conference แ ล ะ  journal club โด ย ผู้ เข้ า รับ ก าร
ฝึกอบรมควรเขา้ร่วมกจิกรรมทางวชิาการดงักล่าวไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 

2. กจิกรรม interprofessional learning ไดแ้ก่ การประชุมร่วมกบัพยาบาลทีใ่หบ้รบิาลเคมบีําบดั 
 

- การปฏิบติังานในเวลาราชการ 

6.5.1 การหมุนเวียนและการปฏิบติังานของแพทยป์ระจ าบ้านอายุรศาสตรม์ะเรง็วิทยา 
แพทยป์ระจาํบ้านชัน้ปีท่ี 1 
ปฏบิตังิานรบัผดิชอบผูป่้วยทางอายุรศาสตรท์ัง้ผูป่้วยในและผูป่้วยนอกโรงพยาบาลราชวถิเีป็นระยะเวลา 

12 เดอืน โดยอยู่ในความควบคุมของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 
การดแูลผู้ป่วยใน 
- ปฏบิตังิานรบัผดิชอบผูป่้วยทางอายุรศาสตรผ์ูป่้วยใน 8-9 เดอืน 
- ปฏบิตังิานรบัผดิชอบผูป่้วยหอ้งฉุกเฉิน 1-2 เดอืน 
- ปฏบิตังิานรบัผดิชอบผูป่้วยหอผูป่้วยวกิฤต 1-2 เดอืน  
- บนัทกึขอ้มลูในเวชระเบยีนผูป่้วยในไดอ้ย่างถูกตอ้งสมบูรณ์ 
การดแูลผู้ป่วยนอก 
- ปฏบิตังิานดแูลผูป่้วยนอกอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ ๆ ละ 2 ชัว่โมง 
- ปฏบิตังิานดแูลผูป่้วยนอกอย่างน้อย 1 เดอืน 
- บนัทกึขอ้มลูในเวชระเบยีนผูป่้วยนอกไดอ้ย่างถูกตอ้งสมบูรณ์ 

แพทยป์ระจาํบ้านชัน้ปีท่ี 2 
ปฏิบัติงานในสาขาวิชาเฉพาะทางหลกัต่างๆ ของอายุรศาสตร์ ที่โรงพยาบาลราชวิถี ประกอบด้วย 

โรคหวัใจและหลอดเลอืด, โรคระบบการหายใจฯ, ประสาทวทิยา, โลหติวทิยา, โรคไต, โรคต่อมไรท่้อและเมตะ
บอลิสม, โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคติดเชื้อ, โภชนวิทยา สาขาวิชาละ 1 เดือน รวมเป็น 9 เดือน และ
สาขาวิชาเลือกอีก 3 สาขาวชิา ตามความเห็นชอบของสถาบันฝึกอบรม รวมเป็น 3 เดือน โดยอยู่ในความ
ควบคุมของอาจารยป์ระจาํสาขาวชิาต่าง ๆ 

การดแูลผู้ป่วยใน 
- ปฏบิตังิานในสาขาวชิาเฉพาะทางหลกัต่าง ๆ ของอายุรศาสตรเ์ป็นระยะเวลาสาขาละ 1 เดอืน 



- ปฏบิตังิานเป็นทีป่รกึษาผูป่้วยนอกแผนกทางดา้นอายุรศาสตรท์ัง้ผูป่้วยในและผูป่้วยนอก 
- บนัทกึขอ้มลูในเวชระเบยีนผูป่้วยในไดอ้ย่างถูกตอ้งสมบูรณ์ 
การดแูลผู้ป่วยนอก 
- ปฏบิตังิานดแูลผูป่้วยนอกอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ๆ ละ 2 ชัว่โมง  
- ปฏบิตังิานดแูลผูป่้วยนอกในสาขาวชิาทีห่มุนเวยีน ตามตารางกําหนด  
- บนัทกึขอ้มลูในเวชระเบยีนผูป่้วยนอกไดอ้ย่างถูกตอ้งสมบูรณ์ 

แพทยป์ระจาํบ้านชัน้ปีท่ี 3 
ปฏิบัติงานรบัผิดชอบผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาทัง้ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่า 50 

สปัดาหโ์ดยอยู่ในความควบคุมของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 
การดแูลผู้ป่วยใน 
- ปฏบิตังิานรบัผดิชอบเป็นแพทยป์ระจาํบา้นอายุรศาสตรม์ะเรง็วทิยา ดแูลผูป่้วยใน โดยกําหนด

จาํนวนผูป่้วยในทีด่แูล 12-15 คน/เดอืน 
- ปฏบิตังิานเป็นทีป่รกึษาดา้นโรคมะเรง็ในหอผูป่้วยอายุรกรรม รวมทัง้หอ้งฉุกเฉินและหอผูป่้วย

วกิฤต 
- บนัทกึขอ้มลูในเวชระเบยีนผูป่้วยในไดอ้ย่างถูกตอ้งสมบูรณ์ 
การดแูลผู้ป่วยนอก 
- ปฏบิตังิานเป็นแพทยป์ระจาํบา้นอายุรศาสตรม์ะเรง็วทิยาดแูลผูป่้วยนอก  
- ปฏบิตังิานดแูลผูป่้วยนอกอายุรศาสตร์มะเรง็วทิยาสปัดาหล์ะ 2 ครัง้ ครัง้ละอย่างน้อย 3 ชัว่โมง 

โดยกําหนดจาํนวนผูป่้วยทีด่แูล ถา้เป็นผูป่้วยใหม่ 1-2 คน/ ครัง้ และผูป่้วยเก่า 6-10 คน/ครัง้ 
- บนัทกึขอ้มลูในเวชระเบยีนผูป่้วยนอกไดอ้ย่างถูกตอ้งสมบูรณ์ 

แพทยป์ระจาํบ้านชัน้ปีท่ี 4  

ปฏิบัติงานรบัผิดชอบผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาทัง้ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก  โดยเวลาการ

ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 50 สปัดาห์ โดยมเีวลาการฝึกอบรมในสาขาอายุรศาสตร์มะเรง็วทิยาไม่น้อยกว่า 34-38 

สปัดาห ์และฝึกอบรมในหน่วยงานนอกสาขาอายุรศาสตรม์ะเรง็วทิยา ทีเ่ป็นสถาบนัฝึกอบรม 12-16 สปัดาห ์

การดแูลผู้ป่วยใน 
- ปฏบิตังิานรบัผดิชอบเป็นแพทยป์ระจําบา้นอายุรศาสตรม์ะเรง็วทิยา ดูแลผูป่้วยใน โดยกําหนด

จาํนวนผูป่้วยในทีด่แูล 12-15 คน/เดอืน 
- ปฏบิตังิานเป็นทีป่รกึษาดา้นโรคมะเรง็ในหอผูป่้วยอายุรกรรม รวมทัง้หอ้งฉุกเฉินและหอผูป่้วย

วกิฤต 
- บนัทกึขอ้มลูในเวชระเบยีนผูป่้วยในไดอ้ย่างถูกตอ้งสมบูรณ์ 
การดแูลผู้ป่วยนอก 
- ปฏบิตังิานเป็นแพทยป์ระจาํบา้นอายุรศาสตรม์ะเรง็วทิยาดแูลผูป่้วยนอก  
- ปฏบิตังิานดแูลผูป่้วยอายุรศาสตรม์ะเรง็วทิยาสปัดาห์ละ 2 ครัง้ ครัง้ละอย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดย

กําหนดจาํนวนผูป่้วยทีด่แูล ถา้เป็นผูป่้วยใหม่ 1-2 คน/ ครัง้ และผูป่้วยเก่า 6-10 คน/ครัง้ 
- บนัทกึขอ้มลูในเวชระเบยีนผูป่้วยนอกไดอ้ย่างถูกตอ้งสมบูรณ์ 



6.5.2 ผู้รบัผิดชอบบริหารจดัการการฝึกอบรม  
- คณะกรรมการวชิาการ  มอีาจารยข์องงานโรคมะเรง็ และตวัแทนแพทยป์ระจําบา้นอายุรศาสตรม์ะเรง็

วทิยาเป็นกรรมการ มกีารประชุมร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการฯ กบัแพทยป์ระจาํบา้นเป็นประจาํ 
- คณะกรรมการวชิาการของงานโรคมะเรง็ มหีน้าที ่ดูแล กํากบั ประเมนิแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตรให้

ดาํเนินไปตามเป้าประสงคท์ีว่างไวภ้ายใตส้ภาวะการทาํงานทีเ่หมาะสม 6.5.3 การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ   
- กําหนดให้ผูเ้ขา้รบัการอบรมเขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการที่กลุ่มงานจดัขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ (ภาคผนวก 1) 

แพทยป์ระจําบ้านอายุรศาสตร์มะเรง็วทิยาควรเขา้ร่วมหากไม่กระทบต่อภารกจิหลกั และต้องเขา้ร่วมกจิกรรม
ทางวชิาการไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของเวลากจิกรรมทัง้หมด  
 
6.5.4 สภาวะการปฏิบติังาน 

งานโรคมะเรง็ จดัใหแ้พทยป์ระจําบา้นทาํงานภายใต้สภาวะการปฏบิตังิานทีเ่หมาะสม ไม่เป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพของแพทยป์ระจาํบา้นอายุรศาสตรม์ะเรง็วทิยา 
 การออกตรวจผู้ป่วยในท่ีหอผู้ป่วยอายุรกรรม  

แพทย์ประจําบ้านอายุรศาสตร์มะเรง็วทิยาทุกชัน้ปี เริม่ปฏบิตังิานบนหอผู้ป่วยเวลา 07.00 น. ในวนั
ราชการ และ 08.00 น. ในวนัหยุดราชการ  
 การออกตรวจผู้ป่วยนอกท่ีคลินิกอายุรกรรม 

แพทยป์ระจําบา้นอายุรศาสตรม์ะเรง็วทิยาปี 3-4 กําหนดใหอ้อกตรวจหอ้งตรวจผูป่้วยนอกตามตาราง  
สปัดาหล์ะ 2 ครัง้ในเวลา 09.00-12.00 น. ในช่วงวนัพุธและวนัทีกํ่าหนดตามตารางหมุนเวยีน 
 การปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 

แพทยป์ระจาํบา้นอายุรศาสตรม์ะเรง็วทิยาทุกชัน้ปี ตอ้งอยู่เวรนอกเวลาราชการ เพื่อดแูลผูป่้วยทาง
อายุรศาสตรแ์ละอายุรศาสตรม์ะเรง็ ผูป่้วยฉุกเฉิน และหออภบิาลผูป่้วยวกิฤต ิตามทีก่ลุ่มงานอายุรศาสตรห์รอื
งานโรคมะเรง็กําหนด ภายใตก้ารดแูลของอาจารยเ์วรประจาํวนันัน้ และไดร้บัค่าตอบแทนการอยู่เวรนอกเวลา
ราชการแบบเหมาจ่าย รายเดอืน นอกเหนือไปจากเงนิเดอืนปกต ิ

▪ แพทย์ประจําบ้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาปีที่ 1 จะปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่หอผู้ป่วยใน    
หอผูป่้วยวกิฤตและหอ้งฉุกเฉิน 

▪ แพทยป์ระจาํบา้นอายุรศาสตรม์ะเรง็วทิยาปีที ่2 จะปฏบิตังิานรบัปรกึษาผูป่้วยนอกกลุ่มงาน  
-  สําหรบัแพทย์ประจําบ้านปีที่ 1-2 เวลาปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ นับตัง้แต่เวลา 16.30-
07.00 น. ของวนัรุ่งขึน้ในวนัราชการ และ 08.00 และถงึ 09.00 น. ของวนัรุ่งขึน้ในวนัหยุดราชการ 
ทําการส่งต่อปัญหาผู้ ป่ วยในแต่ละวัน  เวลา  16.30 น . ในวันราชการ และ 09.00 น . ใน
วนัหยุดราชการ ใหก้บัแพทยท์ีม่หีน้าทีป่ฏบิตังิานนอกเวลา 
-  สําหรบัแพทยป์ระจําบา้นปีที ่1-2 ช่วงชัว่โมงการทํางาน มชีัว่โมงการทํางานในเวลาอย่างน้อย 8 
ชัว่โมง นอกเวลาราชการไม่เกนิ 40 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ระยะเวลาการทาํงานเวรอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน
ไม่เกนิ 16 ชัว่โมงตดิต่อกนั  

▪ แพทยป์ระจําบา้นอายุรศาสตร์มะเรง็วทิยาปีที ่3-4 จะปฏบิตังิานเป็นแพทย์รบัปรกึษาผูป่้วยมะเรง็ 
ทัง้ในและนอกกลุ่มงานอายุรศาสตร ์รวมไปถงึหอ้งใหย้าเคมบีําบดั ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 



6.5.5 การลาและการฝึกอบรมทดแทน     
- แพทยป์ระจาํบา้นอายุรศาสตรม์ะเรง็วทิยามสีทิธใินการลากจิไม่เกนิ 5 วนั ลาพกัผ่อนไม่เกนิ 10 วนัทํา

การต่อปี โดยไม่มีการสะสมสทิธิ วนัลา ในกรณีที่ลาเกินความจําเป็น คณะกรรมการวชิาการจะพิจารณาให้
ทาํงานชดเชยตามความเหมาะสม  

- การลาพกัผ่อนสามารถลาไดใ้นช่วงเวลาทีกํ่าหนด 
- การลาป่วยต้องยื่นใบลาตามขัน้ตอนต่อประธานวชิาการ และ/หรอื อาจารย์ที่รบัปรกึษาประจําเดอืน 

หากลาป่วยเกนิ 2 วนัทาํการ ตอ้งมใีบรบัรองแพทยแ์สดงดว้ย 
- การลาอื่น ๆ เช่น การลาคลอดบุตร การเจ็บป่วย การเกณฑ์ทหาร การถูกเรียกฝึกกําลังสํารอง  

การศกึษาดงูานนอกแผนการฝึกอบรม  
 ก) หากรวมเวลาแลว้เกนิกว่ารอ้ยละ 20 ของการฝึกอบรมแต่ละปี จะต้องฝึกอบรมทดแทน ระยะเวลา
ตามดุลยพนิิจของคณะกรรมการวชิาการและหวัหน้างานโรคมะเรง็ แต่ตอ้งไม่น้อยกว่าเวลาสว่นทีเ่กนิรอ้ยละ 20  
 ข) หากการลาพกัรวมเวลาแลว้ไม่ถงึรอ้ยละ 20 ของการฝึกอบรมแต่ละปีการฝึกอบรมทดแทนใหข้ึน้กบั 
ดุลยพนิิจของคณะกรรมการวชิาการและหวัหน้างานโรคมะเรง็                                                                                              
  
6.5.6 ค่าตอบแทนในการปฏิบติังาน (ภาคผนวก 5) 

การกําหนดค่าตอบแทนในการปฏบิตัิงานและค่าตอบแทนกรณีปฏบิตังิานนอกเวลาเป็นไปตามคําสัง่
ระเบยีบของ โรงพยาบาลราชวถิ ี  
 
6.5.7 ระบบอาจารยที์ป่รึกษา 

ระบบอาจารย์ที่ปรกึษา มอีตัราส่วนอาจารย์ 1 ราย ต่อแพทย์ประจําบ้านอายุรศาสตร์มะเรง็วทิยา 3 
ราย (อาจารยท์ีป่รกึษา 1 รายต่อ 1 ชัน้ปี) เพื่อกํากบัดูแลผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมอย่างทัว่ถงึ ทัง้นี้อตัราส่วนอาจมี
การปรบัเปลีย่นใหเ้หมาะสม กบัจาํนวนแพทยใ์นแต่ละปี 
 
6.6 การวดัและการประเมินผล 

งานโรคมะเรง็ โรงพยาบาลราชวถิ ีมกีารแจง้กระบวนการการวดัและประเมนิผลให้แพทยป์ระจําบา้น
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาได้รบัทราบเป็นรายบุคคล โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้แจ้งผล แพทย์ประจําบ้าน
สามารถตรวจสอบและอุทธรณ์ไดเ้มื่อ ตอ้งการโดยยื่นเรื่องต่อหวัหน้างานโรคมะเรง็ 
 

6.7 การวดัและการประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม การเลื่อนชัน้ปี การยุติการฝึกอบรม 

6.7.1 การประเมินระหว่างการฝึกอบรม  

 ก) สถาบนัจดัใหม้กีารประเมนิแพทยป์ระจําบา้นอายุรศาสตรม์ะเรง็วทิยา ระหว่างฝึกอบรม ครอบคลุม
ทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะ เจตคต ิและกจิกรรมทางการแพทย ์ในมติติ่าง ๆ ดงันี้  
  มติทิี ่1 ประเมนิสมรรถนะโดยอาจารย ์(EPA)  
  มติทิี ่2 การตรวจเวชระเบยีนผูป่้วยใน (ตาม EPA ขอ้ 2, 3, 4, 6, 11-16)  
  มติทิี ่3 การตรวจเวชระเบยีนผูป่้วยนอก (ตาม EPA ขอ้ 1, 5, 6, 11-16)  



  มติทิี ่4 คะแนนสอบจดัโดยสถาบนั  
  มติทิี ่5 การร่วมกจิกรรมวชิาการสว่นกลาง  
  มติทิี ่6 การประเมนิสมรรถนะโดยผูร้่วมงาน  
  มติทิี ่7 การประเมนิสมรรถนะโดยผูป่้วย  
 - ขอ้มลูมติทิี ่6, 7 สามารถบนัทกึไดใ้น portfolio  
 - สถาบนัมกีารบนัทกึขอ้มลูการประเมนิผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมในมติติ่าง ๆ ทัง้รายบุคคลและรายสถาบนั 
(ผ่านระบบสารสนเทศ) แลว้รายงานผลมายงัคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตามทีกํ่าหนด  
 ข) Achievable entrustable professional activities (EPAs) ในแต่ละชัน้ปี  
 ผลการประเมนินําไปใชใ้นกรณี ต่อไปนี้  

1. เพื่อเลื่อนระดบัชัน้ปี โดยเกณฑ์ผ่านตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศกําหนด
ก่อนการเขา้ฝึกอบรม  

2. เพื่อใชพ้จิารณาประกอบการตดัสนิผลสอบภาคปฏบิตัิ (การสอบเมื่อจบการฝึกอบรมปีที ่4)    
 
6.7.2 เกณฑก์ารเลือ่นชัน้ปี  

1. ปฏบิตังิานไดไ้ม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 80 ของระยะเวลาทีกํ่าหนด  
2. ผ่านการประเมนิตามมติติ่างๆ ทีกํ่าหนดในหลกัสตูร โดยไดค้ะแนนไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของแต่ละ 
1. มิติ ยกเว้นการสอบตามมิติที่ 4 การประเมินในมิติที่ 6 และ 7 ให้ใช้เกณฑ์คะแนนผ่านขัน้ต่ํา 

(minimal passing level) ของการสอบแต่ละครัง้ 
2. ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ EPA (ภาคผนวก 2)  
3. บนัทกึขอ้มลูการเรยีนรูด้ว้ยตนเองใน portfolio อย่างน้อย 50 เครดติ/ปี (ภาคผนวก 2)  
4. ปฏบิตัิงานไดส้อดคล้องตามขอ้กําหนดของงานโรคมะเรง็ ไม่ก่อให้เกดิความเสื่อมเสยีแก่สถาบนั

ฝึกอบรม และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของกลุ่มงานอายุรศาสตร์และงานโรคมะเร็ง โดย
พจิารณาจาก 

แพทยป์ระจาํบ้านปีท่ี 1 
- มคีะแนนการเขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการของกลุ่มงานอายุศาสตรต์ลอดปีการศกึษาไม่ต่ํากว่ารอ้ยละ 80

ร่วมกบัคะแนนสอบ MCQ รวม ครัง้ที ่1 และครัง้ที ่2 ไม่ตํ่าากว่า minimal passing level และคะแนน
สอบ Long case ไม่ต่าํกว่ารอ้ยละ 60  

แพทยป์ระจาํบ้านปีท่ี 2 
- มคีะแนนการเขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการของกลุ่มงานอายุศาสตรต์ลอดปีการศกึษาไม่ต่าํกว่ารอ้ยละ 80 

ร่วมกบัคะแนนสอบ MCQ รวม ครัง้ที่ 1 และครัง้ที ่2 ไม่ต่ํากว่า minimal passing level และคะแนน
สอบ Long case ไม่ต่าํกว่ารอ้ยละ 60 

แพทยป์ระจาํบ้านปีท่ี 3 
- มคีะแนนการเขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการของงานโรคมะเรง็ ตลอดปีการศกึษาไม่ต่าํกว่ารอ้ยละ 80 
- สอบผ่านภาคทฤษฎ ี(MCQ และ MEQ) และภาคปฏบิตั ิ(long case) ภายในสถาบนั 
- ผ่านการนําเสนอหัวข้องานวิจัยแก่คณะกรรมการวิจัย  และ ผ่านการนําเสนอการติดตาม

ความกา้วหน้างานวจิยัแก่คณะกรรมการวจิยั 
แพทยป์ระจาํบ้านปีท่ี 4 

- มคีะแนนการเขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการของงานโรคมะเรง็ ตลอดปีการศกึษาไม่ต่าํกว่ารอ้ยละ 80 



- สอบผ่านภาคทฤษฎ ี(MCQ และ MEQ) และภาคปฏบิตั ิ(long case) ภายในสถาบนั 
- สอบผ่านภาคทฤษฎี (MCQ และ MEQ) และภาคปฏิบัติ (long case) อย่างน้อยร้อยละ 50  โดย

มะเรง็วทิยาสมาคม 
- นําเสนองานวจิยัทีเ่สรจ็สมบูรณ์แก่คณะกรรมการวจิยัของสถาบนั   

 
6.7.3 แนวทางการด าเนินการกรณีไม่ผ่านการประเมินเพือ่เลือ่นชัน้ปี  

แพทยป์ระจําบ้านอายุรศาสตร์มะเรง็วทิยา สามารถอุทธรณ์ไดต้ามระบบของงานโรคมะเรง็ หากกลุ่ม
งานพจิารณาแลว้ยนืยนัไม่ผ่านการประเมนิ เพื่อประเมนิเพื่อเลื่อนชัน้ปี 

1. แพทย์ประจําบ้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติมในส่วนที่สถาบันฝึกอบรม
กําหนด แลว้ทาํการประเมนิซํ้า ถา้ผา่นการประเมนิจงึสามารถเลื่อนชัน้ปีได ้

2. ถ้าไม่ผ่านการประเมนิเพื่อเลื่อนชัน้ปีซํ้าตามขอ้ที่ 1 หรอืไม่ผ่านการประเมนิเพื่อรบัการเสนอชื่อ
เขา้สอบวุฒบิตัรฯ ตอ้งปฏบิตังิานในระยะชัน้ปีเดมิอกี 1 ปี 

3. หลงัจากปฏิบตัิงานซ้ําในชัน้ปีเดิมอกี 1 ปี แล้วยงัไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชัน้ปี ให้ยุติการ
ฝึกอบรม ทัง้นี้กลุ่มงานอายุรศาสตร์ จะส่งผลการประเมินแพทย์ประจําบ้านภายในวันที่ 31 
กรกฎาคมของทุกปี เพื่อเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรม และสอบราชวิทยาลัย             
อายุรแพทยฯ์ และแพทยสภา ตามลําดบั 

 
6.7.4 การด าเนินการส าหรบัผู้ทีไ่ม่ผ่านการประเมิน  

1. คณะกรรมการวชิาการจะนําเสนอเรื่องในทีป่ระชุมงานโรคมะเรง็เพื่อพจิารณา ผลการตดัสนิของที่
ประชุมงานโรคมะเรง็ถอืเป็นทีส่ ิน้สุด 

2. งานโรคมะเร็ง แจ้งผลการประเมินให้แพทย์ประจําบ้านรบัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรในแบบ
ประเมนิผลของราชวทิยาลยัฯ พรอ้มแนวทางการพฒันา รายละเอยีดการปฏบิตังิานเพิม่เตมิ การ
กํากบัดแูล และการประเมนิผลซํ้า 

3. เมื่อแพทยป์ระจําบ้านลงชื่อรบัทราบ ใหส้่งสําเนาผลการประเมนิชุดหนึ่งใหอ้นุกรรมการฝึกอบรม
และสอบของมะเรง็วทิยาสมาคมฯ และราชวทิยาลยัอายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

 
6.7.5 การด าเนินการเพือ่ยุติการฝึกอบรม  

1. การลาออก แพทย์ประจําบ้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ต้องทําเรื่องชี้แจงเหตุผลก่อนพกัการ
ปฏบิตังิานล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สปัดาห์ เมื่อสถาบนัฝึกอบรมอนุมตัิใหพ้กัการปฏบิตัิงานแล้วจงึ
แจง้ต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯเพื่อเหน็ชอบ และแจง้ต่อแพทยสภาพรอ้มความเหน็
ประกอบว่าสมควรให้พกัสทิธิก์ารสมคัรเป็นแพทย์ประจําบ้านเป็นเวลา 1 ปีในปีการศกึษาถดัไป
หรอืไม่ โดยพจิารณาจากเหตุผลประกอบการลาออกและคาํชีแ้จงจากสถาบนัฝึกอบรม การลาออก
จะถอืว่าสมบูรณ์เมื่อไดร้บัอนุมตัจิากแพทยสภา  

2. การให้ออก 
a. ปฏบิตังิานโดยขาดความรบัผดิชอบหรอืประพฤตตินเสื่อมเสยีรา้ยแรงจนก่อใหเ้กดิผลเสยี

ต่อผูป่้วยหรอืต่อชื่อเสยีงของสถาบนัฝึกอบรม 



b. ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสีย  ไม่มีการปรับปรุง 
พฤตกิรรมหลงัการตกัเตอืน และกระทาํซํ้าภายหลงัการภาคทณัฑ ์ 
เมื่อสถาบนัฝึกอบรมเหน็สมควรใหอ้อก ใหท้าํการแจง้แพทยป์ระจาํบา้นรบัทราบพรอ้มให้
พกัการปฏบิตังิาน แลว้ทําเรื่องแจง้ต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ซึ่งจะต้องตัง้
คณะกรรมการสอบสวนจํานวน 5 คน ประกอบดว้ยหวัหน้าสถาบนัฝึกอบรมอื่นจํานวน 3 
คน และกรรมการภายในสถาบันจํานวน 2 คน เพื่อดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 2 
สัปดาห์ภ ายหลังจากได้ร ับ เรื่ อง  ผลการสอบสวนจะถูก นํ า เสนอต่อที่ป ระชุม
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อลงความเหน็ ถ้าสมควรใหอ้อกจงึแจง้ต่อแพทย
สภา จนเมื่อไดร้บัการอนุมตัจิงึถอืว่าการใหอ้อกสมบูรณ์ ถ้าเหน็ว่ายงัไม่สมควรใหอ้อกจงึ
สง่เรื่องคนืใหส้ถาบนัฝึกอบรมพรอ้มคาํแนะนํา 

 
6.7.6 การอทุธรณ์ผลประเมินการเรียนรู้ของแพทยป์ระจ าบ้าน 

แพทยป์ระจําบ้านสามารถเขยีนคํารอ้งหรอือุทธรณ์การประเมนิผลได ้โดยยื่นคําร้องต่อ ประธานการ
บรหิารหลกัสตูรอายุรศาสตร ์

 
6.8 การประเมินเพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
อายุรศาสตรม์ะเรง็วิทยา ประกอบด้วยการผ่านการฝึกอบรมตามหลกัสูตร การสอบ และงานวิจยั 
(ภาคผนวก 6) 

คุณสมบัติเพื่อรับการเสนอชื่อเข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ โดยงานโรคมะเร็ง กลุ่มงานอายุรศาสตร ์
โรงพยาบาลราชวถิ ี 

1.  ผ่านคุณสมบตักิารประเมนิเพื่อเลื่อนระดบัชัน้ปี 
2.  มพีฤตกิรรมตามวชิาชพีทีเ่หมาะสม 
3.  สง่ผลงานวจิยัภายในกําหนดเวลา 
 

6.9 การสอบเพื่อหนังสืออนุมติัฯ (ภาคผนวก 6) 
 
7. การรบัและคดัเลือกผู้เข้าฝึกอบรม 

7.1 คณุสมบติัของผู้เข้ารบัการฝึกอบรม 

1. ได้รบัปรญิญาแพทยศาสตร์บณัฑิต หรอืเทยีบเท่าที่แพทยสภารบัรองได้รบัการขึ้นทะเบียน

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว ผ่านการปฏิบตัิงานเพิ่มพูนทักษะ สามารถ

สมคัรเขา้ ฝึกอบรมชัน้ปีที ่1 ได ้

2. เป็นผู้ที่ได้รบัวุฒิบตัร หรอืหนังสอือนุมตัิสาขาอายุรศาสตร์ของแพทยสภา หรอืเป็นแพทย์

ประจําบ้านปีสุดท้าย ในการฝึกอบรมเพื่อวุฒบิตัรฯ สาขาอายุรศาสตร์หรอืเป็นผู้มีสทิธิส์อบ

เพื่อวุฒบิตัรสาขาอายุรศาสตรใ์นปีนัน้ สามารถสมคัรเขา้ฝึกอบรมในชัน้ปีที ่3 ได ้ 



3. เป็นผูท้ีไ่ดร้บัวุฒบิตัรและหนังสอือนุมตัสิาขาโลหติวทิยาของแพทยสภาหรอืเป็นแพทยป์ระจํา

บ้านปีสุดท้ายใน การฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาโลหิตวิทยาหรือเป็นผู้มีสิทธิส์อบเพื่อ

วุฒบิตัรสาขาโลหติวทิยาในปีนัน้สามารถ สมคัรเขา้ฝึกอบรมในชัน้ปีที ่3 ได ้

4. มคุีณสมบตัคิรบถว้นตามเกณฑแ์พทยสภาในการเขา้รบัการฝึกบรมแพทยเ์ฉพาะทาง 

5. เป็นผูท้ีผ่่านการคดัเลอืกโดยงานโรคมะเรง็ พจิารณาจากผูท้ีย่ื่นใบสมคัรมา 

6. กรณีเป็นชาวต่างชาตติอ้งสือ่สารภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างด ี  

7. กรณีมคีวามพกิารทางร่างกายตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตังิาน 

 
7.2 การคดัเลือกผู้เข้ารบัการฝึกอบรม 

การคดัเลอืกแพทยป์ระจําบา้นอายุรศาสตรม์ะเรง็วทิยา ของกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวถิ ีมี
การกําหนดเกณฑ์การคดัเลอืกที่ชดัเจน และมกีารทบทวนทุกปี โดยพจิารณาจากความต้องการของประเทศ
และผลการฝึกอบรมของผู้ที่กําลงัฝึกอบรมหรือผ่านการฝึกอบรมแล้ว รวมทัง้มีแบบบนัทึกวิธกีารประเมนิที่
ชดัเจน ยดึหลกัความเสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได ้โดยมกีระบวนการการคดัเลอืก ดงัต่อไปนี้ 

1. หวัหน้างานโรคมะเรง็แต่งตัง้คณะกรรมการวชิาการคดัเลอืกแพทยป์ระจาํบา้น ประกอบด้วย 
- หวัหน้างานโรคมะเรง็หรอืผูแ้ทน 
- ประธานการบรหิารหลกัสตูรอายุรศาสตร์มะเรง็วทิยาหรอืผูแ้ทน 
- ประธานการศกึษาก่อนปรญิญาหรอืผูแ้ทน 
- อาจารยท์ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อจากงานโรคมะเรง็อย่างน้อย 2 ท่าน 

2. กําหนดวนั เวลา และสถานทีค่ดัเลอืกแพทย์ 
3. ประกาศเกณฑ์การสัมภาษณ์ และการคัดเลือก ให้ทราบโดยทัว่กันโด ยกันผ่านเว็ปไซต์

โรงพยาบาล เว็ปไซต์มะเร็งวิทยาสมาคม  และหนังสือราชการถึงกรมการแพทย์  กระทรวง
สาธารณสุข เพื่อเผยแพร่ต่อไป  

4. ดาํเนินการประชุมคดัเลอืก 
5. แจง้ผลการคดัและสง่ผลใหร้าชวทิยาลยัอายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทยทราบเพื่อดาํเนินการขัน้ต่อไป 
6. หากมีข้อสงสยัเกี่ยวกบัผลการคดัเลือกสามารถยื่นขอรายละเอยีดและอุทธรณ์ผ่านหวัหน้างาน

โรคมะเรง็ หรอืหวัหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร ์ 
 
7.3 จาํนวนผู้เข้ารบัการฝึกอบรม 

ปัจจบุนังานโรคมะเรง็ กลุ่มงานอายุรศาสตร ์โรงพยาบาลราชวถิ ีสามารถรบัการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํ
บา้น ไดปี้ละ 3  ราย ทัง้นี้จาํนวนดงักล่าวเป็นไปตามขอ้กําหนดของราชวทิยาลยัอายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
(ภาคผนวก 7) 
 
7.4 ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมท่ีมีความพิการซ่ึงต้องการส่ิงอาํนวยความสะดวกเป็นพิเศษ 

กรณีสําหรบัผูท้ีม่คีวามพกิารทางร่างกาย หลกัสูตรใชแ้นวทางปฏบิตัติามเกณฑท์ีป่ระกาศของ กสพท. 
เรื่อง “คุณสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัรเขา้ศกึษาหลกัสตูรแพทยศาสตร์บณัฑติ ฉบบั พ.ศ. 2559” ในหวัขอ้เกีย่วกบั



คุณสมบตัิทางด้านสุขภาพทัง้ด้านร่างกายและจติใจ  กล่าวคอืผู้เขา้รบัการฝึกอบรมจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์
แขง็แรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรอืความพกิารอนัเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา การปฏบิตังิาน และการ
ประกอบวชิาชพีเวชกรรม 

 
8. อาจารยผ์ู้ให้การฝึกอบรม 

 
8.1 คณุสมบติัของคณะกรรมการกาํกบัดแูลการฝึกอบรม 

คณะกรรมการการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจําบ้าน สาขามะเร็งวิทยา กลุ่มงานอายุรศาสตร ์
ประกอบดว้ยแพทยซ์ึง่ไดร้บัวุฒบิตัรหรอืหนังสอือนุมตัเิพื่อแสดงความรูค้วามชํานาญในการประกอบวชิาชพีเวช
กรรม สาขาอายุรศาสตร์มะเรง็วทิยา นอกจากนี้ยงัประกอบด้วยแพทย์ทีเ่ป็นตวัแทนจากคณะกรรมการศกึษา
ระดบัหลงัปรญิญา ตวัแทนนักศกึษา และแพทยท์ี่มคีวามเชี่ยวชาญทางการแพทยศาสตร์ศกึษา โดยประธาน
คณะกรรมการเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านอายุรศาสตร์อย่างน้อย 5 ปีภายหลงัได้รบัวุฒิบตัรหรือหนังสืออนุมตัิฯ 
(ภาคผนวก 7) 

 
8.2 คณุสมบติัและจาํนวนของอาจารยผ์ู้ให้การฝึกอบรม 
 
8.2.1 คณุสมบติัของอาจารยผ์ู้ให้การฝึกอบรม 

สถาบนัฝึกอบรมมแีพทยซ์ึง่ไดร้บัหนังสอือนุมตัหิรอืวุฒบิตัรสาขาอายุรศาสตรม์ะเรง็วทิยา และตอ้งเป็น
สมาชกิของราชวทิยาลยัอายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทย และสมาชกิตลอดชพีของมะเรง็วทิยาสมาคมแห่งประเทศ
ไทยซึ่งปฏบิตังิานทางดา้นอายุรศาสตรม์ะเรง็วทิยามาแลว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยคุณสมบตัขิองอาจารยผ์ูใ้หก้าร
ฝึกอบรมจะต้องไดร้บัวุฒบิตัรหรอือนุมตัิบตัรแสดงความรูค้วามชํานาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมสาขา
อายุรศาสตรม์ะเรง็วทิยา มคีวามชาํนาญในการสอน 
 
8.2.2 จ านวนอาจารยผ์ู้ให้การฝึกอบรม 

ปัจจุบันงานโรคมะเรง็ มีจํานวนอายุรแพทย์มะเร็งวิทยา เป็นไปตามเกณฑ์ของราชวิทยาลยัอายุร
แพทย์แห่งประเทศไทยกล่าวคอื มอีายุรแพทย์ที่ได้รบัหนังสอือนุมตัิหรอืวุฒบิตัรฯ ปฏิบตัิงานเป็นผู้ฝึกอบรม
แบบเตม็เวลา 5 คน และอาจารยแ์พทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมบางเวลา 1 คน (ภาคผนวก 9) 

งานโรคมะเรง็มกีารกําหนดอตัรากําลงัของอาจารย์ โดยดูจากจํานวนผู้เขา้รบัฝึกอบรม จํานวนผู้ป่วย  
แพทยป์ระจาํบา้นอายุรศาสตร์มะเรง็วทิยาทีม่กีารฝึกอบรม งานบรกิารและงานวจิยั โดยทบทวน อตัรากําลงัใน
ปีทีผ่่านมาและวางแผนล่วงหน้า โดยอตัรากําลงัจะเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละแผนของกลุ่มงานอายุรศาสตรด์ว้ย  
มกีารกําหนดแผน และผ่านการประชุมกรรมการบรหิารกลุ่มงานอายุรศาสตรแ์ละงานโรคมะเรง็ 
 
8.2.3 นโยบายการคดัเลือกอาจารยผ์ู้ให้การฝึกอบรม 

งานโรคมะเรง็ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ มนีโยบายในการคดัเลอืกอาจารย์ เพื่อให้สอดคล้องกบัพนัธกจิ 
การฝึกอบรม โดยบุคคลที่ไดร้บัการคดัเลอืกเป็นอาจารย์จะต้องมวีุฒกิารศกึษาแพทยศาสตร์บณัฑติ มคีวามรู ้
ความชํานาญและทกัษะดา้นอายุรศาสตร์และอายุรศาสตร์มะเรง็วทิยา มจีรยิธรรมและทศันคตทิีด่ีต่อวชิาชพีมี



ความเขา้ใจและตอบสนองความตอ้งการของปัญหาสาธารณสุขและระบบสุขภาพของประเทศได้ มคีวามเป็นมอื
อาชพี มคีวามสามารถในการสือ่สาร ทาํงานเป็นทมีไดแ้ละมคีวามชาํนาญในการสอน 
 
8.2.4 หน้าทีค่วามรบัผิดชอบ ภาระงานของอาจารยผ์ู้ให้การฝึกอบรม 

1. ภาระงานในหน้าที ่
1) งานดา้นการเรยีนการสอน 

1.1 การสอนภาคทฤษฎ ี
1.2 การสอนภาคปฏบิตั ิ
1.3 การประเมนิผล 
1.4 การเป็นอาจารยท์ีป่รกึษา 
1.5 การเขา้ร่วมในกจิกรรมวชิาการ 
1.6 การตรวจรายงาน Portfolio หรอืเวชระเบยีน ของแพทยป์ระจาํบา้น 
1.7 การเขยีนบทความวชิาการ ตํารา เอกสารประกอบการสอน หรอืตวัอย่างกรณีศกึษา 
1.8 การเป็นบรรณาธกิาร ตํารา หรอืบทความทางวชาการ 
1.9 การทาํสือ่การเรยีนการสอนในรปู Electronic 
1.10 การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยนักเรียนแพทย์/แพทยประจําบ้าน 

(ภายในสถาบนั) 
1.11 การเป็นกรรมการอ่านหรอืสอบวทิยานิพนธ์/งานวจิยัของ นักเรยีนแพทย์/แพทย์ประจํา

บา้น (ภายในสถาบนั) 
2) งานบรกิารวชิาการ 

2.1 การเป็นวทิยากรหรอืการบรรยายทางวชิาการ 
2.2 การทาํโครงการบรกิารวชิาการสูส่งัคม  
2.3 การออกสือ่เพื่อบรกิารวชิาการ 
2.4 การเป็นคณะกรรมการประเมนิตําแหน่งวชิาการ 
2.5 การรบัผูฝึ้กอบรมดงูาน 
2.6 การเป็นอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธข์องนักศกึษาปรญิญาตร/ีโท/เอก นอกสถาบนั 
2.7 การเป็นกรรมการอ่านหรอืสอบวทิยานิพนธข์องนักศกึษาปรญิญาตร/ีโท/เอก นอกสถาบนั 

3)  งานบรกิารทางการแพทย ์
3.1 การตรวจคลนิิกผูป่้วยนอก 
3.2 การทาํงานในหอผูป่้วย (ward advisor) 
3.3 การใหค้าํปรกึษาผูป่้วยทัง้ในและนอกกลุ่มงานอายุรศาสตร ์
3.4 การทาํหตัถการ 
3.5 การเขยีนคู่มอืปฏบิตังิาน หรอื Clinical Practice Guideline (CPG) 
3.6 การประเมนิคุณภาพเวชระเบยีน 

4) งานวจิยั 
4.1 การทาํงานวจิยั 
4.2 การตพีมิพผ์ลงานวจิยั 



4.3 การนําเสนอผลงานวจิยั 
5) งานบรหิาร 

5.1 การคดิภาระงานบรหิารโดยตําแหน่ง 
5.2 การประชุมคณะกรรมการหรอืคณะอนุกรรมการ ใน โรงพยาบาลราชวถิ ี
5.3 การประชุมคณะกรรมการหรอืคณะอนุกรรมการ นอก โรงพยาบาลราชวถิ ี 
5.4 การตรวจประเมนิในงานประกนัคุณภาพ 

6) งานพฒันาตนเอง 
6.1 การประชุมวชิาการทีเ่กีย่วกีย่วขอ้งกบัวชิาชพี 
6.2 การอบรมอื่น ๆ เช่น แพทยศาสตรศ์กึษา หรอื การวจิยั เป็นตน้   

7) งานทาํนุบํารุงศลิปวฒันธรรมไทย  
8) งานอื่น ๆ ได้แก่ ภาระกิจการออกหน่วยแพทย์ การตามเสด็จ การออกหน่วยแพทยจิตอาสา 

การตรวจเยีย่มแพทยป์ระจาํบา้น เป็นตน้ 
2. ภาระงานเฉพาะของอาจารยก์ลุ่มงานอายุรศาสตร ์

1) เขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการของกลุ่มงาน มากกว่ารอ้ยละ 20 ของจาํนวนกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ 
2) เป็นผูป้ระเมนิ EPA ใหแ้ก่แพทยป์ระจาํบา้น  
3) เป็นอาจารยใ์หเ้ป็นทีป่รกึษาหรอือาจารยท์ีป่รกึษาดา้นงานวจิยัแก่แพทยป์ระจาํบา้น 
4) เป็นอาจารยป์ระจําหอผูป่้วย (Attending ward staff) เพื่อดูแลผูป่้วยในและสอนใหค้ําแนะนําแก่

แพทยป์ระจาํบา้น ทีป่ฏบิตังิานอยู่ในหอผูป่้วย 
5) เป็นอาจารย์ประจําสาขาวชิา เพื่อการเรยีนการสอนและให้คําแนะนําแก่แพทย์ประจําบ้านที่

ปฏบิตังิานอยู่ในแต่ละสาขาวชิา 
6) เป็นผูใ้หค้าํปรกึษาแก่แพทยป์ระจาํบา้นทีอ่อกตรวจผูป่้วยนอกตามตารางการออกตรวจ 
7) มสีว่นร่วมในการประเมนิผล ออกขอ้สอบ คดัเลอืกขอ้สอบ และตรวจขอ้สอบ 

 
8.2.5 การพฒันาอาจารย ์

งานโรคมะเรง็ กลุ่มงานอายุรศาสตร ์มแีผนการพฒันาอาจารย ์ดงันี้ 
1. ดา้นการแพทย ์สนับสนุนใหอ้าจารยเ์พิม่พูนความรูค้วามชาํนาญในสาขาทีส่นใจ และสนับสนุนการ
พฒันาเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน บทความ ทางวชิาการ หนังสอื ตํารา และสือ่การสอน
ต่างๆ 
2. ด้านงานแพทยศาสตร์ศึกษา สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมด้านแพทยศาสตร์ศึกษา 
อาจารยท์ีเ่ขา้ใหม่ ตอ้งผ่านการอบรมแพทยศาสตรศ์กึษาขัน้พืน้ฐาน 
3. ด้านงานวจิยั สนับสนุนให้อาจารย์มีประสบการณ์ในการทําวจิยั  Research Fellowship, Clinical 
Fellowship เพื่อให้ไดป้ระสบการณ์ทัง้ภายในประเทศและหรอืต่างประเทศ และมกีารจดัอบรมความรู ้
เกีย่วกบังานวจิยัอย่างตอ่เนื่องและสม่าํเสมอ 
 

8.2.6 การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผนการติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
1. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร ประชุมร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรยีน การสอน การประเมนิผล
อย่างน้อย ปีละ 1 ครัง้ 



2. มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูการประเมนิผลทุกดา้น เพื่อนํามาปรบัปรุงหลกัสูตรตลอดจน หาแนวทางที่
จะทาํใหบ้รรลุเป้าหมายตามหลกัสตูร 
3. มกีารร่วมกนัดาํเนินการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาและบนัทกึรายงาน 
 

8.2.7 การประเมินอาจารย ์(ภาคผนวก 10) 
1. มกีารประเมนิอาจารยต์ามหลกัเกณฑข์องกลุ่มงานอายุรศาสตร ์ โรงพยาบาลราชวถิ ี  
2. มีการประเมินอาจารย์ผู้สอนเป็นระยะ  ๆ โดยแพทย์ประจําบ้านอายุรศาสตร์ชัน้ปีที่ 2 ที่มา
ปฏิบัติงานที่งานโรคมะเรง็ และจากแพทย์ประจําบ้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาชัน้ปีที่ 3-4 ที่อยู่ใน
ระหว่างการฝึกอบรม 

 
9. ทรพัยากรทางการศึกษา 
 
9.1 โอกาสในการเรียนรู้ 
 โรงพยาบาลราชวิถี เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ สงักัดกรมการแพทย์ ที่เป็นสถานบริการทาง
สาธารณสุข ที่มอีงค์ประกอบของผู้ป่วยกรณีศกึษาเพยีงพอต่อการเรยีนรู ้ต่อยอดองค์ความรู้ เหมาะสมกบัการ
เรยีนการสอนทัง้ด้านปรมิาณและ คุณภาพ ผู้ป่วยมีความหลากหลายสอดคล้องกบัผลลพัธ์ของการเรยีนรู้ที่
คาดหวงั ทัง้ผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน ผูป่้วยนอกเวลา ราชการและผูป่้วยวกิฤต ผ่านการพจิารณารบัรองโดยราช
วทิยาลยัฯทุกปี 
 โรงพยาบาลราชวถิี มบีุคลากรทางการแพทย์หลากหลายทุกสาขา มรีะบบการทํางานในลกัษณะสห

สาขาวิชาชีพ ทําให้แพทย์ประจําบ้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ได้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นทีม

ร่วมกบัสหสาขาอาชพีและบุคลากรวชิาชพีอื่น  

9.2 สถานท่ี 

- หอผูป่้วย มอุีปกรณ์ทางการแพทยท์นัสมยั  สภาพแวดลอ้มการทํางานทีถู่กหลกัอาชีวอนามยั มคีวาม
ปลอดภยั  

- มหีอ้งเรยีนเพยีงพอ สาํหรบัการเรยีนการสอน  
- มหีอ้งตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร ประจาํอยู่ ณ หอผูป่้วย ทาํใหส้ะดวกต่อการปฏบิตังิาน 
- มหีอ้งพกัแพทยแ์ละหอ้งนอนของแพทยท์ีป่ฏบิตังิานนอกเวลาราชการ มเีครื่องคอมพวิเตอร์ทีเ่ชื่อมต่อ

กบัอนิเตอรเ์นตได ้ 
- แหล่งค้นคว้าข้อมูลวารสารต่างประเทศระดบัชัน้นํา ห้องสมุดโรงพยาบาลราชวิถี   มีระบบบริการ

ห้องสมุดผ่านระบบเครอืข่าย อินทราเน็ต ตลอด 24 ชัว่โมง และบรกิาร VPN เพื่อให้ผู้ใช้งานเขา้ถึง
ข้อมูลทางการแพทย์จากภายนอกโรงพยาบาล โดยผ่านทาง SmartPhone, Tablet, PC และ 
Notebook  

 
9.3 ระบบสารสนเทศ 
- มรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็ 



- จดับรกิารอํานวยความสะดวกดา้นเครื่องคอมพวิเตอร ์สําหรบัใหแ้พทยป์ระจาํบา้นใชง้าน มกีารจดัการ
ระบบ Network ผ่านจุดเชื่อมต่อ LAN และผ่านระบบ Wi-Fi โดยให้แพทย์ประจําบ้านลงทะเบยีนใช ้
Wi-Fi ผ่าน Notebook และ Mobile Device  

 
9.4 การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

ฝ่ายวชิาการ โรงพยาบาลราชวถิ ีเป็นผูร้บัผดิชอบดแูลในกระบวนการวางแผนและจดัหาตํารา หนังสอื
อ้างอิง เอกสาร และสื่ออิเลคทรอนิกส์อื่น ๆ และดําเนินการจดัหาทรพัยากรให้เหมาะสมมีการบันทึกวีดีโอ
กจิกรรมทางวชิาการเพื่อการดยูอ้นหลงั 

งานโรคมะเรง็มสีือ่การเรยีนการสอน 
1. ตําราและเอกสารหลัก ได้แก่ Harrison’s Principles of Internal Medicine 19 th edition, Devita, 
Hellman, and Rosenberg’s Cancer: Principles & Practice of Oncology 1 1 th edition, Abeloff’s 
Clinical oncology, ASCO educational book, Cancer chemotherapy drug manual, ASCO-SEP: 
Medical oncology self-evaluating program, and The Bethesda handbook of clinical oncology  
2. เอกสารและฐานข้อมูลสําคัญอื่น  ๆ  ได้แก่  MD consult, The Cochrane Library, UpToDate, 
NCCN guideline และ ESMO guideline 
 

9.5 การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร 
 มกีารสํารวจความต้องการ ความพอเพยีง ตลอดจนความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารโดยเฉพาะแพทย์
ประจาํบา้นและคณาจารย ์เพื่อนําขอ้มลูมาดาํเนินการพฒันาปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยทางงานโรคมะเรง็ และ
งานวชิาการโรงพยาบาลราชวถิ ีไดจ้ดัสรรและใหก้ารสนับสนุนงบประมาณอย่างพอเพยีง 
 
10. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร 

งานโรคมะเรง็ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวถิ ีกํากบัดแูลการฝึกอบรมใหเ้ป็นไปตามแผนการ
ฝึกอบรม/หลักสูตร มีกลไกสําหรบัการประเมินหลักสูตรและนําไปใช้จริง การประเมินแผนการฝึกอบรม /
หลกัสตูร ตอ้งครอบคลุม  
- พนัธกจิของแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร  
- ผลลพัธก์ารเรยีนรูท้ีพ่งึประสงค์  
- แผนการฝึกอบรม  
- ขัน้ตอนการดาํเนินงานของแผนการฝึกอบรม  
- การวดัและประเมนิผล  
- พฒันาการของผูร้บัการฝึกอบรม  
- ทรพัยากรทางการศกึษา  
- คุณสมบตัขิองอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม  
- ความสมัพนัธร์ะหว่างนโยบายการรบัสมคัรผูร้บัการฝึกอบรมและความตอ้งการของระบบสขุภาพ  
- สถาบนัฯรว่ม  



- ขอ้ควรปรบัปรุง โดยทีง่านโรคมะเรง็และกลุ่มงานอายุรศาสตร์ เปิดโอกาสใหผู้้ให้การฝึกอบรม ผูเ้ขา้รบั
การฝึกอบรม ได้ออกความเหน็ประเมนิการฝึกอบรมในการสมัมนาภาคประจําปี และจะมกีารประเมนิ
จากข้อมูลป้อนกลบัเกี่ยวกับการฝึกอบรม/หลกัสูตรจากแพทย์ประจําบ้าน  อาจารย์ ผู้บังคบับัญชา 
นายจา้งหรอืผูใ้ชบ้ณัฑติและผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีหลกั รวมถงึการใชข้อ้มูลป้อนกลบัเกี่ยวกบัความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของแพทย์ผู้สําเร็จการฝึกอบรมในการป ระเมินการฝึกอบรม/หลักสูตร โดยใช้
แบบสอบถามอย่างน้อยปีละครัง้ ร่วมกบัการออกไปเยีย่มศษิยเ์ก่า 
 

11. การทบทวน/พฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม 

งานโรคมะเรง็ กลุ่มงานอายุรกรรม จดัให้มกีารทบทวนและพฒันาคุณภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมเป็น
ระยะๆ หรอือย่างน้อยทุก 5 ปี ปรบัปรุงกระบวนการ โครงสรา้ง เนื้อหา ผลลพัธ์ และสมรรถนะของผูส้ําเรจ็การ
ฝึกอบรม รวมถงึการวดัและการประเมนิผล และสภาพแวดลอ้มในการฝึกอบรม ใหท้นัสมยัอยู่เสมอ ปรบัปรุงแก้
ขอ้บกพร่องที่ตรวจพบ มขีอ้มูลอ้างองิ และแจง้ผลการทบทวน และพฒันาใหร้าชวทิยาลยัฯ รบัทราบ โดยราช
วิทยาลยัอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยและมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย  เป็นผู้รบัผิดชอบดูแลการ
ฝึกอบรม และทบทวน/พฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ หรอือย่างน้อยทุก 5 ปี และแจง้ผลการทบทวน/
พฒันาใหแ้พทยสภารบัทราบ  

 
12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการ 
  งานโรคมะเรง็ กลุ่มงานอายุรศาสตร ์โรงพยาบาลราชวถิ ีมกีารดําเนินการและบรหิารจดัการหลกัสูตร
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได ้ สอดคลอ้งกบักฎระเบยีบทีกํ่าหนดไวใ้นดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การรบัสมคัรผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรม (เกณฑ์การคดัเลอืกและจํานวนทีร่บั) กระบวนการ ฝึกอบรม การวดัและประเมนิผลและผลลพัธ์ของ 
การฝึกอบรมที่พึงประสงค์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จะออกเอกสารที่แสดงถึงการสําเร็จการ
ฝึกอบรมในแต่ละระดบัหรอืหลกัฐานอย่างเป็นทางการ ทีส่ามารถใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมได้
ทัง้ระดบัในประเทศและต่างประเทศ  

งานโรคมะเรง็กําหนดให้คณะกรรมการวชิาการมหีน้าทีใ่นการบรหิารจัดการงบประมาณของแผนการ
ฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกบัความจาํเป็นดา้นการฝึกอบรม โดยผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการเพื่อใหก้ารใช้
ทรพัยากรทางการศึกษาเกดิประโยชน์สูงสุดกบัแพทย์ประจําบ้าน งานโรคมะเรง็มีคณะกรรมการรบัผิดชอบ
หลกัสตูรชดัเจน แบ่งเป็นอนุกรรมการกํากบัดแูลงานดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นวชิาการการสอบและวดัผล งานวจิยั 
งานบริการ รวมถึงการดูแลด้านจริยธรรมเพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมให้บรรลุตามผลลัพธ์ที่ กําหนด             
งานโรคมะเรง็สนับสนุนใหม้บีุคลากรทีป่ฏบิตังิานและมคีวามเชีย่วชาญทีเ่หมาะสมอย่างพอเพยีงเพื่อสนับสนุน
การดาํเนินการของการฝึกอบรมและกจิกรรมอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใหไ้ดผ้ลลพัธ์ทีด่ทีีสุ่ด  

การฝึกอบรมอยู่ภายใต้การบรหิารจดัการและวางแผนการใช้ทรพัยากรได้อย่างเหมาะสม โดยที่งาน
โรคมะเร็ง กลุ่มงานอายุรศาสตร์รบัผิดชอบในการจัดให้มีจํานวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และ
หน่วยงานสนับสนุนด้านอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งครบถ้วน สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัและประกาศของแพทยสภาในการ
เปิดการฝึกอบรม กลุ่มงานมคีวามร่วมมือกบัหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาด้านอื่น  ๆ เช่น ด้านการประกนั
คุณภาพโรงพยาบาล ระบบสารสนเทศ งานด้านเภสชักรรม งานเทคนิคการแพทย์ รวมถึงการประสานความ
ร่วมมอืกบักลุ่มงาน อื่น ๆในโรงพยาบาล ทัง้ดา้นการบรกิาร และงานวชิาการ 



13. การประกนัคณุภาพการฝึกอบรม 
งานโรคมะเรง็ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวถิ ีมกีารทบทวนและพฒันาหลกัสตูรอย่างต่อเนื่อง 

มกีารปรบัปรุงหลกัสูตรอย่างสมํ่าเสมอ ปีละ 1 ครัง้ โดยนําขอ้มูลป้อนกลบัจากผูเ้กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ แพทยป์ระจํา
บา้น อาจารย ์คณะกรรมการหลกัสตูร  และผูใ้ชบ้ณัฑติ มาเป็นขอ้มูลในการพจิารณาปรบัปรุงคุณภาพหลกัสตูร
ให้เหมาะสมและมคีวามทนัสมยั การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายนอกสถานฝึกอบรมจะต้องได้รบัการ
ประเมินคุณภาพจาก คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาอายุ รศาสตร์มะเร็งวิทยา ทุก 5 ปี ตาม
ขอ้กําหนดของแพทยสภา 

 

 
 
 
 

 


