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ระเบียบท่ัวไป และสิทธิของแพทย์ประจ ำบ้ำน 
 

ระเบียบท่ัวไป 

 

 แพทย์ประจ ำบ้ำนผู้เข้ำรับกำรอบรมต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย ขนมธรรมเนียม และศีลธรรมอันดีตำม

วัฒนธรรมไทย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรเคำรพคุณค่ำและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ของเพ่ือนร่วมงำนทุกระดับ 

โดยไม่ค ำนึงถึงเพศ และศำสนำ  

 

สิทธิของแพทย์ประจ ำบ้ำน 

สิทธิกำรลำ 

อ้ำงอิงจำกหลักสูตรและเกณฑ์กำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน เพ่ือวุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญใน

กำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม สำขำพยำธิวิทยำกำยวิภำค รำชวิทยำลัยพยำธิแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับ พ.ศ. 

2561 สอบเพ่ือวุฒิบัตรฯรำชวิทยำลัยฯ ก ำหนดให้ผู้เข้ำสอบต้องมีระยะเวลำกำรฝึกอบรมในหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละ 80 ของระยะเวลำกำรฝึกอบรม 3 ปีกำรศึกษำ หำกเวลำในกำรฝึกอบรมน้อยกว่ำร้อยละ 80 จะไม่สำมำรถ

สอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ ได้ โดยผู้รับกำรฝึกอบรมจ ำเป็นต้องปฏิบัติงำนเพิ่มเติมจนครบร้อยละ 80 ของเวลำกำรฝึกอบรม 

3 ป ี

แพทย์ประจ ำบ้ำนชั้นปีที่ 3 ได้รับสิทธิหยุดปฏิบัติงำนเป็นเวลำ 4 สัปดำห์ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมก่อนกำร

สอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ  

แพทย์ประจ ำบ้ำนทุกชั้นปี มีสิทธิลำพักผ่อนได้ไม่เกิน 10 วันต่อ 3 ปีกำรศึกษำ หำกใช้สิทธิลำพักผ่อนเกิน 

10 วัน ระยะเวลำกำรได้รับสิทธิหยุดปฏิบัติงำนก่อนกำรสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ จะลดลงตำมจ ำนวนวันลำพักผ่อนที่เกิน 

กำรลำประชุมวิชำกำร รวมถึงกำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร แม้จะไม่ได้ก ำหนดไว้ในหลักสูตร ไม่นับเป็น

วันลำ 

กำรลำป่วย สำมำรถลำได้ 30 วันท ำกำรต่อปีกำรศึกษำ โดยจะต้องแจ้งอำจำรย์ที่ปรึกษำให้ทรำบทันทีท่ี

เป็นไปได้ และจะต้องท ำกำรลำผ่ำนระบบ e-office ในวันแรกที่กลับมำปฏิบัติงำน หำกลำป่วยจนมีผลกระทบต่อ
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กำรศึกษำ และไม่เพียงพอตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตรของรำชวิทยำลัยฯ อำจจะพิจำรณำให้ท ำเรื่องลำ

ฝึกอบรม และสอบวุฒิบัตรฯ ในปี ถัดไป 

กำรลำคลอด ลำอุปสมบท/ประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ สำมำรถท ำได้ แต่หำกเวลำในกำรฝึกอบรมน้อย

กว่ำร้อยละ 80 จะไม่สำมำรถสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ ผู้รับกำรฝึกอบรมจ ำเป็นต้องปฏิบัติงำนเพ่ิมเติมจนครบร้อยละ 80 

ของระยะเวลำกำรฝึกอบรม 3 ปี 

กำรเกณฑ์ทหำร กำรถูกเรียกฝึกก ำลังส ำรอง สำมำรถท ำได้ แต่หำกเวลำในกำรฝึกอบรมน้อยกว่ำร้อยละ 

80 จะไม่สำมำรถสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ ผู้รับกำรฝึกอบรมจ ำเป็นต้องปฏิบัติงำนเพิ่มเติมจนครบร้อยละ 80 ของ

ระยะเวลำกำรฝึกอบรม 3 ปี 

 

สิทธิกำรรักษำพยำบำล 

- กรณีมีต้นสังกัด ให้ใช้สิทธิตำมระเบียบของต้นสังกัด 
- กรณีแพทย์ประจ ำบ้ำนไม่มีต้นสังกัด (free training) แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถใช้สิทธิ์ประกันสังคม  
 
สิทธิในกำรได้รับกำรปฏิบัติโดยเคำรพคุณค่ำและศักดิ์ศรขีองควำมเป็นมนุษย์ 
 แพทย์ประจ ำบ้ำนทุกคนจะได้รับกำรคุ้มครองตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด   
 
สิทธิประโยชน์ระหว่ำงศึกษำ  

แพทย์ประจ ำบ้ำนจะได้รับ 

1. เครื่องแบบ (เสื้อกำวน์) ส ำหรับใส่ท ำงำนที่มีตรำสถำบันพยำธิวิทยำ กรมกำรแพทย์ จ ำนวน 2 ตัว / 1 ปีกำรศึกษำ  

2. กล้องจุลทรรศน์เพ่ือใช้ระหว่ำงกำรเรียนกำรสอนตลอด 3 ปี จ ำนวน 1 เครื่อง/คน หำกท ำกล้องเสียหำยด้วยควำม

ประมำท ต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมตำมจริง และห้ำมน ำกล้องจุลทรรศน์ออกนอกสถำบันฯ ยกเว้นกำรยืม

ไปเรียนกรณีไป elective หรือกำรสอบ 

3. แพทย์ประจ ำบ้ำนได้รับอนุญำตให้ใช้ทรัพยำกรห้องสมุด หนังสือ และอุปกรณ์ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนของ

สถำบันพยำธิวิทยำ  
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กำรปฏิบัติงำนของแพทย์ประจ ำบ้ำน 

 

แพทย์ประจ ำบ้ำนจะหมุนเวียนกันปฏิบัติงำนกับอำจำรย์พยำธิแพทย์ ทั้งศัลยพยำธิวิทยำ (surgical 

pathology), เซลล์วิทยำ (cytopathology), Intraopertative consultation(frozen section), กำรชันสูตรศพ

(autopsy) โดยแต่ละคนจะได้ปฏิบัติงำนกับอำจำรย์ทุกท่ำน โดยหมุนเวียนตำมตำรำงกำรปฏิบัติงำน  

 

กำรปฏิบัติงำนด้ำนศัลยพยำธิวิทยำ (Surgical pathology) 

แพทย์ประจ ำบ้ำน รับผิดชอบเนื้อเยื่อ/อวัยวะ เพ่ือตัด 2 วัน/สัปดำห์ วันละ 15 รำย โดยก ำหนดให้เป็นเนื้อ

ขนำดใหญ่ 4-5 รำย/วัน โดยแพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถเลือกเนื้อที่ตัดเองได้ โดยอ้ำงอิงจำก log book หรือตำม

ค ำแนะน ำของอำจำรย์พยำธิแพทย์ และควรปฏิบัติงำนให้แล้วเสร็จในเวลำรำชกำร (ไม่เกิน 16.30 น.) เมื่อเกิด

ปัญหำขึ้น แพทย์ประจ ำบ้ำนชั้นปีที่ 3 ต้องสำมำรถให้ค ำปรึกษำในกำรตัดเนื้อแก่แพทย์ประจ ำบ้ำนชั้นปีที่ 1 และ 2 

ได้ และหำกพบปัญหำที่ไม่สำมำรถแก้ไขด้วย ให้เรียกอำจำรย์เจ้ำของผู้ป่วยรำยนั้น 

สไลด์ชิ้นเนื้อที่แพทย์ประจ ำบ้ำนตัด จะออกในเวลำ 1 วันท ำกำร (เช่น ตัดเนื้อวันจันทร์ สไลด์จะออกวัน

อังคำรบ่ำย) ให้แพทย์ประจ ำบ้ำนนัดหมำยกับอำจำรย์ประจ ำ rotation ของตนเอง เพ่ือตรวจควำมถูกต้องในกำรให้

ค ำวินิจฉัย(diagnosis), microscopic description และ gross examination 

กำรจัดตำรำงเวร อำจท ำให้แพทย์ประจ ำบ้ำน ได้อยู่กับอำจำรย์บำงท่ำนน้อย ท ำให้ไม่ได้เรียน 
subspecialty นั้นๆ แพทย์ประจ ำบ้ำนควรท ำกำรส ำรวจและบันทึกไว้ด้วยตนเอง และแจ้งให้ประธำนกำรฝึกอบรม
ฯ (อำจำรย์เฟิร์น) เพ่ือปรับตำรำงเวรให้เหมำะสม นอกจำกนี้ยังสำมำรถให้ข้อมูลย้อนกลับตอน feedback กลำงปี 
หรือปลำยปี (ทุก 6 เดือน) 

กำรวินิจฉัยทำง surgical pathology ในบำงรำยอำจมีกำรตรวจพิเศษต่ำงๆ เช่น histochemistry 

immunohistochemistry ซึ่งแพทย์ประจ ำบ้ำนไม่สำมำรถสั่งตรวจพิเศษได้ จึงควรสนใจติดตำมเคสของตนเองกับ

อำจำรย์ และควรขอสไลด์ย้อมพิเศษเพ่ือไปศึกษำด้วยตนเอง และเรียนรู้ร่วมกับอำจำรย์เจ้ำของเคส เพ่ือให้แพทย์

ประจ ำย้ำนจะมีทักษะในกำรเลือกใช้ และกำรแปลผลกำรย้อมพิเศษ  

ในสัปดำห์แรกของกำรเรียนในชั้นปีที่ 1 แพทย์ประจ ำบ้ำนจะได้เรียน Laboratory technique ในศัล

พยำธิวิทยำ ได้แก่ กำร process ชิ้นเนื้อ กำร embedded ชิ้นเนื้อ กำรตัดเชื้อเนื้อโดยใช้ Microtome กำรย้อม

สไลด์ รวมถึงควำมปลอดภัยต่ำงๆ ในห้องปฏิบัติกำรศัลยพยำธิวิทยำ 
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กำรปฏิบัติงำนเซลล์วิทยำ (Cytopathology) 

แพทย์ประจ ำบ้ำน รับผิดชอบโดยปฏิบัติงำนอ่ำนสไลด์ นัดหมำยกับอำจำรย์ประจ ำ rotation ของตนเอง 

เพ่ือตรวจควำมถูกต้องในกำรให้เขียนค ำวินิจฉัย(diagnosis) และ microscopic description 

ในกำรปฏิบัติงำนครั้งแรก แพทย์ประจ ำบ้ำนจะได้รับกำรอบรมเรื่อง laboratory technique ทำงเซลล์

วิทยำ กำรย้อมสไลด์ และกำร screening pap smear ก่อนปฏิบัติงำนจริง 

 

กำรปฏิบัติงำน Intraopertative consultation (Frozen section) 

เฉพำะแพทย์ประจ ำบ้ำนที่อยู่ใน rotation ศัลยพยำธิ S1 มีหน้ำที่รับผิดชอบ frozen section ให้ตำม

อำจำรย์ที่อยู่ใน rotation S1 มำดูด้วยทุกครั้ง เมื่อให้กำรวินิจฉัยแล้วเสร็จ แพทย์ประจ ำบ้ำนผู้รับผิดชอบ เป็นผู้โทร

รำยงำนแก่แพทย์เจ้ำของไข้ และต้องรับผิดชอบเขียนรำยงำนกำรตรวจของเคสนั้นด้วย 

 

กำรปฏิงำนตรวจศพ (Autopsy) 

แพทย์ประจ ำบ้ำนจะได้รับมอบหมำยกำรตรวจศพโดยเท่ำเทียมกัน โดยจัดให้มีตำรำงแยกต่ำงหำก โดยไม่

อิงตำมตำรำงปฏิบัติงำนของอำจำรย์พยำธิแพทย์  

แพทย์ประจ ำบ้ำนมีหน้ำที่ ติดต่ออำจำรย์ที่อยู่เวร autopsy วันนั้น, ทบทวนเวชระเบียน, ผ่ำศพ, ถ่ำยรูป, 

ตัดชิ้นเนื้อเพ่ือตรวจ, เขียนรำยงำนผล provisional diagnosis ภำยใน 24 ช.ม. หลังตรวจศพ โดยแพทย์ประจ ำบ้ำน

ชั้นปีที่ 3 ต้องสำมำรถให้ค ำปรึกษำในกำรผ่ำศพ แก่แพทย์ประจ ำบ้ำนชั้นปีที่ 1 และ 2 ได้  

เมื่อได้รับสไลด์แล้วให้เขียนรำยงำนผล final diagnosis และนัดอำจำรย์มำดูสไลด์และตรวจรำยงำนกำร

ตรวจศพฉบับสมบูรณ์ภำยใน 1 เดือน หลังตรวจศพ 

แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องตรวจศพตำมเกณฑ์ท่ีรำชวิทยำลัยฯ ก ำหนด (โดยนับตำมรำยงำนฉบับสมบูรณ์ที่มี

กำรลงลำยมือชื่อของอำจำรย์เจ้ำของงำนรำยนั้น) ไม่เช่นนั้นรำยงำนฉบับนั้นจะไม่สำมำรถใช้เพ่ือประกอบกำรสอบ

วุฒิบัตรฯ ได้ กรณแีพทย์ประจ ำบ้ำนปีที่ 3 ได้รับเคส ครบจ ำนวนแล้ว ไม่จ ำเป็นต้องเขียนรำยงำนฉบับสมบูรณ์ แต่

ต้องก ำกับดูแลกำรเขียนรำยงำนของแพทย์ประจ ำบ้ำนชั้นปีที่ 1-2  

หมำยเหตุ : 
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กรณีไป Elective General Pathology ที่โรงพยำบำลรำชวิถี และ สถำบันมะเร็ง ให้รับงำน autopsy ของ

สถำบันนั้นๆ เพ่ือใช้ส่งสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ ส่วนกรณีไป Elective ใน subspecialty อ่ืนๆ ให้ข้ำมตำรำงกำรท ำ 

autopsy ไปก่อน และมำชดเชยภำยหลัง 

แพทย์ประจ ำบ้ำนที่ได้รับงำน autopsy จะต้องปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยตำม rotation ปกติ ยกเว้นจะ

ได้รับอนุญำตจำกอำจำรย์ผู้ประจ ำ rotation  

 

กำรปฏิบัติงำน Elective   

แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถเลือกท่ีจะไปปฏิบัติงำน และเรียนเพ่ิมเติมในสำขำที่ตนเองสนใจเกี่ยวข้องกับ

พยำธิวิทยำได้ โดยสำมำรถเลือกได้ทั้งภำยในสถำบัน ภำยนอกสถำบัน หรือต่ำงประเทศก็ได้ เมื่อถึงเวลำปฏิบัติงำน 

จะต้องไปรำยงำนตัวแก่สถำบันที่ไป elective ในวันแรกที่เริ่มหลักสูตร และต้องปฏิบัติหน้ำตำมที่ได้รับมอบหมำย

ซึ่งข้ึนกับอำจำรย์ผู้รับผิดชอบในสถำบันนั้นๆ 

 

ตำรำงท่ี 1 แสดงกำรปฏิบัติงำนของแพทย์ประจ ำบ้ำนภำพรวมแบ่งตำมจ ำนวนเดือน ในสถำบันฯ, ภำยนอกสถำบัน

ฯ (subspecialty ที่สถำบันฯไม่มี) และกำรเลือกเสรี (elective)   

ปีกำรศึกษำ ศัลยพยำธิวิทยำ

และเซลล์วิทยำ 

(ภำยในสถำบัน) 

ศัลยพยำธิวิทยำ 

รพ.รำชวิถ/ี 

สถำบันมะเร็งแห่งชำติ 

Subspecialty Pathology 

(พยำธิวิทยำของโรคศีรษะและ

ล ำคอ, ประสำทพยำธิวิทยำ, โลหติ

พยำธิวิทยำ, พยำธิวิทยำโรคปอด

และทรวงอก,  

ตจพยำธิวิทยำ) 

เลือกเสรี 

(Elective) 

ชั้นปีที่ 1 12 เดือน - - - 

ชั้นปีที่ 2 7-8 เดือน 
รำชวิถี 1 เดือน 

สถำบันมะเร็ง 1เดือน 5 เดือน 

 

- 

ชั้นปีที่ 3 8-9 เดือน - 1 เดือน 

 
 

กำรเข้ำร่วม Hospital accreditation (เฉพำะแพทย์ประจ ำบ้ำนชั้นปีที่ 3) 
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แพทย์ประจ ำบ้ำนชั้นปีที่ 3 ต้องเข้ำร่วม Internal hospital accreditation ซึ่งจัดปีละ 1 ครั้ง  หรือ เข้ำ

ร่วมกำรนิเทศงำนกลุ่มงำนพยำธิวิทยำ ของโรงพยำบำลในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข (EPA 12) 

 

กำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงวิชำกำรที่หลักสูตรก ำหนด  

ได้แก่ Morning activity, กำรบรรยำยจำกวิทยำกรภำยนอกสถำบัน และกำรบริหำรจัดกำรห้องปฏิบัติกำร

ทำงพยำธิวิทยำ (ดูหัวข้อกิจกรรมทำงวิชำกำร) 

 

กำรเข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์พื้นฐำนและคลินิกสัมพันธ์ 
 แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องเข้ำเรียนโครงกำรฝึกอบรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์พื้นฐำนและคลินิกสัมพันธ์ร่วมกับ
แพทย์ประจ ำบ้ำนรำชวิถี ตำมวันและเวลำที่หลักสูตรฯ ก ำหนด 
 

 

แพทย์ประจ ำบ้ำนปีที่หนึ่ง มีกำรปฏิบัติงำนในช่วงแรกของหลักสูตรแตกต่ำงจำกแพทย์ประจ ำบ้ำนชั้นปีอื่นๆ ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 2 สรุปกำรปฏิบัติงำนช่วงแรกของแพทย์ประจ ำบ้ำนชั้นปีที่ 1 

เดือน สัปดำห์ที่  

ก.ค. 1 เทคนิคทำงห้องปฏิบัติกำรทำงพยำธิวิทยำ (Laboratory Technique) 

 2-3 ช่วยนักวิทย์/แพทย์ประจ ำบ้ำนปี2-3 จด เวลำ gross 

  4 เริ่มตัด gross ชิ้นเนื้อขนำดเล็ก 

ส.ค. 1 เริ่มอยู่เวรนอกเวลำรำชกำร (OT) 

ก.ย. 1 เริ่มตัด gross ชิ้นเนื้อขนำดใหญ่ 

ม.ค. 1 เริ่มวน rotation cytology  
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กำรอยู่เวรนอกเวลำรำชกำร 

  

1. แพทย์ประจ ำบ้ำนแต่ละคนต้องปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรอย่ำงน้อย 4 วันต่อเดือน 

2. แพทย์ประจ ำบ้ำนที่ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรจะต้องตรวจชิ้นเนื้อด้วยตำเปล่ำ หรือรำยงำนผลทำงพยำธิ

วิทยำ อย่ำงน้อย 5 รำย 

3. ในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของวันรำชกำร เริ่มตั้งแต่เวลำ 16.30 – 18.30 น. และในกำรปฏิบัติงำน

นอกเวลำรำชกำรของวันหยุดรำชกำร เริ่มตั้งแต่เวลำ 9.00 – 12.00 น. 

4. ในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของแต่ละวัน ให้มีกำรเซ็นชื่อในวันที่ปฏิบัติงำน 

5. ต้องออกรำยงำนผลกำรตรวจให้เรียบร้อย เพ่ือให้พยำธิแพทย์ลงนำมรับรองกำรออกผล ตำมระยะเวลำที่

องค์กรแพทย์ก ำหนด (9.00 น.ของวันถัดไป) โดยจะมีอำจำรย์เป็นผู้ตรวจสอบและออกรำยงำนผลอย่ำง

เป็นทำงกำรอีกครั้ง 

 

แพทย์ประจ ำบ้ำนจะได้รับค่ำตอบแทนเหมำจ่ำยเดือนละ 5000 บำท ส ำหรับแพทย์ประจ ำบ้ำนปีที่1 ให้

เริ่มอยู่เวรเดือนที่สอง (ส.ค.)  นับจำกกำรเข้ำฝึกอบรม เป็นต้นไป 
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กิจกรรมทำงวิชำกำร 

 

สิทธิในกำรไปประชุมวิชำกำรภำยนอกโรงพยำบำล  

แพทย์ประจ ำบ้ำนมีสิทธิ์ในกำรเข้ำร่วมประชุมวิชำกำรประจ ำปีของรำชวิทยำลัยพยำธิแพทย์แห่งประเทศ
ไทย (กำรประชุมวิชำกำรพยำธิวิทยำแห่งชำติ) และกำรประชุม IAP-Thailand Annual Meeting ของ  IAP-
Thailand Association รวมปีละ 2 ครั้ง โดยสถำบันพยำธิวิทยำฯ เป็นผู้ออกค่ำลงทะเบียนให้ 

นอกจำกนี้แพทย์ประจ ำบ้ำนชั้นปีที่ 3 มีสิทธิ์เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรท่ีเกี่ยวข้องกับพยำธิวิทยำ หรือมะเร็ง
วิทยำ นอกโรงพยำบำลเพ่ิมได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ต่อปีกำรศึกษำ โดยแพทย์ประจ ำบ้ำนต้องเสียค่ำลงทะเบียนเอง หรือ
อำจขอยกเว้นค่ำลงทะเบียนได้ตำมแต่กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรฝึกอบรมฯ 

กำรประชุมทำงวิชำกำรท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น ไม่ถือว่ำเป็นวันลำ แต่ต้องได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำร
ฝึกอบรมฯ และอำจำรย์ผู้ดูแลกำรปฏิบัติงำนในช่วงเวลำประชุม อย่ำงไรก็ตำมในช่วงเวลำกำรประชุม จะต้องมี
แพทย์ประจ ำบ้ำนปฏิบัติงำนในสถำบันฯ อย่ำงเพียงพอและไม่กระทบต่อกำรบริกำรผู้ป่วย  
 

ลักษณะกิจกรรมทำงวิชำกำร 

กิจกรรมทำงวิชำกำรประกอบด้วย 

- Quality Assurance 

- Morning activity 

- Lecture 

 

แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องแสกน QR code เพ่ือบันทึกเวลำในเข้ำกิจกรรม หำกมำสำยเกิน 15 นำทีถือว่ำขำด

เรียน และต้องเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 80% ของจ ำนวนกิจกรรมทั้งหมด ไม่เช่นนั้นถือว่ำปฏิบัติงำนไม่ครบตำม

หลักสูตรฯ 

 
Quality Assurance 

08.00-09.00 อำจำรย์แพทย์จะน ำสไลด์ที่ต้องมีกำรยืนยันกำรวินิจฉัยมะเร็ง (confirm malignancy) หรือ

เคสที่ต้องน ำมำปรึกษำอำจำรย์แพทย์ท่ำนอ่ืนๆ เข้ำมำดูด้วยกัน กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมขององค์กรแพทย์เป็นหลัก 

แต่ให้แพทย์ประจ ำบ้ำนเข้ำมำร่วมฟังด้วย เป้ำหมำยเพื่อเพ่ิมปริมำณเคสที่แพทย์ประจ ำบ้ำนได้ดู ให้มีประสบกำรณ์

กำรวินิจฉัยเคสที่ยำก หรือกำรออกผลและควำมเห็นในกรณีเคสที่ยำกหรือต้องขอย้อมเพ่ิม เป็นต้น 

https://www.iapthailand.com/meeting2020
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Morning activity 

ตำรำงท่ี 3 แสดง Morning Activity 

 ชื่อกิจกรรม เวลำ-สถำนที่ 

อังคำร Spot diagnosis (gross / microscopic examination) 9.00-10.00 ห้องอ่ำนสไลด์กลำงฯ 

พุธ Autopsy conference  

 

9.00-10.00 ห้องประชุมเล็ก 

 

พฤหัสบดี Journal club 9.00-10.00 ห้องประชุมเล็ก 

ศุกร์ Interesting/Difficult case conference 9.00-10.00 ห้องอ่ำนสไลด์กลำงฯ 

 

ในแต่ละสัปดำห์ จะมีอำจำรย์แพทย์ที่อยู่ใน rotation teaching เป็นผู้รับผิดชอบกำรเรียนกำรสอน 

morning activity แพทย์ประจ ำบ้ำนควรติดต่ออำจำรย์ผู้สอนล่วงหน้ำ 2 สัปดำห์ เพ่ือทรำบหัวข้อกำรเรียนกำร

สอน และท ำหน้ำที่ลงรำยละเอียดหัวข้อกิจกรรม ใน Google Calender ของสถำบันฯ  

Google Calendar ของสถำบันฯ ที่แสดงกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน สำมำรถดูได้จำกเวปไซท์ 

education.iop.or.th แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถเพ่ิม calendar นี้เข้ำไปในสมำรท์โฟนส่วนตัวได้ 

 

Spot diagnosis (gross / microscopic examination) 

- เป็นกิจกรรมทีอ่ำจำรย์ผู้สอนประจ ำสัปดำห์ท ำกำรเตรียมกำรสอย โดยอำจเป็น ชิ้นเนื้อ, ภำพ หรือสไลด์ เพ่ือสอน

แพทย์ประจ ำบ้ำน 

- เพ่ิมควำมรู้ในกำรวินิจฉัยโรคที่พบบ่อย ไม่ซับซ้อน และโรคท่ีมีลักษณะเฉพำะ ซึ่งสำมำรถวินิจฉัยได้จำกกำรดูสไลด์ 

H&E หรือ Special stain โดยไม่ต้องย้อม immunohistochemistry stain   

- อำจใช้สไลด์จำกโรคที่พบเป็นประจ ำ (เช่น endometrium curette, tumor) หรือภำพถ่ำยชิ้นเนื้อ โดยอำจเป็น

กำรสอนแนวทำงกำร ตัด gross เพ่ือให้ได้กำรวินิจฉัยที่ถูกต้อง และสำมำรถท ำกำร staging ได,้ กำรวินิจฉัยแยกโรค

จำกกำรตรวจชิ้นเนื้อด้วยตำเปล่ำ 
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ตัวอย่ำงกิจกรรม 

- อำจำรย์ผู้สอนประจ ำสัปดำห์เตรียมภำพหรือสไลด์ (ไม่ควรเกิน 10 เคส) และให้แพทย์ประจ ำบ้ำน

บรรยำยและตอบขณะดูด้วยกัน 

หมำยเหตุ: หลังกิจกรรมให้ส่งสไลด์เพื่อแสกนเก็บเป็น E-library 

 

Autopsy conference หรือ Consensus Conference 

- สัปดำห์เว้นสัปดำห์ สลับกับกิจกรรม Consensus Conference 

- เพ่ือเพ่ิมควำมรู้ในกำร autopsy, เข้ำใจ pathophysiology และวินิจฉัยสำเหตุกำรตำยได้ 

- แพทย์ประจ ำบ้ำนน ำเสนอ autopsy ของตนเองผ่ำนคอมพิวเตอร์ 

- Consensus Conference โดยให้แพทย์ประจ ำบ้ำนดู หรืออำจร่วมแสดงควำมคิดเห็น ในกำรลงวินิจฉัยอำจำรย์

พยำธิแพทย์ในเคสที่มีปัญหำ ซับซ้อน หรือยำกในกำรวินิจฉัย จ ำเป็นต้องใช้พยำธิแพทย์หลำยคนช่วยกันดู 

 

หมำยเหตุ: ใช้แบบประเมิน EPA 5 

 

Journal Club 

- เพ่ือให้แพทย์ประจ ำบ้ำนได้มีควำมรู้กว้ำงขวำง สำมำรถตำมควำมรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นได้  

- แพทย์ประจ ำบ้ำนจะได้ฝึกกำรอ่ำนผลวิจัย, บทควำม, หนังสือเฉพำะ โดยสำมำรถคิดวิเครำะห์ และออกควำมเห็น

เกี่ยวกับกระบวนกำรวิจัย ควำมน่ำเชื่อถือของงำนวิจัย, หัวข้อ หรือบทควำมชิ้นนั้นได้ ซึ่งจะเป็นพื้นฐำน และ

ประโยชน์ต่อกำรศึกษำหำควำมรู้ด้วยตนเองในอนำคต 

- แพทย์ประจ ำบ้ำนอำจน ำเสนอ โดยกำรใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft power point หรืออำจใช้วิธีกำรน ำเสนอ

อ่ืนๆ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะกิจกรรม 

- แพทย์ประจ ำบ้ำนปฏิบัติงำนอยู่ภำยในสถำบันพยำธิวิทยำฯ ให้รับผิดชอบ Journal club 1 เรื่อง/คน/เดือน (เช่น 

หำกมีคนปฏิบัติงำนในสถำบันพยำธิวิทยำ 3 คนจะมี Journal club เพียง 3 สัปดำห์ในเดือนนั้นๆ) 

- เปิดโอกำสให้เลือกตำมควำมสนใจของตนเอง หรืออำจเลือกโดยควำมยำกง่ำย ตำมควำมรู้ของแพทย์ประจ ำบ้ำน 

เช่น 

- แพทย์ประจ ำบ้ำนปีที่ 1 : Topic review, Update guideline 
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- แพทย์ประจ ำบ้ำนปีที่ 2-3 : Paper/Journal, Update guideline 

 

Interesting/Difficult case conference  

- อำจำรย์ผู้สอนประจ ำสัปดำห์ ให้สไลด์ unknown (เป็นโรคที่ต้องมี differential diagnosis และ/หรือ มีกำรย้อม 

Immunohistochemistry stain) ให้แพทย์ประจ ำบ้ำนล่วงหน้ำ 

- เป็นกำรเพ่ิมควำมรู้ในกำรวินิจฉัยโรคที่ต้องมีกำรใช้ Immunohistochemistry stain และกำร approach โรค 

unknown ต่ำงๆ ที่พบได้ยำก น่ำสนใจ และซับซ้อน 

- แพทย์ประจ ำบ้ำนทุกคนต้องดูสไลด์ที่อำจำรย์เตรียมไว้ให้ และเตรียม Discussion, Differential diagnosis, กำร

ส่งย้อม Immunohistochemistry stain และ Provisional diagnosis   

หมำยเหตุ: หลังกิจกรรมให้ส่งสไลด์เพื่อแสกนเก็บเป็น E-library 

 

Lecture 

 โดยอำจำรย์พยำธิแพทย๋ 

 

กิจกรรมวิชำกำรอ่ืนๆ 

- แพทย์ประจ ำบ้ำนทุกชั้นปี ต้องเข้ำร่วมในกิจกรรมทำงวิชำกำรระหว่ำงหน่วยที่ได้รับมอบหมำย เช่น tumour 

conference, clinicopathological conference เป็นต้น โดยเน้นให้ผู้เข้ำฝึกอบรมเรียนรู้ด้วยตนเอง  

 

 

 
กำรขอยกเลิกกิจกรรมทำงวิชำกำร 

ในบำงครั้งอำจมีกิจกรรมทำงวิชำกำรจ ำนวนมำกพร้อมกันในเวลำเดียวกัน ท ำให้แพทย์ประจ ำบ้ำนไม่
สำมำรถท ำงำนได้ทัน จึงมีกำรก ำหนดเกณฑ์ในกำรขอยกเลิกกิจกรรมทำงวิชำกำรดังนี้ 

แพทย์ประจ ำบ้ำนแต่ละคน ไม่ควรมี presentation ใหญ่ มำกกว่ำ 1 ครั้งใน 2 อำทิตย์ หำกมีมำกกว่ำ 
สำมำรถขอเลื่อน / สลับ / ยกเลิกได้ โดยปรึกษำอำจำรย์ที่รับผิดชอบกำรเรียนกำรสอนในอำทิตย์นั้นๆ 
กำร presentation ใหญ่ ได้แก่ 

- Journal club 
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- Tumor conference 

- Interhos conference 
 

อย่ำงไรก็ตำม แพทย์ประจ ำบ้ำน ไม่สำมำรถ ขอยกเลิกกำรปฏิบัติงำน (service) เหล่ำนี้ได้ แต่หำกมีเหตุ
จ ำเป็น ให้ขอเลื่อนวัน หรือสลับเวรกับแพทย์ประจ ำบ้ำนคนอ่ืนๆได้ 

- Surgical pathology 

- Cytopathology 

- Autopsy 
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Lecture อ่ืนๆ 

ตำรำงท่ี 4  

เดือน วัน หัวข้อ 

กรกฎำคม วันแรก ปฐมนิเทศแพทย์ประจ ำบ้ำนชั้นปีที่ 1 

กรกฎำคม 1 สัปดำห์แรก Laboratory techniques (แพทย์ประจ ำบ้ำนปีที่ 1) 

สิงหำคม 

ทุกวันพุธ 
โครงกำรฝึกอบรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์พื้นฐำนและคลินิกสัมพันธ์ 

(แพทย์ประจ ำบ้ำนปีที่ 1) 

กันยำยน 

ตุลำคม 

พฤศจิกำยน 

ธันวำคม 

มกรำคม 

กุมภำพันธ์ 

ทุกวันพุธ 
โครงกำรฝึกอบรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์พื้นฐำนและคลินิกสัมพันธ์ 

(แพทย์ประจ ำบ้ำนปีที่ 1) 

ทุกวันศุกร์ ภำษำอังกฤษทำงกำรแพทย์ (แพทย์ประจ ำบ้ำนปีที่ 1) 

มีนำคม ทุกวันพุธ 
โครงกำรฝึกอบรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์พื้นฐำนและคลินิกสัมพันธ์ (แพทย์

ประจ ำบ้ำนปีที่ 1) 

เมษำยน - - 

มิถุนำยน ทุกวันพุธ 
โครงกำรอบรมระเบียบวิจัยทำงคลินิกส ำหรับแพทย์ประจ ำบ้ำน 

(แพทย์ประจ ำบ้ำนปีที่ 1) 

 

กำรบรรยำยอ่ืนๆ ที่ต้องรอประกำศวันที่ในแต่ละปีกำรศึกษำ 

1. กำรบรรยำยจำกวิทยำกรภำยนอกสถำบัน (ตำม Subspecialty ที่สถำบันฯ ไม่มี หรือเป็นกำรบรรยำยเพ่ือ

เพ่ิมพูนควำมรู้-ควำมหลำกหลำยของควำมรู้) 

2. กำรบริหำรจัดกำรห้องปฏิบัติกำรทำงพยำธิวิทยำ (Laboratory management) 
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หมำยเหตุ 

- รำยวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์พ้ืนฐำนและคลินิกสัมพันธ์, รำยวิชำภำษำอังกฤษทำงกำรแพทย์ และ โครงกำร

อบรมระเบียบวิจัยทำงคลินิกส ำหรับแพทย์ประจ ำบ้ำน เรียนร่วมกับแพทย์ประจ ำบ้ำน รพ. รำชวิถี, รพ.เด็ก, สถำบัน

โรคผิวหนัง, และสถำบันประสำทวิทยำ 

 

  



 
คู่มือแพทยป์ระจ ำบำ้น สถำบนัพยำธิวิทยำ กรมกำรแพทย ์กระทรวงสำธำรณสุข  PAGE   \* 

MERGEFOR
MAT 10 

รำยละเอียดรำยวิชำ 

ตำรำงท่ี 5 ปฐมนิเทศแพทย์ประจ ำบ้ำนชั้นปีที่ 1 
ชื่อ ปฐมนิเทศแพทย์ประจ ำบ้ำนชั้นปีที่ 1 

เวลำ วันแรกของกำรเปิดเรียน 

สถำนที่ สถำบันพยำธิวิทยำ กรมกำรแพทย์ 

หัวข้อกำรเรียน  

เวลำ หัวข้อ 
08.30-09.00 ผู้อ ำนวยกำร ผู้บริหำร ประธำนหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน และ

คณำจำรย์ กล่ำวต้อนรับ และแนะน ำประวัติ และโครงสร้ำงกำรบรหิำรงำน
ของสถำบันพยำธิวิทยำ 

09.00-10.30 แนะน ำหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน คูม่ือแพทย์ประจ ำบ้ำน สิทธิ 
และสวสัดิกำรต่ำงๆ กำรประเมินผลโดยใช้ EPA, Log book 

10.30-11.00 กำรตรวจศพ และกำรควบคุมกำรติดเชื้อ 

11.00-12.00 ศึกษำระบบกำรท ำงำนในสถำบันพยำธิวิทยำ / อำคำรสถำนท่ี และ
หน่วยงำนต่ำงๆ 

12.00-13.00 รับประทำนอำหำรกลำงวันร่วมกนักับแพทย์ประบ้ำนรุ่นพ่ีและอำจำรย์ 
13.00-14.00 จริยธรรมในกำรประกอบวิชำชีพ  

แพทย์ประจ ำบ้ำนกับกำรฟ้องร้อง  
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

14.00-14.30 แนะน ำกำรใช้ชีวิตแพทย์ประจ ำบำ้น โดยแพทย์ประจ ำบ้ำนรุ่นพี่ และระบบ
อำจำรย์ที่ปรึกษำ 

14.30-15.30 กำรใช้งำนระบบดิจติอลทำงกำรแพทย์ 
กำรใช้ระบบ Webbased  
กำรใช้ระบบสำรสนเทศ 

 

หมำยเหตุ เฉพำะแพทย์ประจ ำบ้ำนชั้นปีที่ 1 

ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมกำรฝึกอบรม 
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ตำรำงท่ี 6 เทคนิคทำงห้องปฏิบัติกำรทำงพยำธิวิทยำ (Laboratory Technique) 
ชื่อ เทคนิคทำงห้องปฏิบัติกำรทำงพยำธิวิทยำ (Laboratory Technique) 

เวลำ สัปดำห์แรกของเดือน ก.ค. 

สถำนที่ กลุ่มงำนจุลพยำธิ, กลุ่มงำนเซลล์วิทยำ และกลุ่มงำนชันสูตรพิเศษ 

สถำบันพยำธิวิทยำ กรมกำรแพทย์ 

หัวข้อกำรเรียน 

 

1. Routine histopathology: ขั้นตอน ควำมส ำคัญ และ กำรควบคุมภำยในก่อนส่งออก
แพทย์ 

- Fixation: สำรเคมีที่เป็น fixative agents / ควำมเข้มข้น / ปริมำณ, ระยะเวลำ 
fixation time 

- Tissue processing 
o เน้นขั้นตอนแต่ละข้ัน, น้ ำยำ/สำรตัวใดบ้ำง, อุณหภูมิ, ระยะเวลำอย่ำงไรบ้ำง  
o Dehydration, Clearing, Infiltration 

- Embedding: วิธีกำร embed specimen แต่ละชนิด (เช่น กำรวำงแนวชิ้นเนื้อ
เล็ก), ข้อผิดพลำดที่อำจเกิดขึ้น  

- Sectioning: กำรใช้ microtome, กำรลอยชิ้นเนื้อใน waterbath, ข้อผิดพลำดที่
อำจเกิดขึ้นได้ 

- Staining: Routine Hematoxylin and Eosin (H&E)  

- Mounting  

- Frozen section: กำร embedded ใน OCT, อุณหภูมิ, กำรย้อมพิเศษ เช่น Oil 
red O stain 

2. Histochemistry (Special stains) 

- ขั้นตอนกำรย้อม special stain ต่ำงๆ (Fat/ Mucoprotein/ Pigments / 
Organism ) 

3. Immunohistochemistry (IHC) 

- หลักกำร Ag-AB 

- - ขั้นตอนและเทคนิค 
หมำยเหตุ เฉพำะแพทย์ประจ ำบ้ำนชั้นปีที่ 1 

ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมกำรฝึกอบรม 
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ตำรำงท่ี 7 รำยละเอียดรำยวิชำโครงกำรฝึกอบรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์พื้นฐำนและคลินิกสัมพันธ์ 

ชื่อ โครงกำรฝึกอบรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์พื้นฐำนและคลินิกสัมพันธ์ 

จ ำนวนวัน เดือน สิงหำคม – มีนำคม 

เวลำ ทุกวันพุธ 13.00-15.30 น. 

สถำนที่ ห้องประชุมพญำไท ชั้น 11 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ โรงพยำบำลรำชวิถี 

หัวข้อกำรบรรยำย 

 

- Introduction to palliative care 

- What you need to know about radiology 

- Surgical infection 

- Pain in palliative and advance care plan 

- Symposium : Rational drug use (RDU) 

- กำรประเมินผู้ป่วยก่อนกำรผ่ำตัด 

- Basic cardiovascular resuscitations and monitoring 

- Approach to bone tumor (basic research to clinical application) 

- Fundamental post-operatic care 

- Epistaxis, sinusitis and complication 

- Sepsis management 

- Acute post-operative pain management 

- Emergency in ENT 

- Basic trauma management in orthopedic 

- Psychiatric consultation 

- Basic EKG arrhythmia 

- Pre-operative evaluation and preparation 

- Post-operative care 

- Symposium : Blood transfusion and plasmapheresis 
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- All physiologic change in pregnancy and contraceptions 

- Spine trauma 

- Drug in pregnancy 

- กฎหมำยทำงกำรแพทย์และจริยธรรมทำงกำรแพทย์ 

- สิทธิ์กำรรักษำต่ำงๆ ที่มีในประเทศไทยที่แพทย์ควรรู้ 

- Symposium : HIV medicine and HIV in Pregnancy 

- Symposium : Diagnosis in infectious disease and antibiotics use 

- Lab diagnosis in infectious disease 

- Basic immunology and clinical application 

- Patient approach 

- Integrated AMR management : IAM 

- Common geriatric problems 

- Principal of occupation disease 

- Exercise prescription in medicine 

- Practical pulmonary physiology for mechanical ventilation 

- แพทยศำสตร์ทำงเลือก 

- Fluid electrolyte therapy 

หมำยเหตุ เฉพำะแพทย์ประจ ำบ้ำนชั้นปีที่ 1 

Examination 1 เดือน พฤศจิกำยน 

Examination 2 เดือน มีนำคม 

ต้องเข้ำรับกำรอบรมไม่น้อยกว่ำ 50% จึงมีสิทธิสอบ 

ผู้รับผิดชอบ งำนถ่ำยทอดเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ กลุ่มงำนสนับสนุนวิชำกำร ชั้น M อำคำรเฉลิมพระ

เกียรติฯ โรงพยำบำลรำชวิถี โทร. 02-354-8108 ต่อ 2805 
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ตำรำงท่ี 8 รำยละเอียดวิชำภำษำอังกฤษทำงกำรแพทย์ 

ชื่อ ภำษำอังกฤษทำงกำรแพทย์ (ส่วนหนึ่งของรำยวิชำโครงกำรฝึกอบรมวิทยำศำสตร์

กำรแพทย์พื้นฐำนและคลินิกสัมพันธ์) 

จ ำนวนวัน เดือน มีนำคม จ ำนวน 3 วัน 

เวลำ ทุกวันศุกร์ 13.00-15.30 น. 

สถำนที่ ห้องประชุมพญำไท ชั้น 11 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ โรงพยำบำลรำชวิถี 

หัวข้อกำรบรรยำย 

 

- Introduction / Taking a history 1 / Examining a patient / discussion of 

symptoms in English 

- Taking a history 2 / special examination / Language of the doctor, patient 

/ Interviewing scenarios 

- Making a diagnosis / Treatment; Writing a letter of reference : general 

practitioner to specialist 

หมำยเหตุ เฉพำะแพทย์ประจ ำบ้ำนชั้นปีที่ 1 

สอบ 2 ครั้ง 

ผู้รับผิดชอบ งำนถ่ำยทอดเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ กลุ่มงำนสนับสนุนวิชำกำร ชั้น M อำคำรเฉลิมพระ

เกียรติฯ โรงพยำบำลรำชวิถี โทร. 02-354-8108 ต่อ 2805 
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ตำรำงท่ี 9 โครงกำรอบรมระเบียบวิจัยทำงคลินิกส ำหรับแพทย์ประจ ำบ้ำน 
ชื่อ โครงกำรอบรมระเบียบวิจัยทำงคลินิกส ำหรับแพทย์ประจ ำบ้ำน 

จ ำนวนวัน 3 วัน 

เวลำ 08.30-16.30 น. 

สถำนที่ ห้องประชุมพญำไท ชั้น 11 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ โรงพยำบำลรำชวิถี 

หัวข้อกำรบรรยำย 

 

วันที่ 1 

- Research question & study design 

- Writing a literature review 

- Proposal writing 

- Critical appraisal & study design about causation and risk factors 
วันที่ 2 

- Critical appraisal & study design about diagnostic test 

- Heal technology assessment 

- Scale of measurement & data collection & code 

- Critical appraisal & study design about therapy 

- กระบวนกำรขอควำมยินยอมโดยได้รับกำรบอกกล่ำว กำรเขียนเอกสำร
อธิบำยโครงกำรวิจัยแก่ผู้เข้ำร่วมโครงกำร กระบวนกำรขอรับพิจำรณำ
จริยธรรมกำรวิจัยและงบประมำณกำรวิจัย 

- Data entry and cleaning 
วันที่ 3  

- Sample size estimation 

- Descriptive statistics 

- Chi-square test & fisher exact test 

- Test 2, >2 means by parametric & non-parametric test 
หมำยเหตุ - แพทย์ประจ ำบ้ำนจะได้รับประกำศนียบัตรส ำหรับผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม 

- โปรดน ำ Notebook มำในวันฝึกอบรม 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงำนวิจัยและประเมินเทคโนโลยี ชั้น M อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ โทร 2803 (คุณนิอร) 
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ตำรำงท่ี 10 กำรบริหำรจัดกำรห้องปฏิบัติกำรทำงพยำธิวิทยำ (Laboratory management) 
ชื่อ กำรบริหำรจัดกำรห้องปฏิบัติกำรทำงพยำธิวิทยำ (Laboratory management) 

เวลำ ครั้งละ 1 ช.ม. 

สถำนที่ ห้องประชุมเล็ก สถำบันพยำธิวิทยำ กรมกำรแพทย์ 

หัวข้อกำรบรรยำย 

 

- ระบบสำธำรณสุข 

- หลักกำรบริหำรจัดกำร 

- ควำมปลอดภัยของผู้ป่วย 

- กำรดูแลตนเองของแพทย์ 

- บริหำรจัดกำรกำรฝึกอบรมโดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและควำมอิสระของ

ผู้ป่วยอย่ำงเหมำะสม 

หมำยเหตุ ช่วงเดือนที่ 1-3 ของปีกำรศึกษำ  

ผู้รับผิดชอบ นพ. ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ 
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ตำรำงท่ี 11 กำรบรรยำยจำกวิทยำกรภำยนอกสถำบัน 
ชื่อ กำรบรรยำยจำกวิทยำกรภำยนอกสถำบัน 

เวลำ ครั้งละ 1 วัน 

สถำนที่ สถำบันพยำธิวิทยำ กรมกำรแพทย์ หรือ อ่ืนๆ แล้วแต่ก ำหนด 

หัวข้อกำรบรรยำย 

 

- Hematopathology 

- Neuropathology 

- Uropathology 

- Breast pathology 

- ENT pathology  

- CVT pathology 

- Molecular pathology 

หมำยเหตุ มีกำรบรรยำยในช่วงเช้ำและ slide workshop ในช่วงบ่ำย 

ผู้รับผิดชอบ องค์กรแพทย์ 
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กำรประเมินผลกำรศึกษำและกำรสอบ 

 

ตำรำงท่ี 12 แสดงกำรสอบและกำรประเมินรำยปี 

เดือน Wk  เอกสำรที่ต้องส่ง 
ก.ย. 1 Rap sessionและพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ บันทึกพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

Self-reflection 
 3 ติดตำมงำนวิจัย (presentation) บันทึกควำมก้ำวหน้ำงำนวิจัย 
พ.ย. 2 สอบกลำงภำค 

MCQ Basic Pt.1 (D1) หรือ Systemic Pt.1 (D2-3) 
 

 4 Feedback กลำงปี  
ม.ค. 1 Rap sessionและพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ บันทึกพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

Self-reflection 
มี.ค. 1 ติดตำมงำนวิจัย (presentation) บันทึกควำมก้ำวหน้ำงำนวิจัย 
เม.ย.  สอบร่วมจุฬำฯ  
พ.ค. 1 Rap session และพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ บันทึกพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

Self-reflection 
 2 สอบปลำยภำค 

MCQ Basic Pt.2 (D1) หรือSystemic Pt.2 (D2-3) 
Gross 
Sign out 
MEQ 
Slide 

 

 4 Feedback ปลำยปี  
มิ.ย.  สอบรำชวิทยำลัยฯ  

 

 

พบอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

ตรวจติดตำม log book, portfolio, EPA และส่ง Self reflection โดยเรียกพบแพทย์ประจ ำบ้ำนเพ่ือให้

ข้อมูลป้อนกลับเป็นรำยบุคคลโดยอำจำรย์ที่ปรึกศำ ใช้เกณฑ์ผ่ำนตำม milestone ที่รำชวิทยำลัยฯ ก ำหนด แพทย์
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ประจ ำบ้ำนที่ไม่ผ่ำน milestone สำมำรถขอรับกำรประเมินเพิ่มเติมภำยใน 1 เดือน (พ.ค.-มิ.ย.) ในระบบที่ไม่ผ่ำน 

จนกว่ำจะสอบผ่ำน หำกไม่ผ่ำนกำรประเมินในระยะเวลำดังกล่ำวจะไม่ได้เลื่อนชั้นปี กรณีเป็นแพทย์ประจ ำบ้ำนปีที่ 

3 จะไม่ส่งสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ ในปีนั้นๆ และจะต้องปฏิบัติงำนต่อจนกว่ำจะผ่ำนเกณฑ์ทั้งหมดจึงส่งสอบเพ่ือวุฒิบัตร

ฯในปีถัดไป 

  

Rap Session 

  แพทย์ประจ ำบ้ำนร่วมรับประทำนอำหำรกลำงวันกับคณะกรรมกำรฝึกอบรม เพ่ือพูดคุยเรื่องปัญหำที่พบ

ระหว่ำงกำรฝึกอบรม คณะกรรมกำรฝึกอบรมจะได้รับทรำบและสำมำรถแก้ไขหรือปรับปรุงระบบกำรเรียนกำร

สอนและฝึกอบรมต่อไป 

 

Feedback กลำงปีและปลำยปี 

  แพทย์ประจ ำบ้ำนจะได้รับข้อมูล feedback จำกคณะกรรมกำรฝึกอบรม ได้แก่ ผลกำรสอบ (แยกตำม

หัวข้อเนื้อหำในกำรสอบ) และผลกำรประเมินจำกแบบประเมิน 360 องศำของตนเอง (ท ำโดยเพื่อนแพทย์ประจ ำ

บ้ำน อำจำรย์ และเจ้ำหน้ำที่) เป็นรำยบุคคล และไม่มีกำรเปิดเผยชื่อของผู้ท ำแบบประเมิน 

  แพทย์ประจ ำบ้ำนจะได้ feedback กำรเรียนกำรสอน กำรท ำงำน ให้คณะกรรมกำรฝึกอบรม ฟังเป็น

รำยบุคคล  

 

ติดตำมงำนวิจัย (presentation) 

  แพทย์ประจ ำบ้ำนจะท ำกำรน ำเสนองำนเนื้อหำและควำมก้ำวหน้ำของงำนวิจัยของตนเอง แทนคำบเรียน 

morning activity  

 

กำรสอบโดยรำชวิทยำลัยฯ 

  กำรสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ ตำมที่รำชวิทยำลัยก ำหนด 

 
กำรสอบประเมินภำยในสถำบันฯ และนอกสถำบันฯ ร่วมกับจุฬำฯ 

- ภำยในสถำบัน จัดให้มีกำรสอบภำยในเพื่อประเมินผลแพทย์ประจ ำบ้ำน ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง โดย
แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องสอบผ่ำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
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- แพทย์ประจ ำบ้ำนร่วมสอบภำยในของจุฬำฯ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและประสบกำรณ์ โดยผลกำรสอบ

สำมำรถไม่น ำมำคิดในกำรเลื่อนชั้นปี 

กำรสอบซ่อม 
 หำกสอบไม่ผ่ำนแพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถสอบซ่อมได้ 1 ครั้งโดยใช้ข้อสอบเดิม โดยคะแนนภำคปฏิบัติ 

(Gross spot diagnosis และ microscopic examination) จะน ำมำใช้ในกำรพิจำรณำเลื่อนชั้นปี หำกไม่ผ่ำนกำร

สอบซ่อม จะไม่ได้เลื่อนชั้นปี และต้องสอบแก้ตัวในปีถัดไป แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถขยำยระยะกำรฝึกอบรมได้ 5 

ปี หำกเกินต้องยุติกำรฝึกอบรม 

 

ตำรำงท่ี 13 สัดส่วนข้อสอบและเกณฑ์ผ่ำน 

Basic MCQ 

Part I (chapter 1-5) Points 

1 The Cell as a Unit of Health and Disease  7 

2 Cellular Responses to Stress and Toxic Insults: Adaptation, Injury, and Death  13 

 

3 Inflammation and Repair  10 

4 Hemodynamic Disorders, Thromboembolic Disease, and Shock  12 

5 Genetic Disorders  

 

Part II ; Chapter 6-9 

12 

6 Diseases of the Immune System  14 

7 Neoplasia  12 

8 Infectious Diseases  10 

9 Environmental and Nutritional Diseases  10 

รวม 100 

 

เกณฑ์ผ่ำน Basic MCQ 
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แพทย์ประจ ำบ้ำนชั้นปีที่ 1  >60% 

 
Systemic MCQ 
Part I (chapter 11-19) Points 
10 Disease of infancy/childhood  4 

11 Blood vessel  4 
12 Heart 5 
13 White blood cell, lymph node, spleen  10 
14 Red blood cell/bleeding disorder  4 

15 Lung  10 
16 Head and neck  9 
17 Gastrointestinal tract  13 
18 Liver and gallbladder 9 
19 Pancreas  4 

Part II (chapter 20-29)  
20 Kidney  10 

21 Lower urinary tract/Male genital system  8 

22 Female genital tract  13 
23 Breast  

 
10 

24 Endocrine system 7 
25 Skin  5 
26 Bone, joint and soft tissue  9 
27 Peripheral nerve and skeletal muscle  4 
28 Central nervous system  9 
29 Eye  3 
รวม 150 
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เกณฑ์ผ่ำน Systemic MCQ 

แพทย์ประจ ำบ้ำนชั้นปีที่ 2-3 >60% 

 

Gross spot diagnosis 

1 60 ข้อ  10 

 รวม 600 

Microscopic examination 

1 Surgical pathology 50 ข้อ  500 

2 Cytopathology 15 ข้อ 150 

 รวม 650 

 

เกณฑ์ผ่ำน Gross spot diagnosis และ Microscopic examination (ต้องสอบผ่ำนทั้งสองส่วน) 

แพทย์ประจ ำบ้ำนชั้นปีที่ 2 >50% 

แพทย์ประจ ำบ้ำนชั้นปีที่ 3 >60% 

 

 
  



 
คู่มือแพทยป์ระจ ำบำ้น สถำบนัพยำธิวิทยำ กรมกำรแพทย ์กระทรวงสำธำรณสุข  PAGE   \* 

MERGEFOR
MAT 10 

แนวทำงกำรกำรด ำเนินกำรส ำหรับผู้ที่ไม่ผ่ำนกำรประเมิน และกำรอุทธรณ์ผลกำรประเมิน 

 

แนวทำงกำรกำรด ำเนินกำรส ำหรับผู้ที่ไม่ผ่ำนกำรประเมิน 

- แจ้งผลกำรประเมินให้แพทย์ประจ ำบ้ำนรับทรำบเป็นรำยบุคคล เป็นลำยลักษณ์อักษร 

- แพทย์ประจ ำบ้ำนลงชื่อรับทรำบ 

- ส่งส ำเนำกำรประเมินผล 1 ชุดให้  คณะอนุกรรมกำรฝึกอบรมและสอบควำมรู้ควำมช ำนำญในกำร

ประกอบวิชำชีพเวชกรรม (อฝส.) รำชวิทยำลัยฯ และต้นสังกัด (ถ้ำมี) 

 

กำรอุทธรณ์ผลกำรประเมิน 

หำกแพทย์ประจ ำบ้ำนมีข้อสงสัย หรือไม่เห็นด้วยกับผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำรฝึกอบรมฯ แพทย์

ประจ ำบ้ำนสำมำรถยื่นอุทธรณ์ผลกำรประเมินโดยกรอกแบบฟอร์มอุทธรณ์ (ดูภำคผนวกท่ี 1) และยื่นต่อ

คณะกรรมกำรฝึกอบรมฯได้โดยตรง หรือส่งจดหมำยอิเลคทรอนิคส์ (e-mail)  

เมื่อคณะกรรมกำรฝึกอบรมฯได้รับข้อร้องเรียนแล้ว จะด ำเนินกำรโดยพิจำรณำควำมส ำคัญของเนื้อหำที่

ร้องเรียน หำกมีผลกระทบต่อหน่วยงำนอื่นๆในและนอกสถำบัน หรือท ำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง จะมีกำรน ำเข้ำประชุม

องค์กรแพทย์เพื่อพิจำรณำหลังจำกท ำกำรตรวจสอบและวินิจฉัยข้อเท็จจริงจะด ำเนินกำรแจ้งผลให้ผู้ยื่นข้อ

ร้องเรียนในรูปแบบจดหมำยอิเลคทรอนิคส์ (e-mail) หรือคณะกรรมกำรฝึกอบรมฯเรียกพบเป็นกำรส่วนตัว โดยมี

ระยะเวลำด ำเนินกำรภำยใน 2 สัปดำห์ 
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กำรยุติกำรฝึกอบรม 

 

เป็นไปตำมข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 

กำรยุติกำรฝึกอบรม มี 2 ประกำรคือ 

1. กำรลำออก โดยถือเป็นสิทธิ์ของแพทย์ประจ ำบ้ำน รวมทั้งกำรเสียชีวิตในระหว่ำงกำรฝึกอบรม 

2. กำรให้ออก เป็นไปตำมเงื่อนไข อย่ำงน้อยตำมข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้ 

- ผิดจริยธรรมวิชำชีพแพทย์อย่ำงร้ำยแรง 

- ผิดวินัยของข้ำรำชกำร (กรณีเป็นข้ำรำชกำร) 

- มีปัญหำสุขภำพ ท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนทำงพยำธิกำยวิภำคได้ตำมมำตรฐำน 

- ซ้ ำชั้นปีกำรศึกษำ เกิน 2 ครั้ง 

 - ระยะเวลำกำรฝึกอบรมเกิน 5 ปีกำรศึกษำ   

 

โดยทั้งนี้กำรให้ออกต้องเป็นมติของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ และจะรำยงำนผลกำรประเมินให้

คณะอนุกรรมกำรฝึกอบรมและสอบควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม (อฝส.) และอธิบดี

กรมกำรแพทย์ ทรำบตำมขั้นตอน     
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Entrustable Professional Activities (EPA) 

 

 คือ กิจกรรมที่มีควำมส ำคัญมำก (critical activities) ซึ่งผู้ที่เป็นพยำธิแพทย์ทุกคนต้องท ำได้ด้วยตนเอง

อย่ำงถูกต้องและมีควำมปลอดภัยต่อผู้ป่วย 

รำชวิทยำลัยฯ ก ำหนด EPA ซึ่งแพทย์ประจ ำบ้ำนทุกคนต้องแสดงให้เห็นว่ำสำมำรถท ำได้ด้วยตนเองใน

ระหว่ำงกำรฝึกอบรม โดยใช้ใบประเมิน 12 ชุด เพ่ือประเมิน EPA ทั้ง 12 ด้ำน (กรุณำดูตำรำง) โดยแพทย์ประจ ำ

บ้ำนจะเป็นคนเลือกเคสที่จะให้ประเมินได้ด้วยตนเอง โดยให้หยิบใบประเมินให้อำจำรย์พยำธิแพทย์ หรือผู้ช่วย

พยำธิแพทย์ ผู้ได้รับประกำศนียบัตรแสดงควำมสำมำรถในกำรตรวจสิ่งส่งตรวจทำงพยำธิวิทยำกำยวิภำคด้วยตำ

เปล่ำ ซึ่งออกโดยรำชวิทยำลัยฯ เป็นผู้ประเมิน หลังจำกนั้นแพทย์ประจ ำบ้ำนเก็บรวบรวมไว้ เพ่ือใช้ส่งตอน EPA 

evaluation & Feedback ซึ่งจัด 2 ครั้งต่อปี โดยคณะกรรมกำรฝึกอบรมฯ (เดือน พ.ย. และ พ.ค.) 

 ในแต่ละ EPA จะมีระดับกำรเรียนรู้ (level) อยู่ ซึ่งก ำหนดไว้ให้แพทย์ประจ ำบ้ำนแต่ละชั้นปีว่ำควร

สำมำรถปฏิบัติได้ตำมระดับใด ตำมตำรำงด้ำนล่ำง ดังนั้นหำกแพทย์ประจ ำบ้ำนได้รับกำรประเมินไม่ถึงระดับที่

ต้องกำร ก็จะถือว่ำไม่ผ่ำน EPA นั้นๆ และจะไม่ได้เลื่อนชั้นปี 

 

Level of EPA 

Level 1 (L1) = สำมำรถปฏิบัติงำนได้ภำยใต้กำรควบคุมของอำจำรย์อย่ำงใกล้ชิด 

Level 2 (L2) = สำมำรถปฏิบัติงำนได้ภำยใต้กำรชี้แนะของอำจำรย์  

Level 3 (L3) = สำมำรถปฏิบัติงำนได้โดยมีอำจำรย์ให้ควำมช่วยเหลือเมื่อต้องกำร  

Level 4 (L4) = สำมำรถปฏิบัติงำนได้ด้วยตนเอง 

Level 5 (L5) = สำมำรถปฏิบัติงำนได้ด้วยตนเอง และควบคุมผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อยกว่ำ  
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ตำรำงท่ี 14 แสดงรำยละเอียดของ EPA ทั้ง 12 ด้ำน   
Milestones anatomic pathology training 

(EPA)  R1 R2 R3 

1-1 Perform gross dissection of basic (simple) specimens 

กำรตัด Gross specimen (simple) 

L3 #7 L4 #4  

1-2 Perform gross dissection of complex (advanced) specimens 

กำรตัด Gross specimen (advance) 

 L4 #3 L5 #6 

2-1 Compose a diagnostic report for basic (simple) surgical 

pathology specimens 

กำรเขียนรำยงำนทำงพยำธิส ำหรับ simple specimen 

L2 #7 L3 #5  

2-2 Compose a diagnostic report for complex (advanced) 

surgical pathology specimens 

กำรเขียนรำยงำนทำงพยำธิส ำหรับ advance specimen 

 L3 #4 L4 #8 

3 Provide intraoperative consultations and appropriate 

interpretation of frozen sections 

กำรท ำ Frozen section 

L2 #1 L3 #1 L4 #1 

4 Compose a diagnostic report for cytology specimens 

กำรเขียนรำยงำนทำงพยำธิส ำหรับ cytology 

 L3 #15 L4 

#15 

5 Perform a medical autopsy 

กำรเขียนรำยงำนและน ำเสนอ Autopsy 

L3 #1 L4 #1 L5 #1 

6 Provide guidance for the resolution of preanalytical testing 

issues 

กำรแก้ปัญหำเมื่อเจอ pre-analytical testing issue เช่น กำรระบุข้ำง

ผิด ระบุชื่อผิด  

 L3 #1 L4 #1 

7 Provide pathology support for interdisciplinary conferences 

กำรน ำเสนอใน interdisciplinary conferences 

 L4 #1 L5 #1 
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8 Review and provide anatomical pathology diagnosis 

consultations 

กำรทบทวนและเขียนรำยงำนทำงพยำธิส ำหรับ consultation  

  L4 #1 

9 Optimize test utilization 

กำรเลือกใช้กำรตรวจ Immunohistochemistry หรือ special stain 

ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 

 L3 #1 L4 #1 

10 Assure quality and patient safety 

กำรค ำนึงถึงคุณภำพและควำมปลอดภัยของผู้ป่วย 

L2 #1 L3 #1 L4 #1 

11 Evaluate and choose a new test or instrument 

กำรเลือกใช้กำรตรวจหรือเครื่องมือใหม่ 

  L3 #1 

12 Participate a laboratory accreditation inspection 

กำรมีส่วนร่วมในกำรนิเทศงำน 

  L2 #1 
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กำรท ำวิจัย 

 

ขั้นตอนกำรท ำงำนวิจัย เพื่อวุฒิบัตรฯ สำขำพยำธิวิทยำกำยวิภำค 

แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องท ำงำนวิจัย ได้แก่ งำนวิจัยแบบ retrospective, prospective หรือ cross 

sectional อย่ำงน้อย 1 เรื่อง ในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน 3 ปี โดยเป็นผู้วิจัยหลักหรือผู้นพินธ์หลัก งำนวิจัยดังกล่ำว

ต้องประกอบด้วยหัวข้อหลักดังนี้ 

1. จุดประสงค์ของกำรวิจัย 

2. วิธีกำรวิจัย 

3. ผลกำรวิจัย 

4. กำรวิจำรณ์ผลกำรวิจัย 

5. บทคัดย่อ 

 

คุณลักษณะของงำนวิจัย 

1. เป็นผลงำนที่ริเริ่มใหม่ หรือเป็นงำนวิจัยที่ใช้แนวคิดท่ีมีกำรศึกษำมำก่อนทั้งในและต่ำงประเทศ แต่น ำมำ

ดัดแปลงหรือท ำซ้ ำในบริบทของสถำบัน 

2. แพทย์ประจ ำบ้ำนและอำจำรย์ผู้ด ำเนินงำนวิจัยทุกคน ต้องผ่ำนกำรอบรมด้ำนจริยธรรมกำรวิจัยในคน  

3. งำนวิจัยทุกเรื่องต้องได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบัน 

4. งำนวิจัยทุกเรื่อง ควรด ำเนินระเบียบวิจัยที่ถูกต้องและเหมำะสมกับค ำถำมวิจัย  

5. ต้องใช้ภำษำอังกฤษในกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 

สิ่งท่ีต้องปฏิบัติส ำหรับกำรด ำเนินกำรวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 

1. เมื่อได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยแล้ว ต้องด ำเนินกำรท ำวิจัยตำมข้อตกลงโดย

เคร่งครัด 

2. เมื่อมีกำรลงนำมในเอกสำรชี้แจงผู้ป่วยหรือผู้แทนเพื่อให้ยินยอมเข้ำร่วมวิจัย ต้องให้ส ำเนำแก่ผู้ป่วยหรือ

ผู้แทนเก็บไว้ 1 ชุด (ถ้ำมี) 

3. ให้ท ำกำรระบุในเวชระเบียนผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในถึงสถำนะกำรเข้ำร่วมงำนวิจัยของผู้ป่วย (ถ้ำมี)  
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ตำรำงท่ี 15 กรอบกำรด ำเนินงำนวิจัยในเวลำ 3 ปี (36 เดือนของกำรฝึกอบรม) 

ประเภทกิจกรรม เดือนที่ 

จัดเตรียมค ำถำมวิจัยและติดต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ 3-6 

จัดท ำโครงร่ำงงำนวิจัย 6-9 

สอบโครงร่ำงงำนวิจัย 9-12 

ขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัย 

ขอทุนสนับสนุนงำนวิจัยจำกแหล่งทุนทั้งภำยในและนอกสถำบัน (ถ้ำต้องกำร) 

12-13 

เก็บข้อมูล 13-15 

วิเครำะห์ข้อมูลและสรุปผลงำนวิจัย 15-21 

จัดท ำรำยงำนวิจัยฉบับร่ำงให้อำจำรย์ที่ปรึกษำปรับแก้ไข 21-30 

น ำเสนอผลงำนวิจัยในที่ประชุมวิชำกำรอย่ำงน้อยระดับชำติและส่งรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อ

สถำบันฯ เพ่ือส่งต่อไปยัง อนุกรรมกำรฝึกอบรมและสอบฯ ( คณะอนุกรรมกำรฝึกอบรมและสอบ

ควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม (อฝส.)) ให้ท ำกำรประเมินผล ส ำหรับ

ประกอบคุณสมบัติกำรเข้ำสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ ขั้นสุดท้ำย 

30-31 

 

หมำยเหตุ : 

- เดือนที่ก ำหนดขึ้นเป็นระยะเวลำโดยประมำณกำร  อำจจะท ำได้เร็วหรือช้ำกว่ำนี้ 

- น ำเสนอควำมคืบหน้ำงำนวิจัยทุก 6 เดือน โดยกำร present ติดตำมงำนวิจัย (ดูตำรำงที่ 12) 
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ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ 

1. E-library และ slide scan 

E-slide library เป็นแหล่งรวบรวม case ส ำหรับศึกษำเพ่ิมเติมด้วยตนเอง โดยติดต่อขอ username และ 

password ได้ที่งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2. ห้องสมุด 

หนังสือห้องสมุดที่แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถยืมได้อยู่ในห้องอ่ำนสไลด์รวม เมื่อต้องกำรยืมให้ลงลำยมือชื่อยืม

หนังสือที่สมุดยืม เพ่ือให้สำมำรถตรวจสอบได้ว่ำหนังสืออยู่ที่ใด หำกท ำสูญหำยหรือเสียหำย แพทย์ประจ ำบ้ำน

ผู้มีชื่อในกำรยืมหนังสือล่ำสุด ต้องชดใช้ค่ำเสียหำยตำมรำคำหนังสือจริง 

3. E-book  

หนังสือในห้องสมุดที่มีแบบ e-book สำมำรถใช้งำนได้โดยใช้account ของฝ่ำยฝึกอบรม 

(iopgradedu@gmail.com) สำมำรถดูรหัสผ่ำนได้ที่ห้องสมุด 

4. Journal access 

E-journal ของโรงพยำบำลรำชวิถี โดยสำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ในห้องพักแพทย์ประจ ำบ้ำนเครื่องที่ต่อกับ

ระบบของรำชวิถี 
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คณะกรรมกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน 

 

คณะกรรมกำรฝึกอบรม ประกอบด้วยพยำธิแพทย์ทั้งหมดที่สังกัดสถำบันพยำธิวิทยำ โดยจะมีผู้ได้รับกำร

แต่งตั้งเป็นอำจำรย์แพทย์ที่ปรึกษำ โดยแพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถพูดคุย ปรึกษำปัญหำ หรือสอบถำม เรื่องเกี่ยวกับ

กำรฝึกอบรมกับอำจำรย์ที่ปรึกษำ หรือคณะกรรมกำรฝึกอบรมท่ำนใดก็ได้ โดยหำกต้องกำรพบเป็นกำรส่วนตัวให้

กระท ำในเวลำรำชกำรที่ห้องท ำงำนของแพทย์นั้นๆ หรือส่งจดหมำย electronics (e-mail) มำท่ี 

iopgradedu@gmail.com  
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ภำคผนวกที่ 1 

ตำรำงเอกสำรและแบบฟอร์มต่ำงๆที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก education.iop.or.th/download.php 

แบบประเมินของแพทย์ประจ ำบ้ำน ● แบบประเมิน EPA 1-12 

● แบบรำยงำน self-reflection 

● บันทึกควำมก้ำวหน้ำงำนวิจัย 

● บันทึกกำรเข้ำพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

เอกสำรของแพทย์ประจ ำบ้ำน ● คู่มือกำรเขียน reflective writing 

● แบบฟอร์มค ำขออุทธรณ์เข้ำรับกำรประเมินกำรสอบใหม่ 

● คู่มือแพทย์ประจ ำบ้ำน สถำบันพยำธิวิทยำ 

● ระเบียบกรมกำรแพทย์ว่ำด้วยกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน

ของกรมกำรแพทย์ 

● ตำรำงปฐมนิเทศแพทย์ประจ ำบ้ำนชั้นปีที่ 1 
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ภำคผนวกที่ 2 

ระเบียบกำรแต่งกำรโดยใช่ชุด Scrub 

แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมสำรถใส่ชุด scrub แทนเสื้อกำวน์ในกำรปฏิบัติงำน  

1. เสื้อ เป็นคอวี แขนสั้น ไม่มีกระดุม 
2. ต้องมีกำรติดบัตรประจ ำตัวของสถำบันพยำธิวิทยำไว้ตลอดเวลำ (คล้องคอ หรือเป็นป้ำยหนีบก็ได้) 
3. กำงเกง เป็นขำยำว สีเดียวกับเสื้อ 
4. รองเท้ำ ต้องปิดนิ้วเท้ำท้ังหมด เพื่อป้องกันกำรปนเปื้อนสำรเคมี 
สีของชุดจะเป็นสีอะไรก็ได้ ขอให้เป็นสีโทนสุภำพ ไม่ฉูดฉำด 
 


