หลักสูตรและเกณฑ์การฝึ กอบรม
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดสาขาประเภทที่ 3
เพือ่ วุฒบิ ัตรแสดงความรู้ ความชานาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑

คานา
มาตรฐานคุณวุฒิแสดงความรู ค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็ง
วิทยา ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒ นี ้ จัดทาขึน้ โดยคณะอนุกรรมการปรับปรุงมาตรฐานคุณวุฒิแสดงความรูค้ วามชานาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิท ยา ภายใต้การกากับดูแลของคณะอนุ กรรมการ
ฝึ กอบรมและสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติแสดงความรู ค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุ
สาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งปรับปรุ งจากหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ
แพทยสภา ที่กาหนดให้การฝึ กอบรมเป็ นไปอย่างมีมาตรฐาน มีการสอนและประเมินผลอย่างเป็ นระบบ มีความ
โปร่ง ใสและตรวจสอบได้ และสอดรับ กับเกณฑ์มาตรฐานสากลสาหรับ แพทยศาสตร์ศึก ษา (World Federal
Medical Education ๒๐๑๕) โดยยึดหลักการตอบสนองต่อความต้องการทางด้านสาธารณสุขของประเทศ พร้อม
ทัง้ ให้หลักสูตรมีความก้าวหน้าและทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ของสุขภาพโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เน้นการพัฒนาเชิงระบบ ยึดผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลาง ระบบสุขภาพเชิงรุ กด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน การ
บริหารจัดการองค์ความรู แ้ ละการวิจยั ตลอดจนการบูรณาการทุกภาคส่วนโดยมุ่งเน้นให้ศัลยแพทย์มีสมรรถนะ
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมไทยในทุกมิติทงั้ ทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ จิตใจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานคุณวุฒิแสดงความรู ค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็ง
วิทยา ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๒ นี ้ จะเป็ นแนวทางให้สถาบันฝึ กอบรมแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์มะเร็ ง
วิทยา นาไปประกอบการจัดทาแผนงานฝึ กอบรม รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของกิจกรรมและการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู ข้ องสถาบันฝึ กอบรม เพื่อพัฒนากระบวนการฝึ กอบรมให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ
เพิ่มขึน้ อีกทัง้ ยังเป็ นแนวทางให้ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้ศึกษาและทาความเข้าใจกับแก่นแท้ของหลักสูตรและ
เตรียมตัวเพื่อที่จะได้รบั ประสบการณ์การเรียนรู ใ้ นระหว่างฝึ กอบรมอย่างเต็มที่ ทัง้ นีเ้ พื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
หลักสูตรฯ ในการผลิตแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาออกไปปฏิบตั ิงานให้กบั ประเทศต่อไป

(นายแพทย์สุขไชย สาทถาพร)
ประธานคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ
แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา พ.ศ. ๒๕๖๒

๒

รายนามคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
เพื่อวุฒบิ ัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. นายแพทย์สรุ พงษ์
๒. นายแพทย์วชั รพงศ์
๓. นายแพทย์ธนพล
๔. นายแพทย์ธีรวุฒิ
๕. นายแพทย์ปริญญา
๖. นายแพทย์วิชยั
๗.นายแพทย์สขุ ไชย
๘. นายแพทย์ไพศิษฎ์
๙. นายแพทย์สทุ ธจิต
๑๐. แพทย์หญิงเยาวนุช
๑๑. นายแพทย์บญ
ุ ชู
๑๒. นายแพทย์อาคม
๑๓. นายแพทย์เอก
๑๔. นายแพทย์พรชัย
๑๕. นายแพทย์ประกาศิต
๑๖. นายแพทย์อษั ฎา
๑๗. นายแพทย์สืบวงศ์
๑๘. แพทย์หญิงศรีลา

สุภาภรณ์
พุทธิสวัสดิ์
ไหมแพง
คูหะเปรมะ
ทวีชยั การ
วาสนสิริ
สาทถาพร
ศิรวิ ิทยากร
ลีนานนท์
คงด่าน
ศิรจิ ินดากุล
ชัยวีระวัฒนะ
ปั กเข็ม
โอเจริญรัตน์
จิรปั ปภา
เมธเศรษฐ์
จุฑาภิสิทธิ์
สาเภา

๓

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

สารบัญ
หัวข้อ

หน้า

คานา
รายนามคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอดเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา
ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑) ชื่อหลักสูตร
๒) ชื่อวุฒิบตั ร
๓) หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
๔) พันธกิจของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
๕) ผลลัพธ์ของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
๖) มาตรฐานผลการเรียนรู ้
๗) เนือ้ หาของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
๘) จานวนปี ของการฝึ กอบรม
๙) การบริหารการจัดการฝึ กอบรม
๑๐) สภาวะการปฏิบตั ิงานของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
๑๑) การวัดและประเมินผล
๑๒) การรับและคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
๑๓) อาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม
๑๔) ทรัพยากรทางการศึกษา
๑๕) การประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
๑๖) การทบทวนพัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรม
๑๗) ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
๑๘) การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
ภาคผนวกที่ ๑ การประเมินระดับขัน้ ความสามารถ (Milestone) ของกิจกรรมวิชาชีพ
ในระหว่างการฝึ กอบรมของแพทย์ประจาบ้าน อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ภาคผนวกที่ ๒ เกณฑ์การประเมิน
ภาคผนวกที่ ๓เนือ้ หาสังเขปของการฝึ กอบรมหลักสูตรฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเพื่อ
หนังสือวุฒิบตั รสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ภาคผนวกที่ ๔ตารางแสดงการหมุนเวียนแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาตลอดหลักสูตร ๒๔ เดือน
ภาคผนวกที่ ๕ ขัน้ ตอนการทางานวิจยั เพื่อวุฒิบตั รแสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
๔

๒
๓
๖
๖
๖
๖
๗
๙
๑๑
๑๓
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๘
๒๐
๒๐
๒๑
๒๑
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๖
๒๗

หัวข้อ

หน้า

ภาคผนวกที่ ๖ การขอรับรองวุฒิบตั รสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา ให้มีวฒ
ุ ิเทียบเท่าปริญญาเอก
ภาคผนวกที่ ๗หลักเกณฑ์การพิจารณาการผ่านการฝึ กอบรมของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ภาคผนวกที่ ๘การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบตั รสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

๓๐
๓๑

๕

๑๐๕

มาตรฐานคุณวุฒิแสดงความรู้ความชานาญการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดสาขาประเภทที่ 3 เพื่อวุฒิบตั รแสดง
ความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
Surgical OncologyFellowship Training Curriculum

ภาษาอังกฤษ
๒.
ชื่อวุฒิบัตร
ชื่อเต็ม
ภาษาไทย
วุฒิบตั รเพื่อแสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ภาษาอังกฤษ Diploma of the Thai board of Surgical Oncology
ชื่อย่อ
ภาษาไทย
ว.ว. สาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ภาษาอังกฤษ Dip. Thai Board of Surgical Oncology

๓.

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบอนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา เสนอโดยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์
แห่งประเทศไทย รับรองโดยแพทยสภา เป็ นผูด้ าเนินการกาหนดหลักสูตร จัดการประเมินผลและสอบเพื่อ
วุฒิบตั ร

๔.

พันธกิจของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
เนื่ องด้วยมะเร็ งเป็ นสาเหตุการตายอันดับต้นของประชากรในประเทศไทย มีจ านวนผู้ป่ วยใหม่ท่ี เป็ น
โรคมะเร็งถึงปี ละประมาณ 60,000 รายต่อปี ในจานวนนีผ้ ู้ป่วยส่วนใหญ่ สามารถรักษาได้ดว้ ยการผ่าตัด และ
จานวนหนึ่งสามารถป้องกันได้หรือลดอุบตั ิการณ์ของการเกิดมะเร็งได้ หากได้รบั ความรู อ้ ย่างถูกต้องในเรื่องการ
รับประทานอาหารและการใช้ชีวิตที่เหมาะสม โดยเลี่ยงจากการสูบบุหรี่และดื่มสุรา แพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้ป่วย
โรคมะเร็งจาเป็ นต้องมีความรู เ้ รื่องมะเร็งที่ถูกต้องทัง้ กลไกการเกิดโรค พยาธิวิทยาของโรค การดูแลรักษาผูป้ ่ วย
การป้องกันรักษาและการฟื ้ นฟูสขุ ภาพ รวมถึงมีเจตคติท่ดี ีในการแนะนาให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ่ วยมะเร็งและญาติ
การรักษาผูป้ ่ วยมะเร็งโดยการผ่าตัดเป็ นวิธีการหลักในการรักษาโรคมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย เช่น
มะเร็งลาไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม มะเร็งศีรษะและลาคอ มะเร็งตับ การผ่าตัดที่ทาโดยศัลยแพทย์เฉพาะทางด้าน
มะเร็งหรือผูเ้ ชี่ยวชาญจะให้ผลการรักษาที่ดีกว่าการผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ท่ีไม่คนุ้ เคย ดังนั้นการฝึ กอบรมแพทย์
๖

ผูเ้ ชี่ยวชาญในการผ่าตัดมะเร็งจะเป็ นการลดปั ญหาความขาดแคลนศัลยแพทย์มะเร็ง และช่วยให้ผูป้ ่ วยมะเร็ง
ได้รบั การรักษาที่ถกู ต้องเหมาะสม ทาให้ผลการรักษาดีขนึ ้ มีอตั รารอดชีวิตเพิ่มขึน้
เนื่องจากความรูค้ วามก้าวหน้าทางการแพทย์และองค์ความรูใ้ นเรื่องโรคมะเร็งที่มีมากขึน้ ทาให้แนวทางการ
รักษาโรคมะเร็งชนิดหนึ่งๆ นั้นมีวิธีการรักษาได้มากกว่าหนึ่งวิธี เรียกว่า multimodality approach ซึ่งจาเป็ นต้อง
อาศัยการทางานร่วมกันกับสหสาขาวิชาชีพอื่นๆ ได้แก่ อายุรแพทย์โรคมะเร็ง รังสีแพทย์ พยาธิแพทย์ เภสัชกรและ
พยาบาล ดังนัน้ การฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา จึงต้องมุ่งเน้นให้ศลั ยแพทย์มี
ความรูใ้ นเรื่องการรักษาโรคมะเร็งด้านอื่นๆ ด้วยนอกเหนือจากการผ่าตัด และสามารถสื่อสาร ปรึกษาหรือส่งต่อผูป้ ่ วย
ให้กบั ทีมสหสาขาวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ และมีความเหมาะสม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผปู้ ่ วย
จากองค์ความรูใ้ นเรื่องการรักษาโรคมะเร็งที่มีการพัฒนาไปมาก ก่อให้เกิดแนวทางการรักษาโรคมะเร็งใหม่ๆ
อยู่ตลอดเวลา ดังนัน้ สถาบันฝึ กอบรมฯ ต้องมีการปลูกฝั งให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีเจตนารมณ์และเตรียมพร้อม
ที่จะเรียนรู ต้ ลอดชีวิต ด้วยการทบทวนวรรณกรรมทางการแพทย์อย่างสม่าเสมอ และคิดพัฒนางานวิจัย สร้างองค์
ความรูใ้ หม่ท่สี ามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กบั ผูป้ ่ วยโรคมะเร็งได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของประเทศ
โดยรวมแล้วการดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคมะเร็งต้องมีการทางานแบบสหสาขาวิชาชีพ และดูแลรักษาผูป้ ่ วยแบบ
องค์รวมทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม แพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาจะต้องมี
พฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานทัง้ ในวิชาชีพของตนเอง และวิชาชีพอื่นๆ รวมทัง้ ผูป้ ่ วยและญาติ และต้องมี
ความเอือ้ อาทร เอาใจใส่ในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยคานึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็ นสาคัญ เน้นการแก้ไข
ปั ญหาและส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็งด้วย
นอกจากนีก้ ารผลิตศัลยแพทย์ผูเ้ ชี่ยวชาญการผ่าตัดมะเร็งยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่เห็น
ความสาคัญและปั ญหาของผูป้ ่ วยมะเร็งที่เพิ่มขึน้ ตามลาดับ ซึ่งจั ดให้มี Excellent center ทางด้านมะเร็งกระจาย
ตามภูมิภาคต่างๆ การผลิตศัลยแพทย์ดา้ นนีจ้ ึงเป็ นการสนับสนุนและกระจายแพทย์เพื่อการบริการประชาชนทั่ว
ประเทศ

๕.

ผลลัพธ์ของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
ศัลยแพทย์ท่จี บการฝึ กอบรมเป็ นศัลยแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาต้องมีคณ
ุ สมบัติ และ
ความรูค้ วามสามารถขัน้ ต่าตามสมรรถนะหลัก ทัง้ ๖ด้านดังนี ้
๕.๑ การดูแลรักษาผูป้ ่ วย (Patient care)
(๕.๑.๑) สามารถให้การคัดกรองโรคมะเร็งที่สาคัญและพบได้บ่อยในประเทศไทย และสามารถให้
คาวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งในระยะเริ่มต้นได้อย่างเหมาะสม
(๕.๑.๒)สามารถดูแลผูป้ ่ วยทางศัลยกรรมมะเร็งวิทยา ตัง้ แต่ระยะก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด และ
หลังผ่าตัด รวมถึงการแก้ไขภาวะแทรกซ้อน ตามเกณฑ์กาหนดของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
(๕.๑.๓)สามารถท าหัตถการทางศัล ยกรรมมะเร็ง วิ ท ยา ตามเกณฑ์ก าหนดของราชวิ ท ยาลัย
ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
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(๕.๑.๔) สามารถวางแผนการรักษาร่วมกับสหสาขาวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม โดยนาความรู เ้ รื่อง
การรักษาเสริมทัง้ ก่อนและหลังผ่าตัด (neoadjuvant and adjuvant therapy) มาใช้ในการรักษาโรคมะเร็งนัน้ ๆ ให้
เกิดประสิทธิภาพ ทัง้ ในแง่อตั ราการรอดชีวิต และระยะปลอดโรคที่ยาวนานขึน้
(๕.๑.๕) สามารถให้การส่งเสริมสุขภาพทั่วไปและให้ความรูใ้ นแง่การป้องกันและการตรวจคัดกรอง
โรคมะเร็งได้อย่างถูกต้อง
๕.๒ ความรูค้ วามเชี่ยวชาญและทักษะ (Medical knowledge and skills)
(๕.๒.๑) มีความรูว้ ิทยาศาสตร์พนื ้ ฐานของร่างกายและจิตใจของผูป้ ่ วยศัลยกรรมได้ดี
(๕.๒.๒) มีความชานาญในด้านศัลยกรรมมะเร็งวิทยา (Surgery in surgical oncology)อันได้แก่
ความรู ท้ างคลินิกเกี่ยวกับโรคมะเร็ง สามารถรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและจาเป็ นของผูป้ ่ วยได้ สามารถตัดสินใจ
เลือกวิธีการตรวจรักษาได้
(๕.๒.๓) ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะให้บคุ ลากรทางสุขภาพและนักศึกษาในศาสตร์ท่เี กี่ยวข้องได้
(๕.๒.๔)ควรมีความรู ้ ความเข้าใจทางการแพทย์ในทางศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาในแต่ละอวัยวะ เช่น
Upper and lower gastrointestinal, Hepatobiliary and pancreatic, Breast and head neck, Skin and soft
tissue surgeryและสาขาที่ เ กี่ ย วข้อ งเช่ น Radiation oncology, Medical oncology, Gynecologic oncology,
Surgical pathologyตามเกณฑ์กาหนดของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
๕.๓ การพัฒนาตนเองและการเรียนรู จ้ ากการปฏิบัติงานดูแลรักษาผูป้ ่ วย (Practice-based learning
and improvement)
(๕.๓.๑)ประเมินตนเองและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการดูแลรักษาผูป้ ่ วย เพื่อให้ทราบข้อจากัด อัน
จะนาไปสูก่ ารหาองค์ความรู ้ และวิธีการในการดูแลรักษา
(๕.๓.๒)วิพากษ์บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์
(๕.๓.๓)เป็ นผูใ้ ฝ่ รู ้ และสามารถสร้างองค์ความรูห้ รืองานวิจยั ทางการแพทย์ใหม่ได้
๕.๔ ทักษะปฏิสมั พันธ์และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกชัน้ ปี ควร
(๕.๔.๑) เป็ นผูฟ้ ั งที่ดี
(๕.๔.๒) นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพทัง้ ต่อผูป้ ่ วย ครอบครัว และ
บุคลากรร่วมทีมรักษา
(๕.๔.๓) ใช้อวัจนะภาษา(nonverbalcommunication)อย่างถูกต้อง
(๕.๔.๔) รูจ้ กั กาลเทศะ และวิธีการ/เครื่องมือ/สภาวการณ์ต่างๆในการสื่อสาร
(๕.๔.๕) มีสมั มาคารวะ ให้ความเคารพต่อบุคลากรทุกระดับ ผูป้ ่ วย และญาติ
(๕.๔.๖) บันทึกการรักษาในเวชระเบียนเพื่อการสื่อสารและเพื่อความต่อเนื่องในการดูแลรักษาให้
ถูกต้องทัง้ ตัวสะกด ไวยากรณ์ และใช้ลายมือที่อ่านออก
(๕.๕)ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
(๕.๕.๑)เป็ นผูต้ รงต่อเวลา
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(๕.๕.๒) มีการเตรียมตัวเมื่อต้องร่วมกิจกรรมต่างๆทัง้ ในห้องเรียนและที่อ่นื ๆ
(๕.๕.๓)รักษาความสะอาดส่วนตนและสิ่งแวดล้อม
(๕.๕.๔) พร้อมปรากฏตัวเมื่ออยู่ในหน้าที่
(๕.๕.๕)ยอมรับการตรวจสอบ การให้ขอ้ มูลป้อนกลับ และนามาพิจารณาปรับปรุงตน
(๕.๕.๖)เข้าใจข้อจากัดของตนเองและผูอ้ ่ืน สามารถทางานเป็ นทีมได้ เป็ นได้ทงั้ หัวหน้าและลูกทีม
(๕.๕.๗)เคารพและให้เกียรติผอู้ ่นื เสมอ ทัง้ ต่อหน้าและลับหลัง
(๕.๕.๘) เป็ นผูเ้ สนอตัว ทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม แม้จะต้องเสียประโยชน์สว่ นตนบ้าง
(๕.๕.๙)มีความเมตตากรุณา ไม่เลือกปฏิบตั ิดว้ ยลักษณะทางกายวิภาคและศรัทธาของผูป้ ่ วย
(๕.๕.๑๐) รักษาสุขภาพกาย ใจของตน เพื่อให้ปฏิบัติวิชาชีพได้ และเป็ นแบบอย่างให้ผูป้ ่ วยและ
บุคลากรอื่น
(๕.๖) การปฏิบตั ิงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
(๕.๖.๑) ประกอบเวชปฏิบตั ิได้ในสิ่งแวดล้อมและระบบบริการสุขภาพที่หลากหลายได้
(๕.๖.๒)ทางานร่วมกับระบบบริหารจัดการอื่นที่เชื่อมโยงกับการรักษาพยาบาลได้
(๕.๖.๓) ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่ างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถ
ปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
(๕.๖.๔) ยึดหลักการของการประกันคุณภาพในการประกอบเวชปฏิบตั ิ
(๕.๖.๕)มีสว่ นร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพการรักษาพยาบาลและหลักสูตร

๖.

มาตรฐานผลการเรียนรู้
สถาบันฝึ กอบรมต้องทาการจัดฝึ กอบรมให้แพทย์ประจาบ้านศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยามีประสบการณ์การ
เรี ย นรู ท้ ่ี สอดคล้องกับ ผลลัพธ์การฝึ กอบรม โดยเน้น การฝึ กอบรมที่ใ ช้ก ารปฏิ บัติเป็ นฐาน (Practiced-based
learning) พร้อมทัง้ มีส่วนร่วมในการบริบาลและรับผิดชอบต่อผูป้ ่ วย ซึ่งอาศัยการบูรณาการทัง้ ในภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ และมีการติดตามกากับดูแล (Supervision) และให้ขอ้ มูลป้อนกลับ (Feedback) แก่แพทย์ประจาบ้าน
เพื่อให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุ งอย่างสม่าเสมอ โดยสถาบันฝึ กอบรมต้องระบุมาตรฐานผลการเรียนรู ท้ ่ีสะท้อนถึง
คุณสมบัติของศัลยแพทย์มะเร็งวิทยา ตามมาตรฐานความรู ค้ วามชานาญที่ระบุไว้ทงั้ ๖ ด้านดังกล่าวข้างต้น การ
ประเมินมาตรฐานการเรียนรูม้ ีดงั นี ้
๖.๑ การประเมินกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อถือได้ (Entrustable Professional Activities: EPA)
สถาบันฝึ กอบรมต้องกาหนดกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อมั่นได้ในหลักสูตรสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาที่
ต้องสามารถปฏิบัติได้ และมีการประเมินระหว่างการฝึ กอบรม โดยมีการประเมินการฝึ กอบรมอย่างน้อยปี ละ ๑
ครัง้ ดังนี ้
๖.๑.๑ ความสามารถในการวิ นิ จ ฉั ย และดูแ ลรัก ษาผู้ป่ วยโรคมะเร็ ง เต้า นม (Breast cancer)
๖.๑.๒ ความสามารถในการวินิจฉัยและดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคมะเร็งตับ ทางเดินนา้ ดีและตับอ่อน
(Hepatobiliary and pancreatic cancer)
๙

๖.๑.๓ ความสามารถในการวินิจฉัยและดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคมะเร็งทางเดินอาหารส่วนบน (Upper
gastrointestinal cancer)
๖.๑.๔ ความสามารถในการวินิจฉัยและดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคมะเร็งทางเดินอาหารส่วนล่าง (Lower
gastrointestinal cancer)
๖.๑.๕ความสามารถในการวินิจฉัยและดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคมะเร็งศีรษะและลาคอ และโรคมะเร็ง
ของระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine, head and neck cancer)
๖.๑.๖ ความสามารถในการวินิจฉัยและดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคมะเร็งผิวหนัง และโรคมะเร็งเนือ้ เยื่อ
อ่อน (Skin and soft tissue cancer)
๖.๑.๗ ความสามารถในการวิพากษ์และเขียนบทความ และงานวิจัยทางการแพทย์ (Research
progression and development)
โดยการประเมินกิจกรรมวิชาชีพดังกล่าวจะต้องครอบคลุมทัง้ ๖ มิติของมาตรฐานสมรรถนะหลัก เพื่อ
แสดงความรู ค้ วามชานาญของศัลยแพทย์มะเร็งวิทยา ได้แก่ (๑) การดูแลรักษาผูป้ ่ วย (Patient Care) (๒) ความรู ้
ความเชี่ ย วชาญ และทัก ษะ (Medical knowledge and skills) (๓) การพัฒ นาตนเองและการเรี ย นรู จ้ ากการ
ปฏิ บัติ ง านดูแ ลรัก ษาผู้ป่ วย (Practice-based learning and improvement) (๔) ทัก ษะปฏิ สัม พัน ธ์ และการ
สื่ อ สาร (Interpersonal and communication skills) (๕) ความเป็ นมื อ อาชี พ (Professionalism) (๖) การ
ปฏิบตั ิงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
๖.๒ การประเมินระดับขัน้ ความสามารถ (Milestone) ในระหว่างการฝึ กอบรมของแพทย์ประจาบ้าน อนุ
สาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
สถาบันฝึ กอบรมต้องกาหนดการประเมินระดับขั้นความสามารถของแพทย์ประจาบ้าน โดยกาหนด
ช่วงเวลาให้ชัดเจนในระหว่างการฝึ กอบรมอย่างน้อยปี ละ ๑ ครัง้ ระดับขัน้ ความสามารถนีส้ ามารถแบ่งได้เป็ น
ทัง้ หมด ๕ ขัน้ คือ
Level ๑: ให้เป็ นผูส้ งั เกตการณ์เท่านัน้ ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติหัตถการนัน้ (not allowed to practice the
EPA)
Level ๒: สามารถปฏิ บั ติ หั ต ถการภายใต้ก ารก ากั บ ดู แ ลอย่ า งเต็ ม ที่ (practice the EPA with full
supervision)
Level ๓: สามารถปฏิบัติหัตถการเองภายใต้การกากับดูแล (practice the EPA with supervision on
demand)
Level ๔: สามารถปฏิบตั ิหตั ถการเองโดยไม่ตอ้ งกากับดูแล (unsupervised practice allowed)
Level ๕: สามารถกากับดูแลผูอ้ ่นื ทาหัตถการได้ (supervision task may be given)
ทัง้ นีไ้ ด้กาหนดกิจกรรมวิชาชีพและเกณฑ์มาตรฐานระดับขัน้ ความสามารถมาตรฐานในแต่ละชัน้ ปี ของ
แพทย์ประจาบ้านระหว่างการฝึ กอบรมดังแสดงไว้ในภาคผนวกที่ ๑ และหัวข้อสาหรับทาการประเมินกิจกรรมทาง
วิชาชีพดังภาคผนวกที่ ๒

๑๐

๗.

แผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
๗.๑ เนือ้ หาของการฝึ กอบรม/หลักสูตรครอบคลุมในด้านต่างๆ ดังนี(้ ภาคผนวกที่ ๓)
๗.๑.๑ ความรู ้พื ้น ฐานทางด้า นวิ ท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ ที่ เ กี่ ย วกั บ ศั ล ยศาสตร์ม ะเร็ ง วิ ท ยา
(Principles of oncology)
๗.๑.๒ หลักการดูแลรักษาโรคมะเร็งแบบสหสาขาวิชาชีพ (Principles of cancer management)
๗.๑.๓ โรคหรือภาวะของผูป้ ่ วยทางศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา โดยแบ่งตามอวัยวะต่างๆ (Specific
organ cancer)
๗.๑.๔ หัตถการทางศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
๗.๑.๕ การตรวจทางห้องปฏิบัติการในรู ปแบบต่างๆ อาทิเช่น การตรวจทางรังสีวิทยา การตรวจ
เลือด การตรวจทางพยาธิวิทยา เป็ นต้น
๗.๒ วิธีการให้การฝึ กอบรม
หลักสูตรศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา ภาควิชาศัลยศาสตร์ จัดวิธีการให้การฝึ กอบรมแก่แพทย์ประจา
บ้านต่อยอด ๒ รูปแบบ ได้แก่
๗.๒.๑ แผนการสอนด้านทฤษฎี แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะต้องเข้ารับการเพิ่มพูนความรู ท้ างด้าน
ทฤษฎี ในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยทางด้านศัลยกรรมมะเร็งแบบบูรณาการ
๗.๒.๒ แผนการสอนด้านปฏิบตั ิ ภาควิชาศัลยศาสตร์วางแผนการฝึ กอบรมให้แพทย์ประจาบ้านต่อ
ยอดได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู ท้ ่ีหลากหลายในสาขาวิชาชีพ หรือหน่วยงานต่างๆ อย่างเท่าเทียม
สอดคล้องไปกับหลักสูตรของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์และแพทยสภา
ตารางแสดงการหมุน เวี ย นของแพทย์ป ระจ าบ้านต่อยอด อนุส าขาศัล ยศาสตร์มะเร็งวิ ทยา ดัง
ภาคผนวกที่ ๔
๗.๓ การทาวิจยั เพื่อวุฒิบตั รอนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา (ภาคผนวกที่ ๕)
แพทย์ป ระจ าบ้า นต่ อ ยอดต้อ งท างานวิ จั ย ได้แ ก่ งานวิ จั ย แบบ Retrospective study หรื อ
Prospective study หรือ Cross sectional study หรือSystematic review หรือ Meta-analysis อย่างน้อย ๑ เรื่อง
โดยเป็ นผู้วิจัยหลักหรือผูว้ ิจัยร่วม งานวิจัยดังกล่าวต้องทาให้เสร็จสิน้ ภายใน ๒ ปี ของการฝึ กอบรม และต้อง
ประกอบด้วยหัวข้อหลัก ดังนี ้
(๑) จุดประสงค์ของการวิจยั
(๒) วิธีการวิจยั
(๓) ผลการวิจยั
(๔) การวิจารณ์ผลการวิจยั
(๕) บทคัดย่อ
หมายเหตุ สาหรับแพทย์ประจาบ้าน ต่อยอด ที่ตอ้ งการขอรับรองวุฒิบัตร อนุสาขาศัลยศาสตร์
มะเร็งวิทยาให้มีคณ
ุ วุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก มีแนวทางการปฏิบตั ิดงั แสดงไว้ใน ภาคผนวกที่ ๖
๗.๔ การเรียนรูท้ างด้านบูรณาการ ด้านต่างๆ ดังนี ้
๑๑

ก)ทักษะปฏิสมั พันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
(๑) การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ท่ดี ีระหว่างแพทย์, ผูร้ ว่ มงาน, ผูป้ ่ วยและญาติ
(๒) การดูแลผูป้ ่ วยและญาติในวาระใกล้เสียชีวิต
(๓) การบอกข่าวร้าย
(๔) ปั จจัยที่สง่ เสริมความสัมพันธ์ท่ดี ีระหว่างแพทย์และผูป้ ่ วย
(๕) การบริหารจัดการ Difficult case
(๖) การตระหนักรูพ้ นื ้ ฐานความเชื่อทางสุขภาพที่ต่างกัน
ข) ความเป็ นมืออาชีพ(Professionalisms)
(๑) การบริบาลโดยมีผปู้ ่ วยเป็ นศูนย์กลาง(Patient-centered care)
(๑.๑) การยึดถือประโยชน์ของผูป้ ่ วยเป็ นหลัก
(๑.๒) การรักษาความน่าเชื่อถือแก่ผปู้ ่ วยและสังคมโดยการรักษามาตรฐานการดูแล
รักษาผูป้ ่ วยให้ดีท่ีสดุ
(๑.๓) การให้เกียรติและยอมรับเพื่อนร่วมวิชาชีพเพื่อนร่วมงานผูป้ ่ วยและญาติ
(๑.๔) ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ท่ไี ม่คาดคิดไว้ก่อน
(๒) พฤตินิสยั
(๒.๑) ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลาความซื่อสัตย์ และมีวินยั
(๒.๒) การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
(๓) จริยธรรมการแพทย์
(๓.๑) การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์สว่ นตัวอันมิชอบ
(๓.๒) การนับถือให้เกียรติสิทธิและรับฟั งความเห็นของผูป้ ่ วยในกรณีผปู้ ่ วยไม่เห็นด้วย
กับการรักษาหรือปฏิเสธการรักษา
(๓.๓) การขอความยินยอมจากผูป้ ่ วยในการดูแลรักษาและหัตถการในกรณีท่ผี ปู้ ่ วย
ตัดสินใจไม่ได้ตอ้ งสามารถเลือกผูต้ ดั สินใจแทนผูป้ ่ วยได้
(๓.๔) การปฏิบตั ิในกรณีท่ผี ปู้ ่ วยร้องขอการรักษาที่ไม่มีประโยชน์หรือมีอนั ตราย
(๓.๕) การรักษาความลับและการเปิ ดเผยข้อมูลผูป้ ่ วย
(๓.๖) การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง
(๔) การเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
(๔.๑) การกาหนดความต้องการในการเรียนรูข้ องตนเอง
(๔.๒) การค้นคว้าความรู ้ และประเมินความน่าเชื่อถือได้ดว้ ยตนเอง
(๔.๓) การประยุกต์ความรูท้ ่คี น้ คว้ากับปั ญหาของผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม
(๔.๔) การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ
(๔.๕) การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างสม่าเสมอ
(๔.๖) การใช้ electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู ้
๑๒

(๔.๗) การถ่ายทอดความรูแ้ ก่แพทย์บคุ ลากรทางการแพทย์นิสิตนักศึกษาผูป้ ่ วยและ
ญาติ
ค)การปฏิบตั ิงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ความรูเ้ กี่ยวกับระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ
(๑) ความรู เ้ กี่ยวกับระบบประกันสุขภาพเช่นระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคมระบบ
สวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ เป็ นต้นความรูเ้ กี่ยวกับการประกันคุณภาพ
และกระบวนการ Hospital accreditation การประเมินประสิทธิ ภาพและประสิทธิผล
ของการดูแลรักษา
(๒) ความรูเ้ กี่ยวกับ Cost consciousness medicine เช่น นโยบายการใช้ยาระดับชาติ
บัญชียาหลักแห่งชาติ การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผลเป็ นต้น
(๓) ความรูเ้ กี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์
(๔) ความรูเ้ กี่ยวกับความปลอดภัยและสิทธิผปู้ ่ วย
(๕) ความรูเ้ กี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก
(๕.๑) การแพทย์แผนไทยเช่นการใช้อาหารและสมุนไพรต่างๆรักษาโรคเป็ นต้น
(๕.๒) การแพทย์แผนจีน เช่นการใช้สมุนไพรและการฝังเข็มรักษาโรคเป็ นต้น
ง)การพัฒนาตนเองและการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิ (Practice-based Learning)
(๑) ทักษะและจริยธรรมในการวิจยั
(๒) การดูแลรักษาผูป้ ่ วยแบบทีมสหวิชาชีพ
(๓) การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
(๔) การบันทึกเวชระเบียนครบถ้วนถูกต้อง
(๕) การสร้าง Clinical Practice Guideline (CPG)
(๖) การป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
(๗) การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค
(๘) การประเมินความพอใจของผูป้ ่ วย
(๙) การมีสว่ นร่วมในองค์กร เช่นภาควิชา/แผนก/กลุม่ งาน โรงพยาบาล/สถาบัน /
ราชวิทยาลัยฯ
(๑๐) การดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง

๘.

จานวนปี ของการฝึ กอบรม ๒ ปี

๑๓

๙.

การบริหารการจัดการฝึ กอบรม
๙.๑ การแต่งตัง้ คณะกรรมการฝึ กอบรมและประธานการฝึ กอบรม การบริหารจัดการฝึ กอบรมหลักสูตร
แพทย์ประจาบ้านต่อยอด มีคณะกรรมการตัง้ แต่ระดับคณะแพทยศาสตร์ไปจนถึงระดับหลักสูตร โดยสถาบัน
ฝึ กอบรม มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด ดังนี ้
๙.๑.๑ คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญามีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
ฝึ กอบรมหลักสูตรแพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกหลักสูตรของภาควิชาให้มีมาตรฐานและบริหารจัดการให้เป็ นไป
ทิศทางเดียวกัน
๙.๑.๒ คณะกรรมการฝึ กอบรมและสอบแพทย์ประจาบ้านต่อยอด สาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา มี
หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัด การฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด สาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา ให้
เป็ นไปตามหลักสูตรที่ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยกาหนด รวมทัง้ มีการจัดการด้านต่างๆ อาทิ การ
ควบคุมดูแล, การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด, การออกข้อสอบ, กรรมการสอบ เป็ น
ต้น รวมถึงการให้ความรูใ้ นทุกๆ ด้านที่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดพึงมี
๙.๒ ประธานการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด สาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา มีการแต่งตัง้
ประธานการฝึ กอบรม โดยพิจารณาจากผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ ปี และได้รบั การรับรองจากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

๑๐.

สภาวะการปฏิบัติงานของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
สถาบันฝึ กอบรม มีการจัดสภาวะการปฏิบตั ิงานตามตารางการหมุนเวียนของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
ดังต่อไปนี ้
(๑) การจัดกิจกรรมการวิชาการ แบ่งได้เป็ น ๒ ส่วนใหญ่ๆ คือ กิจกรรมทางวิ ชาการที่จัดโดยสถาบัน
ฝึ กอบรม และกิจกรรมทางวิชาการที่จดั โดยสาขาวิชา ทัง้ สองส่วนนีถ้ ือเป็ นกิจกรรมที่แพทย์ประจาบ้านจาเป็ นต้อง
เข้าร่วมกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐ เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาส่งสอบวุฒิบตั ร
(๒)การปฏิบัติงานของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดในเวลาราชการ กาหนดให้ทางานวันละ ๘ ชั่วโมงหรือ
รวมกันไม่เกิน ๔๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และการอยู่เวรนอกเวลาราชการ กาหนดให้อยู่เวรไม่เกิน ๒ ครัง้ ต่อสัปดาห์
หรือรวมกันไม่เกิน ๒๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยให้อยู่เวรนอกเวลาราชการที่เกี่ยวข้องกับการฝึ กอบรม
(๓) ค่าตอบแทนของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดในระหว่างการฝึ กอบรม จะได้รบั เงินเดือนในอัตราตามต้น
สังกัดของแพทย์ท่ใี ห้ทนุ มาฝึ กอบรม ในกรณีท่เี ป็ นแพทย์ทนุ อิสระจะได้รบั เงินเดือนจากสถาบันฝึ กอบรมฯ ในอัตรา
ตามวุฒิการศึกษา ส่วนค่าตอบแทนการอยู่เวรนอกเวลาราชการกาหนดให้ในอัตราเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๔) การลา การฝึ กอบรมหลักสูตรศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา กาหนดระยะเวลาการฝึ กอบรมไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ของการฝึ กอบรม ในกรณีท่ีแพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีเหตุให้ตอ้ งลาทาให้ระยะเวลาการฝึ กอบรมไม่
ถึงร้อยละ ๘๐ กาหนดให้มีการฝึ กอบรมทดแทนในช่วงเวลา elective และการส่งสอบวุฒิบตั รขึน้ อยู่กับดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการฝึ กอบรมและสอบ สาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา, กรรมการการศึกษาหลังปริญญา และ
คณะทางานภาควิชาศัลยศาสตร์ ตามลาดับ
๑๔

๑๑.

การวัดและประเมินผล
หลักสูตรศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา มีการวัดและประเมินผลแพทย์ประจาบ้านต่อยอดโดยสม่าเสมอ มีการ
นาผลการประเมินรายงานเสนอในที่ ประชุมคณะกรรมการฝึ กอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา เป็ น
ประจาทุกเดือน รวมถึงมีการแจ้งผลให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดได้รบั ทราบผลการประเมิน เพื่อให้เกิดการพัฒนา
สมรรถนะในด้านต่างๆ ของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดได้อย่างสมบูรณ์
การวัดและประเมินผลแพทย์ประจาบ้านต่อยอด ครอบคลุมทัง้ ด้านองค์ความรู ้ ทักษะการปฏิบัติงาน
การทาหัตถการต่างๆ การทาผ่าตัด เจตคติ ความรับผิดชอบ งานวิจัย และกิจกรรมวิชาการทางการแพทย์ โดย
สถาบันฝึ กอบรมได้กาหนดเกณฑ์การประเมินแพทย์ ผลการประเมิน เพื่อนามาใช้ในการพิจารณาการเลื่อนชั้นปี
และการมีสิทธิ์สอบวุฒิบตั ร
๑๑.๑ การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึ กอบรมและการเลื่อนชัน้ ปี ภาคผนวกที่ ๗
หลักสูตรศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา มีการประเมินผลทุกๆ ครัง้ ที่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปฏิบตั ิงานเสร็จ
สิน้ ในแต่ละสาขาวิชา/หน่วย มีการกาหนดเกณฑ์พิจารณาการผ่านการฝึ กอบรมของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดของ
ภาควิชาศัลยศาสตร์ดงั นี ้
(๑)เกณฑ์การให้คะแนน
ก.คะแนนจากภาคปฏิบตั ิ ร้อยละ๗๐พิจารณาจาก
- สาขาวิชาที่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดสังกัดประเมินการปฏิบตั ิงาน โดยมีการประเมินการ
ทางานในด้านต่างๆ การลงหัตถการผ่าตัดในโปรแกรมLogbook
- การสอบภาคปฏิบตั ิโดยใช้EPA ทัง้ ๗EPAต้องผ่านตามเกณฑ์แต่ละชัน้ ปี ท่กี าหนด
ข. คะแนนจากส่วนกลางจากภาควิชาศัลยศาสตร์ ร้อยละ ๓๐ พิจารณาจาก
- การเข้ากิจกรรมภาควิชา
- งานวิจยั
- ความประพฤติ
(๒)เกณฑ์การตัดสิน
- การเลื่อนชัน้ ปี คะแนนรวมในปี ก่อนหน้ามากกว่าร้อยละ ๖๐หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการแพทย์ประจาบ้านต่อยอดและหน่วยต้นสังกัด
- การส่งสอบเพื่อวุฒิบตั รคะแนนรวมในปี ก่อนหน้ามากกว่าร้อยละ ๖๐หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการแพทย์ประจาบ้านต่อยอดและหน่วยต้นสังกัด
๑๑.๒ การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู ค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุ
สาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
การประเมินเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู ค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์
มะเร็งวิทยา เป็ นการประเมินเพื่อการสอบวุฒิบตั รฯ สาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา โดยคณะอนุกรรมการฝึ กอบรม
และสอบความรู ค้ วามช านาญในการประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม สาขาศัล ยศาสตร์มะเร็งวิ ท ยา ที่ แ พทยสภา
๑๕

มอบหมายให้เป็ นผูร้ บั ผิดชอบดูแล และเป็ นผูด้ าเนินการจัดให้มีการสอบวุฒิบตั รฯ ในเดือนกรกฎาคมของทุกๆ ปี
โดยที่คณ
ุ สมบัติของผูม้ ีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อวุฒิบตั ร วิธีการวัดและประเมินผล และเกณฑ์การตัดสิน จะเป็ นไป
ตามข้อบังคับของแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมตั ิและวุฒิบตั รเพื่อแสดงความรู ค้ วามชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ภาคผนวกที่ ๘)
๑๑.๓ การอุทธรณ์ผลการประเมิน
แพทย์ประจาบ้านต่อยอด มีสิทธิอุทธรณ์ โดยทาเป็ นหนังสือยื่นต่อรองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ ฝ่ าย
การศึกษาหลังปริญญา ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รบั ทราบเรื่องอันที่เป็ นเหตุแห่งการร้องทุกข์ (เมื่อไม่ไ ด้รับ
ความเป็ นธรรมหรือมีความคับข้องใจ) เมื่อได้รบั อุทธรณ์แล้ว ให้ผูร้ บั อุทธรณ์นาส่งคณะกรรมการการศึกษาหลัง
ปริญญา เพื่อพิจารณาโดยคณะกรรมการฯ ต้องพิจารณาเสนอความเห็นต่อ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ ภายใน
๓๐ วัน

๑๒.

การรับและการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึ กอบรม
หลักสูตรศัลยศาสตร์ อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา มีการกาหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ก าร
คัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่โปร่งใสยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ โดยจานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเป็ นไป
ตามที่ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยเป็ นผูป้ ระเมินศักยภาพ
๑๒.๑ คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
๑๒.๑.๑ได้รบั ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิตหรือเทียบเท่า ที่แพทยสภารับรองได้รบั การขึน้
ทะเบียนการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๑๒.๑.๒ เป็ นผูท้ ่ีได้รบั ใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. ๒๕๒๕
๑๒.๑.๓ เป็ นผูท้ ่ีได้รบั ใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์ท่ วั ไป ตาม
พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕
๑๒.๑.๔เป็ นผูท้ ่ผี ่านการปฏิบตั ิงานตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ๑ปี และได้ปฏิบตั ิงานชดใช้
ทุนครบตามจานวนปี ท่แี พทยสภากาหนดไว้
๑๒.๑.๕เป็ นผูท้ ่มี ีความประพฤติดี
๑๒.๑.๖มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามประกาศแพทยสภา เรื่องเกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอด
๑๒.๒ การคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
๑๒.๒.๑ คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้านต่อยอด มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์แพทย์ประจาบ้านต่อยอด หลักสูตรศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา โดยมีประธานหลักสูตรเป็ นประธานในการ
สอบสัมภาษณ์ และมีคณะกรรมการคัดเลือ กซึ่งเป็ นตัวแทนของแต่ละสาขาวิชาของหลักสูตรศัลยศาสตร์ โดย
คณะกรรมการจะต้องอยู่ตงั้ แต่เริ่มจนถึงการพิจารณาตัดสินแล้วเสร็จ

๑๖

๑๒.๒.๒ เกณฑ์การคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้านต่อ
ยอด ใช้เกณฑ์การคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม โดยใช้ระบบการให้คะแนนการคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่
ชัดเจนและตรวจสอบได้ ทัง้ นีเ้ กณฑ์ดงั กล่าวพิจารณาการให้คะแนนจาก ๒ ส่วน ได้แก่
(ก) คะแนนจากข้อมูลพืน้ ฐานของผูส้ มัคร ได้แก่
๑) ผลการศึกษารวมในระดับชัน้ แพทยศาสตร์บณ
ั ฑิตและศัลยศาสตร์ท่วั ไป
๒) ผลการศึกษารวมในรายวิชาศัลยศาสตร์
๓) ต้น สัง กั ด (ความต้อ งการที่ แ ท้จ ริ ง และความเหมาะสมของผู้ส มั ค รกั บ สถาบัน
ฝึ กอบรม)
๔) จดหมายแนะนาตัว
(ข) คะแนนรวมจากการสอบสัมภาษณ์ มีเกณฑ์การให้คะแนนตามคุณ ลักษณะของผูเ้ ข้ารับ
การคัดเลือก อาทิ บุคลิกภาพ ท่าทาง การแต่งกาย เชาว์ปฏิภาณ ทัศนคติ
(ค) คุณสมบัติอ่นื ๆ ที่นามาใช้ในการพิจารณาคัดเลือก ได้แก่ คะแนนการสอบภาษาอังกฤษ
๑๒.๒.๓การประกาศจานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่รบั การคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้านต่อยอด พิจารณาคัดเลือกจานวนผู้เข้ารับ
การฝึ กอบรมที่เท่ากับจานวนศักยภาพตามที่ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยกาหนด โดยในแต่ละปี
คณะกรรมการฝึ กอบรมและสอบแพทย์ประจาบ้านต่อยอด สาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา จะมีการประเมินตนเอง
ในการกาหนดอัตราการรับแพทย์ประจาบ้านต่อยอด ซึ่งจะพิจารณาจากความพร้อมของสถาบันและความต้องการ
ของสาธารณสุขในขณะนัน้ ซึ่งคณะกรรมการจะแจ้งจานวนศักยภาพต่อผูส้ มัครก่อนสมัครเสมอ
๑๒.๒.๔การขอตรวจสอบผลการคัดเลือกเข้ารับการฝึ กอบรม
หลัง ประกาศผลการคัด เลื อกผู้เ ข้า รับ การฝึ ก อบรมแล้ว ผู้ท่ี ไ ม่ ไ ด้รับ การคัดเลื อก
สามารถร้องขอต่อคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้านต่อยอด เพื่อขอตรวจสอบคะแนนการคัดเลือกได้
หลังจากการคัดเลือกแล้วเสร็จไม่นอ้ ยกว่า ๑ สัปดาห์ โดยจะเปิ ดเผยเฉพาะคะแนนของผูท้ ่รี อ้ งขอเท่านัน้
๑๒.๒.๕การแนะแนวทางเลือกของผูท้ ่ไี ม่ได้รบั การคัดเลือก
หลังประกาศผลการคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมแล้ว ประธานการคัดเลือกแพทย์
ประจาบ้านต่อยอด จะให้คาแนะนาและแนวทางหลังจากที่ผสู้ มัครไม่ได้รบั การคัดเลือก ดังนี ้
(ก) แนะนาสถาบันฝึ กอบรมอื่นๆ ที่เหมาะสมกับผูส้ มัครและต้นสังกัด
(ข) แนะนาหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด ของภาควิชาศัลยศาสตร์
ที่ยงั เปิ ดรับ
(ค) แนะนาแนวทางการเตรียมความพร้อม หากผูท้ ่ีไม่ได้รบั การคัดเลือกจะมาสมัคร
ใหม่ในปี ถดั ไป หรือจะไปสมัครในสถาบันอื่น ๆ
๑๒.๓ จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดแต่ละแห่งจะได้รบั การประเมินจากคณะอนุกรรมการ
ฝึ ก อบรมและสอบ สาขาศัล ยศาสตร์มะเร็งวิ ท ยา เพื่ อก าหนดศัก ยภาพจ านวนผู้ เข้ารับ การฝึ ก อบรมตามขีด
๑๗

ความสามารถและทรัพยากรของแต่ละสถาบัน โดยได้รบั อนุมตั ิจากแพทยสภา การฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อ
ยอดสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา แต่ละชัน้ ปี ในแต่ละสถาบันจะต้องไม่เกินศักยภาพของสถาบันนัน้ ๆ ที่ได้กาหนด
ไว้จากการประเมินสถาบัน โดยกาหนดให้สถาบันฝึ กอบรมรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้ในสัดส่วนปี ละ ๑ คน ต่อ
อาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม ๒ คน รวมทัง้ ต้องมีเกณฑ์กาหนดตามตารางดังต่อไปนี ้
จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมปี ละ ชัน้ ละ
จานวนอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม
จานวนผูป้ ่ วยนอกศัลยศาสตร์มะเร็ง ครัง้ /ปี
จานวนผูป้ ่ วยในศัลยศาสตร์มะเร็ง ครัง้ /ปี
หัตถการ(ทาเอง).........ครัง้ /ปี
หัตถการ(ช่วย)……….ครัง้ /ปี

1
2
3
2
4
6
2,000 2,500 3,000
200 250 300
150 200 250
300 400 500

๑๓.

4
5
8
10
3,500 4,000
350 400
350 400
700 800

อาจารย์ผู้ให้การฝึ กอบรม
๑๓.๑ คุณสมบัติของประธานการฝึ กอบรม
ประธานการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด หลักสูตรอนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิท ยามี
คุณสมบัติตามที่ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยกาหนด อันได้แก่ เป็ นแพทย์ท่ีได้รบั วุฒิบัตรเพื่อแสดง
ความรู ค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาและปฏิบตั ิงานด้านศัลยกรรม
มะเร็งวิทยาอย่างน้อย ๑๐ ปี นับจากที่ได้รับวุฒิบัตรฯ หลักสูตรศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา เป็ นผู้ท่ีราชวิทยาลัย
ศัลยแพทย์ฯ รับรองให้เป็ น Program Director
๑๓.๒ คุณสมบัติและจานวนของอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม
๑๓.๒.๑ คุณสมบัติของอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม
(ก) ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุบัตรเพื่อแสดงความรู ค้ วามชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
(ข) เป็ นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ของสถาบันฝึ กอบรม
(ค) เป็ นผูม้ ีคณ
ุ ธรรม
(ง) เป็ นผูม้ ีความรูแ้ ละความเป็ นครู
๑๓.๒.๒ จานวนของอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม
ต้องมีจานวนอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรมปฏิบตั ิงานเต็มเวลาอย่างน้อย ๒ คน ต่อจานวนผู้
เข้ารับการอบรม ๑ คน หากมีจานวนอาจารย์ให้ฝึกอบรมเต็มเวลาไม่พอ อาจให้มีอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาได้ โดย
มีขอ้ กาหนดดังนี ้
(ก)จานวนอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาต้องไม่มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของจานวนอาจารย์เต็ม
เวลา
๑๘

(ข) ภาระงานของอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาแต่ละคนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของ
ภาระงานอาจารย์เต็มเวลา สถาบันฝึ กอบรมต้องกาหนดและดาเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผใู้ ห้
การฝึ กอบรม ให้สอดคล้องกับพันธกิจของแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร ระบุคณ
ุ สมบัติของอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม
ที่ชดั เจน โดยครอบคลุมความชานาญที่ตอ้ งการ ได้แก่ คุณสมบัติทางวิชาการ ความเป็ นครู และความชานาญทาง
คลินิก
สถาบัน ฝึ ก อบรมต้องระบุห น้าที่ ความรับ ผิ ดชอบ ภาระงานของอาจารย์ และสมดุล
ระหว่างงานด้านการศึกษา การวิจัย จานวนอาจารย์ต่อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ให้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีแพทยสภา
กาหนดไว้ อาจารย์จะต้องมีเวลาเพียงพอสาหรับการให้การฝึ กอบรม ให้คาปรึกษาและกากับดูแล นอกจากนัน้
อาจารย์ยังต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านการแพทย์ และด้านแพทยศาสตร์ศึกษา สถาบัน
ฝึ กอบรมต้องจัดให้มีการพัฒนาอาจารย์อย่างเป็ นระบบ และมีการประเมนอาจารย์เป็ นระยะ ในกรณีท่สี ดั ส่วนของ
อาจารย์ต่อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมลดลงกว่าที่ได้รบั อนุมตั ิไว้ สถาบันควรพิจารณาลดจานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมลง
ตามความเหมาะสมเพื่อคงคุณภาพการฝึ กอบรมไว้
๑๓.๒.๓การสรรหาอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม
(ก) การสรรหา กาหนดตาแหน่งอาจารย์
(๑) การสรรหาหรือคัดเลื อกเพื่อบรรจุแต่งตัง้ แต่ละครัง้ ให้มีคณะกรรมการสรรหา
และคัดเลือกคณะหนึ่ง ซึ่งแต่งตัง้ โดยหัวหน้างานไม่นอ้ ยกว่าสามคน ทาหน้าที่ดาเนินการสรรหาหรือคัดเลือก
(๒) การสรรหาให้ยึ ด หลัก ความเท่ า เท่ า เที ย มในโอกาส วิ ธี ก ารที่ มี ม าตรฐาน
ยุติธรรม และคานึงถึงประโยชน์ท่มี หาวิทยาลัยได้รบั
(ข) คุณสมบัติของอาจารย์ใหม่
(๑) ต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล
(๒) มีความสามารถและรับผิดชอบในพันธกิจของคณะ
(๓) มีทกั ษะและสมรรถนะการทาวิจยั
(๔) มีความสามารถทางภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๕) คุณสมบัติดา้ นจริยธรรมและสังคมที่ดี
๑๓.๒.๔ การกาหนดภาระงานของอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม
อาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม เมื่อเข้ามาเป็ นอาจารย์แพทย์ จะต้องมีการพัฒนาความรู แ้ ละ
ทักษะด้านการศึกษาภายใน ๓ ปี ทีได้รบั การบรรจุ นอกจากนีย้ ังได้ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาอาจารย์ มีการ
จัดทาแผนพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการและทักษะต่างๆ ทางวิชาชีพ พัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าใน
ตาแหน่งบริหาร ในด้านการศึกษา มีนโยบายให้ทนุ การศึกษาต่อทัง้ ในและต่างประเทศ
ในด้านการประเมินอาจารย์ผูใ้ ห้การฝึ กอบรม มีการประเมินอาจารย์โดยการประเมิน
Performance agreement ในทุกๆ ปี โดยประเมินทุกพันธกิจหลักที่อาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรมได้ทาข้อตกลงไว้กบั
ทางภาควิชา

๑๙

๑๔.

ทรัพยากรทางการศึกษา
สถาบันฝึ กอบรมต้องกาหนดและดาเนินนโยบายเกี่ ยวกับทรัพยากรการศึกษาให้ครอบคลุมประเด็ น

ต่อไปนี ้
๑๔.๑ สถานที่และโอกาสในการเรียนรูท้ งั้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
๑๔.๒ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่ทันสมัย สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้อย่างเพียงพอ มีอปุ กรณ์สาหรับฝึ กอบรมภาคปฏิบตั ิและมีสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาที่ปลอดภัย
๑๔.๓ การคัดเลือกและรับรองการเป็ นสถานที่สาหรับการฝึ กอบรม
๑๔.๔ จานวนผู้ป่วยเพียงพอ และชนิดของผู้ป่วยหลากหลาย สอดคล้องกับผลลัพธ์ของการเรียนรู ท้ ่ี
คาดหวังทัง้ ผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยใน ผูป้ ่ วยนอกเวลาราชการ
๑๔.๕ การเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกทางคลินิก และการเรียนภาคปฏิบั ติท่พี อเพียงสาหรับสนับสนุน
การเรียนรู ้
๑๔.๖ สื่ออิเล็กทรอนิกส์สาหรับการเรียนรู ้ ที่ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถเข้าถึงได้
๑๔.๗ มี ก ารใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการสื่ อ สารให้เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการฝึ ก อบรมอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และถูกจริยธรรม
๑๔.๘ การจัดประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานเป็ นทีมร่วมกับผูร้ ว่ มงานและบุคลากรวิชาชีพอื่น
๑๔.๙ การน าความเชี่ ย วชาญทางแพทยศาสตร์ศึ ก ษามาใช้ใ นการจัด ท าแผนการฝึ ก อบรม การ
ดาเนินการฝึ กอบรม การประเมินการฝึ กอบรม
๑๔.๑๐ การฝึ กอบรมในสถาบันอื่น ทัง้ ในและนอกประเทศตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร

๑๕. การประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
สถาบันฝึ กอบรมมีการกากับและดูแลหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อ ยอด สาขาศัลยศาสตร์
มะเร็งวิทยา ให้มีการดาเนินการเป็ นไปตามแผนการฝึ ก อบรมที่ทางราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
กาหนด โดยนาวิธีการประเมินหลักสูตรนาไปใช้จริง โดยการประเมินหลักสูตรได้ครอบคลุมมิติ
ต่างๆ ดังนี ้
๑๕.๑ พันธกิจของแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
๑๕.๒ ผลลัพธ์การเรียนรูท้ ่พี งึ ประสงค์
๑๕.๓ แผนการฝึ กอบรม
๑๕.๔ ขัน้ ตอนการดาเนินงานของแผนการฝึ กอบรม
๑๕.๕ การวัดและประเมินผล
๑๕.๖ พัฒนาการของผูร้ บั การฝึ กอบรม
๑๕.๗ ทรัพยากรทางการศึกษา
๑๕.๘ คุณสมบัติของอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม

๒๐

๑๕.๙ ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึ กอบรมและความต้องการของระบบ
สุขภาพ

๑๖.

การทบทวน / พัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรม จัดให้มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝึ กอบรมเป็ นระยะๆ หรืออย่างน้อย
ทุก ๕ ปี ปรับปรุ งกระบวนการ โครงสร้าง เนือ้ หา ผลลัพธ์ และสมรรถนะของผูส้ าเร็จการฝึ กอบรม รวมถึงการวัด
และการประเมินผล และสภาพแวดล้อมในการฝึ กอบรมให้ทนั สมัยอยู่เสมอ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ ตรวจพบ มี
ข้อมูลอ้างอิงและแจ้งผลการทบทวนและพัฒนาให้แพทยสภารับทราบ

๑๗.

ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
๑๗.๑ สถาบันฝึ กอบรมมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่กาหนดไว้ในด้านต่างๆ
ได้แก่ การรับสมัครผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจานวนที่รับ) กระบวนการฝึ กอบรม การวัดและ
ประเมินผล และผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมที่พึงประสงค์ การออกเอกสารที่แสดงถึงการสาเร็จการฝึ กอบรมในแต่ละ
ระดับ หรือหลักฐานอย่างเป็ นทางการอื่นๆ ที่สามารถใช้เป็ นหลักฐานแสดงการผ่านการฝึ กอบรมในระดับนัน้ ได้ทงั้
ในประเทศและต่างประเทศ
๑๗.๒ สถาบันฝึ กอบรมมีการกาหนดหน้าที่รบั ผิดชอบ และอานาจในการบริหารจัดการงบประมาณของ
แผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร ให้สอดคล้องกับความจาเป็ นด้านการฝึ กอบรม
๑๗.๓ สถาบันฝึ กอบรมต้องมีบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินการของการฝึ กอบรม และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดี และใช้ทรัพยากรได้อย่าง
เหมาะสม
๑๗.๔ สถาบันฝึ กอบรมต้องจัดให้มีจานวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนับสนุน
ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องครบถ้วน สอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปิ ดการฝึ กอบรม

๑๘.

การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมได้รบั การรับรองจากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ให้เป็ นสถาบันฝึ กอบรม
แพทย์ประจาบ้านต่อยอด หลักสูตรอนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา ซึ่งจะต้องผ่านการประเมินความพร้อมในการ
เป็ นสถาบันฝึ กอบรม และสถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่อง ดังนี ้
๑๘.๑ การประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายในสถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายใน อย่างน้อยทุก ๒ ปี
๑๘.๒ การประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายนอก สถาบันฝึ กอบรมจะต้องได้รบั การประเมินคุณภาพ
จากคณะอนุกรรมการการฝึ กอบรม อย่างน้อยทุก ๕ ปี

๒๑

ภาคผนวกที่ ๑
การประเมินระดับขั้นความสามารถ (Milestone) ของกิจกรรมวิชาชีพ
ในระหว่างการฝึ กอบรมของแพทย์ประจาบ้าน อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ระดับขั้นความสามารถ
ชั้นปี ที่ ๑
ชั้นปี ที่ ๒

กิจกรรมวิชาชีพทีต่ ้องประเมิน
EPA ๑ ความสามารถในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคมะเร็งเต้านม (Breast
cancer)
EPA ๒ ความสามารถในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคมะเร็งตับ ทางเดิน
นา้ ดีและตับอ่อน (Hepatobiliary and pancreatic cancer)
EPA ๓ ความสามารถในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคมะเร็งทางเดินอาหาร
ส่วนบน (Upper gastrointestinal cancer)
EPA ๔ ความสามารถในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคมะเร็งทางเดินอาหาร
ส่วนล่าง (Lower gastrointestinal cancer)
EPA ๕ ความสามารถในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคมะเร็งศีรษะและ
ลาคอ และโรคมะเร็งของระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine, head and neck
cancer)
EPA ๖ ความสามารถในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคมะเร็งผิวหนังและ
โรคมะเร็งเนือ้ เยื่ออ่อน (Skin and soft tissue cancer)
EPA ๗ ความสามารถในการวิพากษ์และเขียนบทความ และงานวิจยั
ทางการแพทย์ (Research progression and development)

๒๒

Level ๔

Level ๕

Level ๔

Level ๕

Level ๔

Level ๕

Level ๔

Level ๕

Level ๔

Level ๕

Level ๔

Level ๕

Level ๕

Level ๕

ภาคผนวกที่ ๒
เกณฑ์การประเมิน
หัวข้อทีท่ าการประเมินในกิจกรรมวิชาชีพ
กิจกรรมวิชาชีพ

ความสามารถหลักทีต่ ้องประเมิน
(Competency)
๑ การดูแลรักษาผูป้ ่ วย (Patient care)
๑.๑ การซักประวัติ
๑.๒ การตรวจร่างกาย
๑.๓ การส่งตรวจพิเศษเพื่อการวินิจฉัยโรค
๑.๔ การวินิจฉัยโรค
๑.๕ การวางแผนการรักษาผูป้ ่ วยโรคมะเร็ง
๑.๖ การผ่าตัดโรคมะเร็ง
๑.๗ การวางแผนการให้การรักษาเสริมหลังผ่าตัด
๑.๘ การป้องกัน
๒ ความรู ้ ความเชี่ยวชาญและทักษะ
(Medical knowledge and skills)
๓ การพัฒนาตนเองและการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิงาน
ดูแลรักษาผูป้ ่ วย
(Practice-based learning and improvement)
๔ ทักษะปฏิสมั พันธ์และการสื่อสาร
(Interpersonal and communication skills)
๕ ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
๖ การปฏิบตั ิงานให้เข้ากับระบบ
(Systemic-based practice)
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ภาคผนวกที่ ๓
เนือ้ หาสังเขปของการฝึ กอบรม
หลักสูตรฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเพื่อหนังสือวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
เนือ้ หาของหลักสูตร
เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เมื่อสิน้ สุดการฝึ กอบรม แพทย์ประจาบ้านต่อยอดผูเ้ ข้ารับ
การฝึ กอบรมในสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา ควรมีความรูค้ วามสามารถในหัวข้อต่างๆ ดังนี ้
๑. Principles of oncology
- Etiology of cancer
- Epidemiology of cancer
- Molecular biology of cancer
- Immunology of cancer
- Clinical trial of cancer
- Practice of oncology
๒. Principles of cancer management
- Surgical oncology
- Radiation therapy
- Chemotherapy
- Biological therapy
- Palliative therapy
๓. Specific organ cancer
- Upper gastrointestinal system
Neoplasm of the esophagus
Neoplasm of the stomach
Neoplasm of the small bowel
- Lower gastrointestinal system
Neoplasm of the colon, rectum and anal canal
- Hepatobiliary and pancreatic system
Neoplasm of the liver
Neoplasm of the biliary and gallbladder
Neoplasm of the pancreas
- Neoplasm of the breast
- Neoplasm of the thyroid gland
- Neoplasm of the adrenal gland
- Neoplasm of the soft tissue
- Malignant melanoma
๒๔

ภาคผนวกที่ ๔
ตารางแสดงการหมุนเวียนแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ตลอดหลักสูตร ๒๔ เดือน
สาขา / หน่วยทีป่ ฏิบัติงาน
Breast cancer
Gastrointestinal cancer
Hepatobiliary and pancreas cancer
Radiotherapy and intervention
Pathology and gynecological oncology
Medical oncology
Electiveand research
รวมระยะเวลา

ระยะเวลาการฝึ กอบรม
๖ เดือน
๖ เดือน
๖ เดือน
๑ เดือน
๑ เดือน
๑ เดือน
๓ เดือน
๒๔ เดือน

๒๕

ภาคผนวกที่ ๕
ขั้นตอนการทางานวิจัย
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
๑. ข้อกาหนดการวิจัยสาหรับแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
๑.๑ แพทย์ประจาบ้านต่อยอดที่ฝึกอบรมต้องทางานวิจยั ๑ เรื่อง พร้อมบทความวิจัยหรือวิทยานิพนธ์
ต้นฉบับ(full paper) ที่สถาบันฯรับรองก่อนเสร็จสิน้ การฝึ กอบรม
๑.๒ แพทย์ป ระจาบ้านต่อยอดจะต้องนาเสนอผลงานวิ จัย ดังกล่าวในที่ ประชุม ตามที่ ราชวิ ท ยาลัย
ศัลยแพทย์กาหนด
๑.๓ แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะต้องเขียน research proposal ตามรู ปแบบที่สถาบันฯ กาหนดไว้และ
ต้องนาเสนอ research proposal ให้เสร็จก่อนการฝึ กอบรมปี ท่ี๑
๑.๔ แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะต้องนา research proposal ส่งให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ใน
สถาบันฯ รับรองภายในเวลา ๓ เดือนหลังเสร็จสิน้ การเขียน research proposal ก่อนดาเนินการวิจยั ดังกล่าว
๑.๕ แพทย์ประจาบ้านต่อยอดแต่ละท่านจะมีอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักทางการวิจัย (primary advisor) ๑
ท่าน (ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็ น) ตามที่สถาบันฯกาหนดให้ตงั้ แต่แพทย์ประจาบ้านเริ่มเข้ารับ
การฝึ กอบรม
๑.๖ แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะต้องนาเสนอ research progression report ระหว่างการฝึ กอบรมปี ท่ี
๑ และ ๒ อย่างน้อย ๑ ครัง้
๑.๗ แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะต้องส่งบทความวิจยั ที่เขียนเสร็จ (full paper)๑ ชุด ให้คณะกรรมการ
สนับสนุนงานวิจยั ของสถาบันฯ พิจารณาภายในวันที่ 1 เมษายนของการอบรมปี สดุ ท้าย
๒. ประเภทของงานวิจัย
๒.๑ Experimental biomedical / clinical research
๒.๒ Observation clinical research
๒.๓ Social / behavioral research
๓. การออกแบบการวิจัย (Research design)
๓.๑ Randomized-controlled trial
๓.๒ Quasi-experimental study (manipulation and control only,without randomization)
๓.๓ Pre-experimental study (manipulation only, without control and randomization)
๓.๔ Prospective cohort study
๓.๕ Descriptivestudy
๓.๖ Cross-sectional study
๓.๗ Pilot study
๒๖

ขอบเขตความรับผิดชอบ
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดที่เข้ารับการฝึ กอบรมพึงมีความสามารถในการทาวิจัยด้วยตัวเองเพื่อ
บรรลุตามหลักสูตร และได้รบั การพิจารณาผลการประเมิน ผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์เป็ นองค์ประกอบหนึ่งของผูท้ ่ี
จะได้รบั วุฒิบตั รแสดงความรู ค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา สถาบัน
ฝึ กอบรมมีความรับผิดชอบในการเตรียมความพร้อมให้กับแพทย์ประจาบ้านต่อยอดของสถาบันตัง้ แต่การเตรียม
โครงร่างวิจยั ไปจนสิน้ สุดการทางานวิจยั และการจัดทารายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์สง่ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ ทัง้ นี ้
สถาบันฝึ กอบรมจะต้องรายงาน ชื่องานวิจยั อาจารย์ท่ีปรึกษา และความคืบหน้าของงานวิจัย ตามกรอบเวลาที่
กาหนดไปยังราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ เพื่อให้มีการกากับดูแลอย่างทั่วถึง
คุณลักษณะของงานวิจัย
๑. เป็ นผลงานที่รเิ ริ่มทาใหม่หรือใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนทัง้ ในและต่างประเทศแต่นามาดัดแปลงหรือ
ทาซา้ ในบริบทของสถาบัน
๒. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดและอาจารย์ผดู้ าเนินงานวิจยั ทุกคน ควรผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจยั
ในคน หรือ good clinical practice
๓. งานวิจยั ทุกเรื่องต้องได้รบั การอนุมตั ิจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ของสถาบัน
๔. ใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
๕. นิพนธ์ตน้ ฉบับพร้อมพิมพ์ ต้องได้รบั การส่งเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ (submission)
ข้อปฏิบัติสาหรับการดาเนินงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
๑. เมื่อได้รบั การอนุมตั ิจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ของสถาบันแล้วจะต้องดาเนินการทาวิจัยตาม
ข้อตกลงโดยเคร่งครัด
๒. เมื่อมีการลงนามในเอกสารชีแ้ จงผูป้ ่ วยหรือผูแ้ ทนเพื่อให้ความยินยอมเข้าร่วมวิจยั ต้องคัดสาเนาแก่ผปู้ ่ วย
หรือผูแ้ ทนเก็บไว้ ๑ ชุด
๓. ให้มกี ารระบุในเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอกหรือผูป้ ่ วยในถึงสถานการณ์เข้าร่วมงานวิจยั ของผูป้ ่ วย
๔. การตรวจหรือการรักษาเพิ่มเติมจากโครงการวิจยั ที่ผ่านการอนุมตั ิแล้ว โดยการกระทาดังกล่าวไม่ได้เป็ น
ส่วนหนึ่ ง ของการดูแ ลรัก ษาผู้ป่ วยตามปกติ ไม่ส ามารถท าได้ไ ม่ว่ากรณี ใ ดๆทั้งสิ น้ ยกเว้น ระบุแ ละอนุมัติใน
โครงการวิจัยแล้ว และผูว้ ิจัยหรือคณะผูว้ ิจัยต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้ ทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึน้ กับ
ผูป้ ่ วยและผูด้ แู ลผูป้ ่ วย
๕. กรณีท่ีโครงการวิจัยกาหนดให้มีการตรวจหรือรักษาที่เพิ่มเติมจาการดูแลรักษาผูป้ ่ วยตามปกติ หากมี
ผลลัพธ์ท่ีอาจส่งผลต่อประโยชน์การดูแลรักษาผูป้ ่ วย ให้ดาเนินการแจ้งคณะกรรมการจริยธรรมและการวิจยั เพื่อ
วางแผนแจ้งให้ผเู้ กี่ยวข้องทราบต่อไป
๖. หากเกิดกรณีอ่ืนนอกเหนือการคาดการณ์ ให้ปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการวิจยั หรือคณะกรรมการ
จริยธรรมและการวิจยั ของสถาบันโดยถือประโยชน์ของผูป้ ่ วยเป็ นหลักและไม่ก่อ ให้เกิดความทุกข์ทรมานกับผูป้ ่ วย
เป็ นสาคัญ

๒๗

กรอบการดาเนินงานวิจัยในเวลา ๒ ปี
๑. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดควรกาหนดหัวข้อวิจยั ขึน้ เองเพื่อให้ตรงกับความสนใจส่วนตัว แต่สามารถร่วม
วิจยั กับอาจารย์ท่ปี รึกษาหรืออาจารย์ท่านอื่นๆ ที่มีหวั ข้อวิจยั หรือโครงการวิจยั เดิมอยู่แล้วได้
๒. ควรวางแผนการเขียน research proposalตัง้ แต่ตน้ ปี การศึกษา และควรนัดพบอาจารย์ท่ีปรึกษาอย่าง
สม่าเสมอเพื่อให้การดาเนินการบรรลุไปได้ดว้ ยดี ดังตัวอย่างดังต่อไปนี ้
ก.ค.– ต.ค.
- ตัง้ คาถามวิจยั
(เริ่มตัง้ แต่ตน้ ปี ท่ี ๑)
- Literature search
- พบอาจารย์ท่ปี รึกษา

ต.ค. – พ.ย.
พ.ย.
พ.ย. – ม.ค.
- Planning of research
- เขียน research proposal - ขัดเกลา proposal
- การคานวณ sample size - พบอาจารย์ท่ปี รึกษา
- นาเสนอ proposal
- พบอาจารย์ท่ปี รึกษา
- พบอาจารย์ท่ปี รึกษา

๓. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดควรเริ่มดาเนินการวิจยั ตัง้ แต่ปีการศึกษาแรก เพื่อให้ งานวิจยั สาเร็จลงอย่างดี
ที่สุด ไม่ควรดาเนินการอย่างรีบเร่งในปลายปี การฝึ กอบรมปี สดุ ท้าย อันจะรบกวนการเตรียมตัวเพื่อสอบอนุมตั ิ
วุฒิบตั รฯ
๔. นอกเหนือจากอาจารย์ท่ปี รึกษาทางการวิจยั แล้ว แพทย์ประจาบ้านยังสามารถเข้าปรึกษาปั ญหาทางการ
วิจยั กับอาจารย์ทกุ ท่านในคณะกรรมการสนับสนุนงานวิจยั ของสถาบันฯในหลายหัวข้อด้วยกัน เช่น
-Basics of electronic literature search
- Research methodology: planning and design of research, sample size estimation
- Randomization process, data collection procedures, and data / statistical analyses
- Research ethics
- Animal experiments, clinical research, cellular – molecular level research
- Writing of research papers
- Preparation for publication
ฯลฯ
๕. ทางสถาบันฯ จะสนับสนุนให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดได้มีโอกาสเข้าร่วมฟั งการบรรยาย short course
หรือเข้าร่วม workshop ที่เกี่ยวกับ research methodology ที่สถาบันฯ จัดขึน้ ทุกปี
๖. ทางสถาบันฯ จะช่วยขัดเกลา research proposal ก่อนส่งให้คณะกรรมการจริยธรรมและการวิจยั ในคน
พิจารณา และช่วยแนะนาในการขอเงินทุนสนับสนุนการวิจยั อีกด้วย
๗. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถเปลี่ยนอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักได้ หากหัวข้อวิจัยที่แพทย์ประจาบ้าน
เลือกไม่ตรงกับความสนใจหรือความถนัดของอาจารย์ท่ีปรึกษา หรือหากหัวข้อวิจยั ของอาจารย์ไม่ตรงกับความ
สนใจของแพทย์ประจาบ้าน ทัง้ นีห้ ากแพทย์ประจาบ้านต้องการที่จะเปลี่ยนอาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก ควรแจ้งให้
อาจารย์ท่ปี รึกษาเดิมให้ทราบก่อนตามมารยาทที่ดีงาม

๒๘

ภาคผนวกที่ ๖
การขอรับรองวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา ให้มีวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก
การรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบตั ร (ว.ว.) สาขาศัลศาสตร์มะเร็งวิทยา ให้ “เทียบเท่าปริญญา
เอก” นัน้ ถือเป็ นสิทธิส่วนบุคคลและของแต่ละสถาบันที่ให้การฝึ กอบรม โดยให้เป็ นไปตามความสมัครใจของแต่
ละสถาบันที่ให้การฝึ กอบรม และความสมัครใจของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดแต่ละรายด้วย
หากแพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีความประสงค์จะขอการรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบตั ร (ว.ว.)
สาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาให้เทียบเท่าปริญญาเอกเมื่ อจบการศึกษา แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะต้องแจ้งให้
สถาบันฝึ กอบรมทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตัง้ แต่เริ่มฝึ กอบรม ว่าจะรับการฝึ กอบรมที่มีโอกาสได้รบั ทัง้ ว.ว. และ
การรับรองวุฒิดงั กล่าว ซึ่งกรณีนี ้ ผูเ้ ข้าอบรมจะต้องมีผลงานวิจยั โดยที่เป็ นผูว้ ิจยั หลัก และผลงานนัน้ ต้องได้รบั การ
ตี พิ ม พ์ใ นวารสารที่ เ ป็ น ที่ ย อมรับ ในระดับ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ที่ มี คุณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ในกรณีท่ี ว.ว. สาขาศัลศาสตร์มะเร็งวิทยาได้รบั การรับรองว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก” ราชวิทยาลัยฯ
ห้ามใช้คาว่า Ph.D. หรือ ปร.ด. ท้ายชื่อในคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา และห้ามเขียนคาว่า ดร. นาหน้าชื่อตนเอง แต่
สถาบันการศึกษาสามารถใช้ ว.ว. ที่ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นี ้ มาใช้ให้ผู้ได้รับการเทียบคุณวุฒิเป็ นอาจารย์
ประจาหลักสูตรการศึกษา อาจารย์รบั ผิดชอบหลักสูตรการศึกษา อาจารย์คมุ วิทยานิพนธ์ หรือเป็ นวุฒิการศึกษา
ประจาสถานศึกษา ดังนั้นวุฒิบัตรฯ ที่ได้รับการรับรองวุฒิการศึกษานีอ้ าจจะมีคาว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก”
ต่อท้ายได้เท่านัน้

๒๙

ภาคผนวกที่ ๗
หลักเกณฑ์การพิจารณาการผ่านการฝึ กอบรมของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
แนวทางการประเมินผลและเกณฑ์ผ่าน
เพื่อให้การฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านศัลยศาสตร์ต่อยอดเป็ นไปด้วยความเรียบร้อยและมีมาตรฐาน
เป็ นไปตามข้อกาหนดของแพทยสภาและราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ สถาบันฝึ กอบรมจึงกาหนดนโยบายหลักเกณฑ์
การพิจารณาการผ่านการฝึ กอบรมของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด โดยมีความครอบคลุมทัง้ ด้านความรู ้ ทักษะ เจต
คติ และกิจกรรมทางการแพทย์ โดยผลการประเมินจะนาไปใช้ในกรณีต่อไปนี ้
๑. เพื่อเลื่อนระดับชัน้ ปี โดยเกณฑ์ผ่านตามที่คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ประกาศกาหนดก่อนการ
เข้าฝึ กอบรม
๒. เพื่อใช้พิจารณาประกอบการส่งผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม เพื่อสอบวุฒิบตั รแสดงความรู ค้ วามชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
หัวข้อ

วิธีการและเอกสารทีใ่ ช้ประเมิน

เกณฑ์ผ่าน

๑. การประเมินการปฏิบตั ิงาน

ใบประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ คะแนนเฉลี่ย  ๒
ประจาบ้าน ต่อยอด
เล่มรายงาน logbook
มีบนั ทึกถูกต้อง ครบถ้วน

๒. การประเมินโดยใช้ EPA

แบบประเมิน EPA

ระดับความสามารถตามEPA
ของแพทย์ประจาบ้านของแต่ละชัน้ ปี

๓.การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ

แบบเซ็นชื่อเข้าร่วมประชุม

๘๐%

๔. ความประพฤติ,
ประเมินสมรรถนะด้านจริยธรรม,
การปฏิสมั พันธ์
๕. งานวิจยั

แบบฟอร์มใบประเมินต่าง ๆ

คะแนนเฉลี่ย  ๒

- นาเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการ
- รายงานวิจัย ๑ เรื่องพร้อมตีพิ ม พ์
โดยจัดทาตามแบบฟอร์มของรวศท.

รายงานวิจยั อย่างน้อย ๑ ฉบับและ
ต้องได้รบั การส่งเพื่อพิจารณาตีพมิ พ์
ในวารสารทางการแพทย์
(submission)
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลา
การฝึ กอบรม (๒ ปี )
เกณฑ์ม าตรฐานผู้ป ระกอบวิ ช าชี พ
เวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๕๕

๖. ระยะเวลาการฝึ กอบรม
๗. แพทย์ประจาบ้านต่อยอด ต้องมี
ความประพฤติดี

๓๐

เกณฑ์การประเมินผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมทีส่ อดคล้องกับพันธกิจสรุปได้ดงั นี ้
ผลลัพธ์ของ
Competency
ขั้นตอนการเรียนรู้
การฝึ กอบรม
สมรรถนะที่ ๑
Patient care

CC
๑. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ท่ี ๑เรียนรูเ้ กี่ยวกับ
๕.๑.๑ – ๕.๑.๒ การดูแลทางศัลยศาสตร์มะเร็ง ในส่วน specific
organ
๒. แพทย์ประจาบ้านต่อยอด ปี ท่ี 2เรียนรูเ้ กี่ยวกับ
การดูแลทางศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา โดยการฝึ ก
ปฏิบตั ิงานจริงหมุนเวียนตามตารางการ
ปฏิบตั ิงานที่กาหนด ฝึ กปฏิบตั ิทงั้ ในหอผูป้ ่ วย
ห้องผ่าตัดและโรงพยาบาลสมทบ เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์การเรียนรู ้

CC๕.๑.๓

๓. การเข้าร่วม academic activity ต่าง เช่น
MMC, Service reviewtopic, Interesting
conference ,Interdepartment conference
๑.เรียนรูจ้ ากการปฏิบตั งิ านจริงที่ OPD,OR

วิธีการประเมิน

ห้วงเวลาที่
ประเมิน

การสังเกตการปฏิบตั ิงานใน
สถานการณ์จริง(PBA)
เอกสารทบทวนการประชุม
แนวทางการรักษาผูป้ ่ วยจาก
conference
Working examination

๑ ปี : ๗ EPA

ระดับความสามารถตาม
EPA ของแพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอดของแต่ละชัน้ ปี

เอกสารทางวิชาการ
ทบทวนการผ่าตัด ในผูป้ ่ วย
แต่ละรายที่ได้รบั การผ่าตัด
บันทึกการเข้าประชุม

ทุก ๖ เดือน

 ๘๐%

ปี ละ ๑ ครัง้

ผ่าน PBA ตามเกณฑ์
milestone
ระดับความสามารถตาม
EPA ของแพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอดของแต่ละชัน้ ปี

การสังเกตการปฏิบตั ิงานใน
สถานการณ์จริง(PBA)
Working examination

๓๑

ปี ละ ๑ ครัง้

เกณฑ์ผ่าน

ปี ละ ๑ ครัง้

๑ ปี : ๗ EPA

ผ่าน PBA ตามเกณฑ์
milestone
เอกสารครบถ้วนทุกการ
ประชุม

Competency

สมรรถนะที่ ๒
Medical
knowledge

ผลลัพธ์ของ
การฝึ กอบรม

CC ๕.๒.๑

CC ๕.๕.๒.๒

ขั้นตอนการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

ห้วงเวลาที่
ประเมิน

เกณฑ์ผ่าน

๒.มีการทาหัตถการทางศัลยศาสตร์ ตามเกณฑ์ท่ี การบันทึก Log book ทาง
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์กาหนดระหว่างการ
ศัลยศาสตร์
ฝึ กอบรม มีการประเมินการบันทึกจานวนเคสที่
ต้องทาตามข้อกาหนดก่อนจบการฝึ กอบรม

ทุก Rotate

 ๒.๕ (แบบฟอร์มใบ
ประเมินการปฏิบตั ิงาน)
ในปี สดุ ท้ายของการ
ฝึ กอบรม มีการลงบันทึก
ครบถ้วนตามเกณฑ์ราช
วิทยาลัยกาหนด

๓.การเข้าร่วม ฝึ ก Workshop และ CARE Lab
ตามที่กาหนด
แพทย์ประจาบ้านต่อยอด ปี ท่ี ๑เรียน
วิทยาศาสตร์การแพทย์พนื ้ ฐานมะเร็งวิทยา
(basic oncology)
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมะเร็งวิทยา เรียนและ
ปฏิบตั ิงานในสาขาวิชาของศัลยศาสตร์มะเร็ง
วิทยา

บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม

ปี ละ ๑ครัง้

 ๘๐%

เอกสารสรุปเนือ้ หาความรูท้ ่ี
ได้รบั จากการเข้าฟั ง
conference
การสังเกตการปฏิบตั ิงานใน
สถานการณ์จริง(PBA)

ปี ละ ๑ ครัง้

สรุปเนือ้ หาได้อย่างถูกต้อง

ปี ละ ๑ ครัง้

ผ่าน PBA ตามเกณฑ์
milestone

Formative evaluation
Summative evaluation
Working examination

ปี ละ ๑ ครัง้
ปี ละ ๑ ครัง้
๑ ปี : ๗ EPA

๓๒

ระดับความสามารถตาม
EPA ของแพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอด ของแต่ละชัน้ ปี

Competency

ผลลัพธ์ของ
การฝึ กอบรม
CC ๕.๒.๓

CC ๕.๒.๔

สมรรถนะที่ ๓
Practice-based
learning and
improvement

ขั้นตอนการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

๑.เข้ารับการฝึ กอบรม fellow as A Teacher

เข้ารับการฝึ กอบรมตาม
เกณฑ์การฝึ กอบรม
๒.แพทย์ประจาบ้านต่อยอด มีการสอนถ่ายทอด แบบประเมิน๓๖๐o
ความรูแ้ ละทักษะให้แก่ นักศึกษาแพทย์และ
บุคลากรทางการแพทย์
๑.แพทย์ประจาบ้านต่อยอด เรียนและปฏิบตั ิงาน แบบประเมินการปฏิบตั ิงาน
ในสาขาวิชาเฉพาะทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ของแพทย์ประจาบ้านต่อ
ศัลยศาสตร์ท่วั ไป
ยอด

๒.Lecture และ academic activity ต่าง เช่น
MMC, Service review
CC
๑.แพทย์ประจาบ้านต่อยอด ปี ท่๑ี เรียนความรู ้
๕.๓.๑ – ๕.๓.๓ พืน้ ฐานทางการวิจยั ต่อยอด
๒.อบรมกิจกรรม Introduction to surgical
research สาหรับแพทย์ประจาบ้านต่อยอด ชัน้
ปี ท่ี ๑
๓.เรียน Clinical epidemiology, Biostatistics,
Evidence-based medicine, Research
medicine, Research methodology

ห้วงเวลาที่
ประเมิน

เกณฑ์ผ่าน

ปี ละ ๑ ครัง้

ได้รบั ใบประกาศนียบัตร

ทุก ๓ เดือน

 ๒ (แบบฟอร์มใบประเมิน
การปฏิบตั ิงาน)

ทุก Rotation

 ๒ (แบบฟอร์มใบประเมิน
การปฏิบตั ิงาน)

บันทึกการเข้าประชุม

ทุก ๖ เดือน

 ๘๐%

เอกสารสรุปเนือ้ หาความรูท้ ่ี
ได้รบั จากการเข้าฟั ง
conference
บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม

ปี ละ ๑ ครัง้

สรุปเนือ้ หาได้อย่างถูกต้อง

ปี ละ๑ ครัง้

๑๐๐%

จานวนการเข้าเรียน
การสอบ

๓๓

๑ ครัง้ หลัง เข้าเรียน  ๗๐%
สิน้ สุดการเรียน

Competency

สมรรถนะที่ ๔
Interpersonal
and
communication
skills

ผลลัพธ์ของ
การฝึ กอบรม

ขั้นตอนการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

ห้วงเวลาที่
ประเมิน

เกณฑ์ผ่าน

๔. การนาเสนอผลงานวิจยั (ปี ๑, ๒)
ปี ๑Research proposal presentation
ปี ๑ การยื่นขอทาวิจยั ในคน
ปี ๑ Research Progression
ปี ๒ Chief conference

-บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
-การยื่นขออนุมตั กิ ารของทา
วิจยั ในคน
-นาเสนอผลงานวิจยั
-การประเมิน ๗ EPA

ปี ละ ๑ ครัง้

-มีผลงานวิจยั ๑ เรื่อง
-หนังสือรับรองการทาวิจยั
ในคน
-ระดับความสามารถตาม
EPA ของแพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอดของแต่ละชัน้ ปี

๕.การนาเสนอข้อมูล ใน Topic review

แบบประเมินการปฏิบตั ิงาน
ของแพทย์ประจาบ้านต่อ
ยอด
แบบประเมินการปฏิบตั ิงาน
ของแพทย์ประจาบ้านต่อ
ยอด
แบบประเมินการปฏิบตั ิงาน
ของแพทย์ประจาบ้านต่อ
ยอด
แบบประเมิน ๓๖๐๐

ทุก Rotation

 ๒ (แบบฟอร์มใบประเมิน
การปฏิบตั ิงาน)

ทุก Rotation

 ๒ (แบบฟอร์มใบประเมิน
การปฏิบตั ิงาน)

ทุก Rotation

 ๒ (แบบฟอร์มใบประเมิน
การปฏิบตั ิงาน)

ทุก ๓ เดือน

บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม

๒ปี / ครัง้

 ๒ (แบบฟอร์มใบประเมิน
การปฏิบตั ิงาน)
๑๐๐%

CC
๑.การนาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วยและอภิปรายปั ญหา
๕.๔.๑ – ๕.๔.๗ ในกิจกรรมวิชาการ
๒.การปฏิบตั ิงานร่วมกับผูร้ ว่ มงานทุกระดับ

๓.ปฏิบตั ิงานสอนนักศึกษาแพทย์และแพทย์
ประจาบ้านรุน่ น้อง
๔.อบรมโครงการ Non-Technical Skills

๓๔

Competency

สมรรถนะที่ ๕
Professionalism

สมรรถนะที่ ๖
System-based
practice

ผลลัพธ์ของ
การฝึ กอบรม

CC
๕.๕.๑ –
๕.๕.๑๐

ขั้นตอนการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

ห้วงเวลาที่
ประเมิน

เกณฑ์ผ่าน

๕.ปฐมนิเทศแพทย์ประจาบ้านต่อยอด เข้าร่วม
หัวข้อบุคลิกภาพของแพทย์และการวางตัว
๖. การบันทึกเวชระเบียน OPD card

บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม

๑๐๐%

การประเมิน ๗ EPA

ระดับความสามารถตาม
EPA ของแพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอด ของแต่ละชัน้ ปี

๑. การเข้าร่วม Academic activity ต่าง เช่น
MMC, Service review
๒.อบรมโครงการ Non-Technical Skills
๓.การอบรมจริยธรรมทางการแพทย์

บันทึกการเข้าประชุม

๔.ปฐมนิเทศแพทย์ประจาบ้านต่อยอด เข้าร่วม
หัวข้อแนะนาการใช้E-resource
CC
๑. การเข้าอบรมโครงการจัดการความรูด้ า้ น
๕.๖.๑ – ๕.๖.๕ ความผิดพลาดทางยา
๒.การเข้าทดสอบ hand hygiene
๓.การบันทึกเวชระเบียน

บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
ผ่านจริยธรรมการวิจยั (city
program)
บันทึกการเข้าประชุม
บันทึกการเข้าประชุม
ทดสอบ hand hygiene
การประเมิน ๗EPA

๓๕

ทุก ๖ เดือน

 ๘๐%

๒ปี / ครัง้
๑๐๐%
๔ปี / ครัง้ ก่อน หนังสือรับรองการผ่าน
ยื่นขอทาวิจยั
ในคน
ปี ๑
๑๐๐%
ปี ๑

๑๐๐%
ผ่านการทดสอบ
ระดับความสามารถตาม
EPA ของแพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอด ของแต่ละชัน้ ปี

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด สาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ชื่อ นพ./พญ. .................................................................................แพทย์ประจาบ้าน................................................
ปฏิบตั ิงานในหน่วย.........................................................................ภาควิชา..............................................................
ช่วงเวลาที่ปฏิบตั ิงาน ตัง้ แต่วนั ที่..............เดือน...............พ.ศ...............ถึงวันที่..............เดือน..............พ.ศ...................
เวลาปฏิบตั งิ าน
ครบ
ป่ วย..............วัน
ลา...............วัน
ขาด............วัน
คาแนะนาโปรดกา / ลงในช่องที่ท่านมีความเห็น และโปรดให้ความเห็นเพิม่ เติมข้างล่างด้วย
ต้อง
ไม่อาจตัดสิน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ไม่ผ่าน
ปรับปรุ ง
ได้
(๔) (๓.๕) (๓) (๒.๕) (๒)
(๑.๕)
(๑)
Responsibility and attitude
- ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ OPD
OR
เวร
การรับปรึกษา
การเข้าประชุม
- ความเอาใจใส่ในการปฏิบตั ิงานที่ได้รบั
มอบหมาย
- การรูจ้ กั และเข้าใจผูป้ ่ วยในความดูแล
- ความสนใจในการใฝ่ หาความรูเ้ พิ่มเติม
- การแต่งกายเหมาะสมกับความเป็ นแพทย์
Communication & Interpersonal Skills
- มนุษย์สมั พันธ์กบั ผูร้ ว่ มงาน
- การให้ความรูแ้ ละคาปรึกษาแก่ผอู้ ยู่ใต้บงั คับ
บัญชา
- กิรยิ ามารยาทและความมีวฒ
ุ ิภาวะเหมาะสม
Clinical Skills
- มีความสามารถในทางปฏิบตั ิหตั ถการ
- เข้าใจในขัน้ ตอนการเตรียมผ่าตัดและการ
ผ่าตัด
- การตัดสินใจดูแลรักษาผูป้ ่ วย
- การรายงานผูป้ ่ วยและการรวบรวมข้อมูล
- การเขียนบันทึกเวชระเบียนถูกต้องครบถ้วน

๓๖

- การเขียนบันทึกรายงานผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด
สม่าเสมอ
- การดูแลรักษาผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด
Log book
- บันทึกจานวนผูป้ ่ วยผ่าตัดอย่างสม่าเสมอ
- บันทึกรายละเอียดการผ่าตัดถูกต้อง
Factual Knowledge
- ความรูท้ างวิชาการทฤษฎี
- สามารถนาความรูม้ าประยุกต์ใช้กบั ผูป้ ่ วยได้
ความเห็นเพิ่มเติม

คะแนนเฉลี่ย
(เกณฑ์การผ่าน : คะแนนเฉลี่ย  ๒)
ในความเห็นของท่าน แพทย์ผนู้ ี ้
สมควรผ่านการฝึ กอบรม
ควรจะต้องรับการฝึ กอบรมเพิม่ เติมอีก...............เดือน
วันที่ ...........................................................ลงชื่อ ................................................................................
(
)
ผูป้ ระเมิน

๓๗

แบบประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ Milestone
EPA ๑. Management of breast cancer
หัวข้อที่
รายละเอียด
๑. ชื่อเรื่องกิจกรรม
สามารถให้การวินจิ ฉัย รักษา ผูป้ ่ วยเป็ นมะเร็งเต้านมได้อย่างเหมาะสม
๒. ข้อกาหนด และ
รายละเอียดของกิจกรรม
ข้อจากัดของกิจกรรม
สามารถรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นจากการซักประวัติและตรวจร่างกาย สามารถส่งตรวจเพิม่ เติมและ
(สถานที่ ลักษณะผูป้ ่ วย) แปลผลได้ถกู ต้อง สามารถเลือกการรักษาได้ถกู ต้อง และหากต้องผ่าตัดสามารถเลือกวิธีผ่าตัดได้
เหมาะสมถูกต้อง สามารถสื่อสาร
กับผูป้ ่ วยและ/หรือ ญาติได้อย่างเหมาะสม
สถานที่: คลินิกผูป้ ่ วยนอก หอผูป้ ่ วยใน ห้องผ่าตัด
ผูป้ ่ วย: ผูป้ ่ วยที่เป็ นมะเร็งเต้านม
๓. สมรรถนะหลักทาง
 Patient care
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
 Medical knowledge
Practice-based learning
 Interpersonal and Communication skills
 Professionalism
 System-based practice, System improvement
๔. ข้อกาหนดด้าน
ความรู ้ ทักษะ เจตคติ ที่จาเป็ นต้องมี
ประสบการณ์ความรู ้
๔.๑ ความรูพ้ นื ้ ฐานเรื่องtripleassessmentofbreast ความรูพ้ นื ้ ฐานเรื่องการรักษา breastcancer
ทักษะทัศนคติ
รวมทัง้ ความรูเ้ รื่องการผ่าตัดรักษา breastcancerอย่างละเอียด ความรูเ้ รื่องภาวะแทรกซ้อนและ
พฤติกรรม
การดูแลรักษา
๔.๒ ทักษะการสื่อสาร ให้ขอ้ มูลเพื่อให้ได้รบั ความยินยอมจากผูป้ ่ วยหรือญาติ ตามความ
เหมาะสม (Consent and assent) ตลอดจนการให้คาแนะนา และมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูป้ ่ วยหรือญาติ
อย่างเหมาะสม
๔.๓ พฤตินิสยั และเจตคติท่ดี ีต่อวิชาชีพแพทย์ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
๔.๔ การกาหนดความต้องการในการเรียนรูข้ องตนเองได้อย่างครอบคลุมทุกด้านที่จาเป็ น รูจ้ กั
วางแผนและแสวงหาวิธีการสร้างและพัฒนาความรู ้ รวมทัง้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
๕. การวัดและการ
วิธีการประเมินระดับความสามารถ
ประเมินผล
๕.๑ การสังเกตระหว่างการปฏิบตั ิงานโดยอาจารย์
๕.๒ สามารถเขียนบรรยายความรูท้ างหัตถการภายหลังการผ่าตัดได้อย่างครบถ้วน
๕.๓PBA (Totalmastectomy + axillarymanagement, Breast conserving surgery, Sentinel
node biopsy)

๓๘

๖. ระดับความสามารถ
ตาม EPA ของแพทย์
ประจาบ้านต่อยอด
๗. วันหมดอายุผลการ
รับรองการประเมิน

ระดับความสามารถที่พงึ มี
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L๔สาหรับการเลื่อนชัน้ ไปอยูร่ ะดับการฝึ กอบรมชัน้ ปี ท่ี ๒
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L๕ เมื่อสิน้ สุดการฝึ กอบรมในชัน้ ปี ท่ี ๒
วันหมดอายุสาหรับผลการประเมิน
หากไม่มกี ารทากิจกรรมในเรื่องนีเ้ ลยเป็ นเวลา ๑ ปี ต้องการรับการประเมินใหม่

EPA ๑. Management of breast cancer
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หัวข้อ
๑.รวบรวมข้อมูลทีจ่ าเป็ นจากการซักประวัตเิ กี่ยวกับก้อนทีเ่ ต้านมได้อย่าง
เหมาะสม
๑.๑ ไม่สามารถซักประวัตเิ กี่ยวกับก้อนที่เต้านมได้
๑.๒ สามารถรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นจากซักประวัติเกี่ยวกับก้อนที่เต้านมได้บา้ ง แต่
ยังไม่ครบถ้วนเพียงพอต่อการวินจิ ฉัยแยกโรค
๑.๓ สามารถรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นจากซักประวัติเกี่ยวกับก้อนที่เต้านมได้
พอสมควร แต่ยงั ไม่สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนาไปสู่การวินจิ ฉัยแยกโรคได้
๑.๔ สามารถรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นจากซักประวัติเกี่ยวกับก้อนที่เต้านมได้
ครบถ้วน แต่ยงั ไม่สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนาไปสู่การวินิจฉัยแยกโรคได้
๑.๕ สามารถรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นจากซักประวัติเกี่ยวกับก้อนที่เต้านมได้
ครบถ้วน และสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนาไปสู่การวินิจฉัยแยกโรคได้
๒.รวบรวมข้อมูลทีจ่ าเป็ นจากการซักประวัตเิ กี่ยวกับปั จจัยเสี่ยงของมะเร็ง
เต้านมได้อย่างเหมาะสม
๒.๑ ไม่สามารถซักประวัตเิ กี่ยวกับปั จจัยเสี่ยงของมะเร็งเต้านมได้
๒.๒ สามารถรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นจากซักประวัตเิ กี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของมะเร็ง
เต้านมได้บา้ ง แต่ยงั ไม่ครบถ้วนเพียงพอ
๒.๓ สามารถรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นจากซักประวัตเิ กี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของมะเร็ง
เต้านมได้พอสมควร แต่ยงั ไม่สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้มา
๒.๔ สามารถรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นจากซักประวัติเกี่ยวกับปั จจัยเสี่ยงของมะเร็ง
เต้านมได้ครบถ้วน แต่ยงั ไม่สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้มา
๒.๕ สามารถรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นจากซักประวัตเิ กี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของมะเร็ง
เต้านมได้ครบถ้วน และสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลได้
๓.รวบรวมข้อมูลทีจ่ าเป็ นจากการตรวจร่างกายผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
๓.๑ ไม่สามารถตรวจร่างกายผูป้ ่ วยได้
๓.๒ สามารถตรวจเต้านมผูป้ ่ วยได้บา้ ง

๓๙
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หัวข้อ
๓.๓ สามารถตรวจเต้านมผูป้ ่ วยได้ถกู ต้อง ไม่ได้ทาการตรวจร่างกายระบบอื่นที่
เกี่ยวข้อง ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลที่ได้เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลและนาไปสู่การวินจิ ฉัย
แยกโรคได้
๓.๔ สามารถตรวจเต้านมผูป้ ่ วยได้ถกู ต้อง ไม่ได้ทาการตรวจร่างกายระบบอื่นที่
เกี่ยวข้อง แต่สามารถรวบรวมข้อมูลที่ได้และวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนาไปสู่การวินจิ ฉัย
แยกโรค ได้
๓.๕ สามารถตรวจร่างกายผูป้ ่ วยได้ถกู ต้อง ทัง้ การตรวจเต้านมและการตรวจ
ร่างกายระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถรวบรวมข้อมูลที่ได้และวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อ
นาไปสู่การวินิจฉัยแยกโรคได้
๔.ส่งตรวจภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ เพื่อใช้ในการวินิจฉัยแยกโรคและการ
วางแผน การรักษาได้อย่างเหมาะสม
๔.๑ ไม่สามารถบอกเหตุผลของการเลือกตรวจภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์
๔.๒ สามารถบอกเหตุผลของการเลือกตรวจภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ได้ แต่ไม่
สามารถดูและอ่านภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ได้
๔.๓ สามารถบอกเหตุผลของการเลือกตรวจภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ได้ สามารถดู
และอ่านภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ได้พอสมควร
๔.๔ สามารถบอกเหตุผลของการเลือกตรวจภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ สามารถดู
และอ่านภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ได้ถกู ต้อง แต่ไม่สามารถนาผลที่ได้มาวิเคราะห์
เพื่อนาไปสู่การวินิจฉัยแยกโรค
๔.๕ สามารถบอกเหตุผลของการเลือกตรวจภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ สามารถดู
และอ่านภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ได้ถกู ต้อง รวมทัง้ นาผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อ
นาไปสู่การวินิจฉัยแยกโรค
๕.สามารถเลือกวิธีการตรวจชิน้ เนือ้ เพือ่ ใช้ในการวินิจฉัยแยกโรคและการ
วางแผน การรักษาได้อย่างเหมาะสม
๕.๑ไม่สามารถบอกเหตุผลของการเลือกวิธีการตรวจชิน้ เนือ้ ได้
๕.๒ สามารถบอกเหตุผลของการเลือกวิธีการตรวจชิน้ เนือ้ แต่ไม่สามารถปฏิบตั เิ อง
ได้ ต้องได้รบั การควบคุมดูแลใกล้ชิด
๕.๓สามารถบอกเหตุผลของการเลือกวิธีการตรวจชิน้ เนือ้ สามารถปฏิบตั ิเองได้บา้ ง
เป็ นส่วนใหญ่โดยต้องการคาแนะนาเพียงเล็กน้อย
๕.๔ สามารถบอกเหตุผลของการเลือกวิธีการตรวจชิน้ เนือ้ สามารถปฏิบตั ิเองได้
ถูกต้องตามขัน้ ตอน
๕.๕ สามารถบอกเหตุผลของการเลือกวิธีการตรวจชิน้ เนือ้ สามารถปฏิบตั ิเองได้
ถูกต้องตามขัน้ ตอน รวมทัง้ นาผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อนาไปสู่การวินิจฉัยแยกโรค
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หัวข้อ
๖.สามารถแปลผล triple assessment of breast mass ได้
๖.๑ ไม่สามารถแปลผล triple assessment of breast mass ได้
๖.๒ ไม่สามารถแปลผล triple assessment of breast mass ได้
๖.๓ สามารถแปลผล triple assessment of breast mass ได้ถกู ต้อง แต่ไม่
สามารถให้การวินจิ ฉัยแยกโรค
๖.๔สามารถแปลผล triple assessment of breast mass ได้ถกู ต้อง สามารถให้
การวินจิ ฉัยแยกโรคได้ แต่ไม่สามารถวางแผนการรักษาได้
๖.๕ สามารถแปลผล triple assessment of breast mass ได้ถกู ต้อง สามารถให้
การวินจิ ฉัยแยกโรค และวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสม
๗.วางแผนการรักษาผู้ป่วยเป็ นมะเร็งเต้านมให้อย่างเหมาะสม
๗.๑ ไม่สามารถวางแผนการรักษาได้
๗.๒ สามารถประเมินระยะของโรคทางคลินิก แต่ไม่เข้าใจเป้าหมายของการรักษา
๗.๓ สามารถประเมินระยะของโรคทางคลินิก และเป้าหมายของการรักษาได้ แต่ไม่
สามารถบอกแผนการรักษาเบือ้ งต้นได้
๗.๔สามารถประเมินระยะของโรคทางคลินิก เป้าหมายของการรักษา และบอก
แผนการรักษาเบือ้ งต้นได้ แต่ไม่สามารถเลือกวิธีผ่าตัดได้อย่างเหมาะสม
๗.๕ สามารถประเมินระยะของโรคทางคลินิก เป้าหมายของการรักษา บอก
แผนการรักษาเบือ้ งต้น และเลือกวิธีผ่าตัดได้อย่างเหมาะสม
๘.การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ ในขัน้ ตอนการอธิบายแผนการรักษา และ
การผ่าตัดมะเร็งเต้านม
๘.๑ ไม่สื่อสาร
๘.๒ อธิบายแผนการรักษา และการผ่าตัดมะเร็งเต้านมแก่ผปู้ ่ วยและญาติ แต่ไม่
สามารถสื่อสารให้เข้าใจได้
๘.๓ อธิบายแผนการรักษา และการผ่าตัดมะเร็งเต้านมแก่ผปู้ ่ วยและญาติ รวมไป
ถึงความเสี่ยง และประโยชน์ท่จี ะได้รบั จากการรักษาดังกล่าว
๘.๔อธิบายแผนการรักษา และการผ่าตัดมะเร็งเต้านมแก่ผปู้ ่ วยและญาติ รวมไปถึง
ความเสี่ยง และประโยชน์ท่ไี ด้รบั จากการรักษาดังกล่าว รวมทัง้ แนะนาทางเลือกใน
การรักษาอื่นๆที่เหมาะสม
๘.๕ มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึน้
จากความไม่เข้าใจ การสื่อสารเป็ นไปด้วยความเห็นอกเห็นใจ
๙.สามารถผ่าตัดรักษา common benign breast disease ได้
๙.๑ไม่สามารถปฏิบตั ิได้เอง

๔๑
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หัวข้อ
๙.๒สามารถปฏิบตั ิได้บา้ ง ต้องได้รบั การควบคุมดูแลใกล้ชิด
๙.๓ปฏิบตั ิได้เองเป็ นส่วนใหญ่โดยต้องการคาแนะนาเพียงเล็กน้อย
๙.๔ปฏิบตั ิได้เองเป็ นอย่างดี
๙.๕ สามารถสอนผูอ้ ื่น หรือควบคุมผูม้ ีประสบการณ์นอ้ ยกว่าปฏิบตั ิได้
๑๐.สามารถผ่าตัดเต้านมได้ (mastectomy)
๑๐.๑ไม่สามารถปฏิบตั ิได้เอง
๑๐.๒สามารถปฏิบตั ิได้บา้ ง ต้องได้รบั การควบคุมดูแลใกล้ชดิ
๑๐.๓ปฏิบตั ิได้เองเป็ นส่วนใหญ่โดยต้องการคาแนะนาเพียงเล็กน้อย
๑๐.๔ปฏิบตั ิได้เองเป็ นอย่างดี
๑๐.๕ สามารถสอนผูอ้ ื่น หรือควบคุมผูม้ ีประสบการณ์นอ้ ยกว่าปฏิบตั ิได้
๑๑.สามารถผ่าตัดอนุรักษ์เต้านมได้ (breast conserving surgery)
๑๑.๑ไม่สามารถปฏิบตั ิได้เอง
๑๑.๒สามารถปฏิบตั ิได้บา้ ง ต้องได้รบั การควบคุมดูแลใกล้ชดิ
๑๑.๓ปฏิบตั ิได้เองเป็ นส่วนใหญ่โดยต้องการคาแนะนาเพียงเล็กน้อย
๑๑.๔ปฏิบตั ิได้เองเป็ นอย่างดี
๑๑.๕ สามารถสอนผูอ้ ื่น หรือควบคุมผูม้ ีประสบการณ์นอ้ ยกว่าปฏิบตั ิได้
๑๒.สามารถผ่าตัดต่อมนา้ เหลืองของเต้านมได้ (sentinel node biopsy)
๑๒.๑ไม่สามารถปฏิบตั ิได้เอง
๑๒.๒สามารถปฏิบตั ิได้บา้ ง ต้องได้รบั การควบคุมดูแลใกล้ชดิ
๑๒.๓ปฏิบตั ิได้เองเป็ นส่วนใหญ่โดยต้องการคาแนะนาเพียงเล็กน้อย
๑๒.๔ปฏิบตั ิได้เองเป็ นอย่างดี
๑๒.๕ สามารถสอนผูอ้ ื่น หรือควบคุมผูม้ ีประสบการณ์นอ้ ยกว่าปฏิบตั ิได้
๑๓.สามารถวางแผนให้การรักษาเสริม (adjuvant treatment) ในผู้ป่วย breast
cancer ได้
๑๓.๑ไม่สามารถวางแผนให้การรักษาเสริมได้
๑๓.๒สามารถเลือกชนิดของการรักษาเสริมได้ ภายใต้คาแนะนา
๑๓.๓สามารถเลือกชนิดของการรักษาเสริมได้เหมาะสม และบอกข้อบ่งชีข้ องการ
รักษาเสริมที่เลือกได้
๑๓.๔สามารถเลือกชนิดของการรักษาเสริมได้เหมาะสม บอกข้อบ่งชี ้ และลาดับ
การให้การรักษาเสริมที่เลือกได้ แต่ไม่สามารถบอกประโยชน์และผลข้างเคียงได้
๑๓.๕ สามารถเลือกชนิดของการรักษาเสริมได้เหมาะสม บอกข้อบ่งชี ้ ลาดับการให้
ประโยชน์และผลข้างเคียงของการรักษาเสริมที่เลือกได้

๔๒

EPA ๒ Management of hepatobiliary and pancreatic cancer
หัวข้อที่
รายละเอียด
สามารถดูแลและรักษาผู้ป่วยมะเร็งโรคตับ ตับอ่อนและทางเดินน้าดี
๑.ชื่อเรื่องกิจกรรม
๒.ข้อกาหนด และ
รายละเอียดของกิจกรรม
ข้อจากัดของกิจกรรม
สามารถรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นจากการซักประวัติและตรวจร่างกาย สามารถส่งตรวจเพิม่ เติมและ
(สถานที่ ลักษณะผูป้ ่ วย) แปลผลได้ถกู ต้อง สามารถเลือกการรักษาได้ถกู ต้อง และหากต้องผ่าตัดสามารถเลือกวิธีผ่าตัดได้
เหมาะสมถูกต้อง สามารถสื่อสาร
กับผูป้ ่ วยและ/หรือ ญาติได้อย่างเหมาะสม
สถานที่: คลินิกผูป้ ่ วยนอก หอผูป้ ่ วยใน ห้องผ่าตัด
ผูป้ ่ วย: ผูป้ ่ วยมะเร็งโรคตับ ตับอ่อนและทางเดินนา้ ดี
๓.สมรรถนะหลักทาง
 Patient care
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
 Medical knowledge
Practice-based learning
 Interpersonal and Communication skills
 Professionalism
 System-based practice, System improvement
๔.ข้อกาหนดด้าน
ความรู ้ ทักษะ เจตคติ ที่จาเป็ นต้องมี
ประสบการณ์ความรู ้
๔.๑ ความรูเ้ กี่ยวกับโรคมะเร็งทางตับ ตับอ่อนและทางเดินนา้ ดีท่พี บบ่อย
ทักษะทัศนคติ
๔.๒ การเลือกการสืบค้นเพิม่ เติม การวินิจฉัย และการรักษาโรคในข้อ ๔.๑ โดยคานึงถึงความ
พฤติกรรม
ถูกต้อง ความจาเป็ น และความคุม้ ค่า
๔.๓ ความรูแ้ ละทักษะเกี่ยวกับการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคในข้อ ๔.๑ ประกอบไปด้วย:
- ข้อบ่งชีก้ ารผ่าตัด
- ขัน้ ตอนการทาผ่าตัด
- ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึน้ และการแก้ไข
๔.๔ ทักษะการสื่อสาร ให้ขอ้ มูล และการขอความยินยอมในการทาหัตถการจากผูป้ ่ วยหรือญาติ
ตามความเหมาะสม (Consent and assent) ตลอดจนการให้คาแนะนา และมีปฏิสมั พันธ์กบั
ผูป้ ่ วยหรือญาติอย่างเหมาะสม
๔.๕ พฤตินิสยั และเจตคติท่ดี ีต่อวิชาชีพแพทย์ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
๔.๖ การกาหนดความต้องการในการเรียนรูข้ องตนเองได้อย่างครอบคลุมทุกด้านที่จาเป็ น รูจ้ กั
วางแผนและแสวงหาวิธีการสร้างและพัฒนาความรู ้ รวมทัง้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
๕.การวัดและการ
วิธีการประเมินระดับความสามารถ
ประเมินผล
๕.๑ แบบประเมินการปฏิบตั งิ าน ประเมินโดยอาจารย์
๕.๒ PBA (Hepatic resection, Pancreaticoduodenectomy, Pancreatectomy)

๔๓

๖.ระดับความสามารถ
ตาม EPA ของแพทย์
ประจาบ้านต่อยอด
๗.วันหมดอายุผลการ
รับรองการประเมิน

ระดับความสามารถที่พงึ มี
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L๔ สาหรับการเลื่อนชัน้ ไปอยู่ระดับการฝึ กอบรมชัน้ ปี ท่ี ๒
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L๕ เมื่อสิน้ สุดการฝึ กอบรมในระดับหรือชัน้ ปี ท่ี ๒
วันหมดอายุสาหรับผลการประเมิน
หากไม่มกี ารทากิจกรรมในเรื่องนีเ้ ลยเป็ นเวลา ๑ ปี ต้องการรับการประเมินใหม่

EPA ๒ Management of hepatobiliary and pancreatic cancer
ครั้งที.่ ...
ครั้งที.่ ...
ครั้งที.่ ...
หัวข้อ
...../...../..... ...../...../..... ...../...../.....
๑.รวบรวมข้อมูลทีจ่ าเป็ นจากการซักประวัตเิ กี่ยวกับโรคมะเร็งได้อย่าง
เหมาะสม
๑.๑ ไม่สามารถซักประวัตเิ กี่ยวกับโรคมะเร็งได้
๑.๒ สามารถรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นจากซักประวัติเกี่ยวกับโรคได้บา้ ง แต่ยงั ไม่
ครบถ้วนเพียงพอต่อการวินิจฉัยแยกโรค
๑.๓. สามารถรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นจากซักประวัตเิ กี่ยวกับโรคได้พอสมควร แต่ยงั
ไม่สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนาไปสู่การวินจิ ฉัยแยกโรคได้
๑.๔ สามารถรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นจากซักประวัติเกี่ยวกับโรคได้ครบถ้วน แต่ยงั ไม่
สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนาไปสู่การวินิจฉัยแยกโรคได้
๑.๕ สามารถรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นจากซักประวัติเกี่ยวกับโรคได้ครบถ้วน และ
สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนาไปสู่การวินิจฉัยแยกโรคได้
๒.รวบรวมข้อมูลทีจ่ าเป็ นจากการตรวจร่างกายผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
๒.๑ ไม่สามารถตรวจร่างกายผูป้ ่ วยได้
๒.๒ สามารถตรวจร่างกายผูป้ ่ วยได้บา้ ง
๒.๓ สามารถตรวจได้ถกู ต้อง ไม่ได้ทาการตรวจร่างกายระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่
สามารถรวบรวมข้อมูลที่ได้เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลและนาไปสู่การวินจิ ฉัยแยกโรคได้
๒.๔ สามารถตรวจได้ถกู ต้อง ไม่ได้ทาการตรวจร่างกายระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่
สามารถรวบรวมข้อมูลที่ได้และวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนาไปสู่การวินจิ ฉัยแยกโรค ได้
๒.๕ สามารถตรวจร่างกายผูป้ ่ วยได้ถกู ต้องและการตรวจร่างกายระบบอื่นที่
เกี่ยวข้อง สามารถรวบรวมข้อมูลที่ได้และวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนาไปสู่การวินิจฉัย
แยกโรคได้
๓.ส่งตรวจภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ เพื่อใช้ในการวินิจฉัยแยกโรคและการ
วางแผน การรักษาได้อย่างเหมาะสม
๓.๑ ไม่สามารถบอกเหตุผลของการเลือกตรวจภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์

๔๔

ครั้งที.่ ...
ครั้งที.่ ...
ครั้งที.่ ...
...../...../..... ...../...../..... ...../...../.....

หัวข้อ
๓.๒ สามารถบอกเหตุผลของการเลือกตรวจภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ได้ แต่ไม่
สามารถดูและอ่านภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ได้
๓.๓ สามารถบอกเหตุผลของการเลือกตรวจภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ได้ สามารถดู
และอ่านภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ได้พอสมควร
๓.๔ สามารถบอกเหตุผลของการเลือกตรวจภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ สามารถดู
และอ่านภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ได้ถกู ต้อง แต่ไม่สามารถนาผลที่ได้มาวิเคราะห์
เพื่อนาไปสู่การวินิจฉัยแยกโรค
๓.๕ สามารถบอกเหตุผลของการเลือกตรวจภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ สามารถดู
และอ่านภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ได้ถกู ต้อง รวมทัง้ นาผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อ
นาไปสู่การวินิจฉัยแยกโรค
๔.วางแผนการรักษาผู้ป่วยมะเร็งให้อย่างเหมาะสม
๔.๑ ไม่สามารถวางแผนการรักษาได้
๔.๒ สามารถประเมินระยะของโรคทางคลินิก แต่ไม่เข้าใจเป้าหมายของการรักษา
๔.๓ สามารถประเมินระยะของโรคทางคลินิก และเป้าหมายของการรักษาได้ แต่ไม่
สามารถบอกแผนการรักษาเบือ้ งต้นได้
๔.๔สามารถประเมินระยะของโรคทางคลินิก เป้าหมายของการรักษา และบอก
แผนการรักษาเบือ้ งต้นได้ แต่ไม่สามารถเลือกวิธีผ่าตัดได้อย่างเหมาะสม
๔.๕ สามารถประเมินระยะของโรคทางคลินิก เป้าหมายของการรักษา บอก
แผนการรักษาเบือ้ งต้น และเลือกวิธีผ่าตัดได้อย่างเหมาะสม
๕.การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ ในขัน้ ตอนการอธิบายแผนการรักษา และ
การผ่าตัดมะเร็ง
๕.๑ ไม่สื่อสาร
๕.๒ อธิบายแผนการรักษา และการผ่าตัดแก่ผปู้ ่ วยและญาติ แต่ไม่สามารถสื่อสาร
ให้เข้าใจได้
๕.๓ อธิบายแผนการรักษา และการผ่าตัดแก่ผปู้ ่ วยและญาติ รวมไปถึงความเสี่ยง
และประโยชน์ท่จี ะได้รบั จากการรักษาดังกล่าว
๕.๔อธิบายแผนการรักษา และการผ่าตัดแก่ผปู้ ่ วยและญาติ รวมไปถึงความเสี่ยง
และประโยชน์ท่ไี ด้รบั จากการรักษาดังกล่าว รวมทัง้ แนะนาทางเลือกในการรักษา
อืน่ ๆที่เหมาะสม
๕.๕ มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึน้
จากความไม่เข้าใจ การสื่อสารเป็ นไปด้วยความเห็นอกเห็นใจ

๔๕

ครั้งที.่ ...
ครั้งที.่ ...
ครั้งที.่ ...
...../...../..... ...../...../..... ...../...../.....

หัวข้อ
๖.สามารถผ่าตัดเนือ้ งอกในตับได้ (hepatic resection)
๖.๑ไม่สามารถปฏิบตั ิได้เอง
๖.๒สามารถปฏิบตั ิได้บา้ ง ต้องได้รบั การควบคุมดูแลใกล้ชิด
๖.๓ปฏิบตั ิได้เองเป็ นส่วนใหญ่โดยต้องการคาแนะนาเพียงเล็กน้อย
๖.๔ปฏิบตั ิได้เองเป็ นอย่างดี
๖.๕ สามารถสอนผูอ้ ื่น หรือควบคุมผูม้ ีประสบการณ์นอ้ ยกว่าปฏิบตั ิได้
๗.สามารถผ่าตัดมะเร็งตับอ่อนและท่อน้าดีส่วนปลายได้
(pancreaticoduodenectomy)
๗.๑ไม่สามารถปฏิบตั ิได้เอง
๗.๒สามารถปฏิบตั ิได้บา้ ง ต้องได้รบั การควบคุมดูแลใกล้ชิด
๗.๓ปฏิบตั ิได้เองเป็ นส่วนใหญ่โดยต้องการคาแนะนาเพียงเล็กน้อย
๗.๔ปฏิบตั ิได้เองเป็ นอย่างดี
๗.๕ สามารถสอนผูอ้ ื่น หรือควบคุมผูม้ ีประสบการณ์นอ้ ยกว่าปฏิบตั ิได้
๘.สามารถผ่าตัดมะเร็งตับอ่อนได้ (pancreatectomy)
๘.๑ไม่สามารถปฏิบตั ิได้เอง
๘.๒สามารถปฏิบตั ิได้บา้ ง ต้องได้รบั การควบคุมดูแลใกล้ชิด
๘.๓ปฏิบตั ิได้เองเป็ นส่วนใหญ่โดยต้องการคาแนะนาเพียงเล็กน้อย
๘.๔ปฏิบตั ิได้เองเป็ นอย่างดี
๘.๕ สามารถสอนผูอ้ ื่น หรือควบคุมผูม้ ีประสบการณ์นอ้ ยกว่าปฏิบตั ิได้
๙.สามารถวางแผนให้การรักษาเสริม (adjuvant treatment) ในผู้ป่วยมะเร็ง
๙.๑ไม่สามารถวางแผนให้การรักษาเสริมได้
๙.๒สามารถเลือกชนิดของการรักษาเสริมได้ ภายใต้คาแนะนา
๙.๓สามารถเลือกชนิดของการรักษาเสริมได้เหมาะสม และบอกข้อบ่งชีข้ องการ
รักษาเสริมที่เลือกได้
๙.๔สามารถเลือกชนิดของการรักษาเสริมได้เหมาะสม บอกข้อบ่งชี ้ และลาดับการ
ให้การรักษาเสริมที่เลือกได้ แต่ไม่สามารถบอกประโยชน์และผลข้างเคียงได้
๙.๕ สามารถเลือกชนิดของการรักษาเสริมได้เหมาะสม บอกข้อบ่งชี ้ ลาดับการให้
ประโยชน์และผลข้างเคียงของการรักษาเสริมที่เลือกได้

๔๖

EPA ๓ Management of upper gastrointestinal cancer
หัวข้อที่
รายละเอียด
สามารถดูแลและรักษาผู้ป่วยมะเร็งระบบอาหารส่วนบน
๑.ชื่อเรื่องกิจกรรม
๒.ข้อกาหนด และ
รายละเอียดของกิจกรรม
ข้อจากัดของกิจกรรม
สามารถรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นจากการซักประวัติและตรวจร่างกาย สามารถส่งตรวจเพิม่ เติมและ
(สถานที่ ลักษณะผูป้ ่ วย) แปลผลได้ถกู ต้อง สามารถเลือกการรักษาได้ถกู ต้อง และหากต้องผ่าตัดสามารถเลือกวิธีผ่าตัดได้
เหมาะสมถูกต้อง สามารถสื่อสาร
กับผูป้ ่ วยและ/หรือ ญาติได้อย่างเหมาะสม
สถานที่: คลินิกผูป้ ่ วยนอก หอผูป้ ่ วยใน ห้องผ่าตัด
ผูป้ ่ วย: ผูป้ ่ วยมะเร็งหลอดอาหารและ มะเร็งกระเพาะอาหาร
๓.สมรรถนะหลักทาง
 Patient care
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
 Medical knowledge
Practice-based learning
 Interpersonal and Communication skills
 Professionalism
 System-based practice, System improvement
๔.ข้อกาหนดด้าน
ความรู ้ ทักษะ เจตคติ ที่จาเป็ นต้องมี
ประสบการณ์ความรู ้
๔.๑ ความรูเ้ กี่ยวกับโรคมะเร็งมะเร็งหลอดอาหารและ มะเร็งกระเพาะอาหาร
ทักษะทัศนคติ
๔.๒ การเลือกการสืบค้นเพิม่ เติม การวินิจฉัย และการรักษาโรคในข้อ ๔.๑ โดยคานึงถึงความ
พฤติกรรม
ถูกต้อง ความจาเป็ น และความคุม้ ค่า
๔.๓ ความรูแ้ ละทักษะเกี่ยวกับการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคในข้อ ๔.๑ ประกอบไปด้วย:
- ข้อบ่งชีก้ ารผ่าตัด
- ขัน้ ตอนการทาผ่าตัด
- ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึน้ และการแก้ไข
๔.๔ ทักษะการสื่อสาร ให้ขอ้ มูล และการขอความยินยอมในการทาหัตถการจากผูป้ ่ วยหรือญาติ
ตามความเหมาะสม (Consent and assent) ตลอดจนการให้คาแนะนา และมีปฏิสมั พันธ์กบั
ผูป้ ่ วยหรือญาติอย่างเหมาะสม
๔.๕ พฤตินิสยั และเจตคติท่ดี ีต่อวิชาชีพแพทย์ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
๔.๖ การกาหนดความต้องการในการเรียนรูข้ องตนเองได้อย่างครอบคลุมทุกด้านที่จาเป็ น รูจ้ กั
วางแผนและแสวงหาวิธีการสร้างและพัฒนาความรู ้ รวมทัง้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
๕.การวัดและการ
วิธีการประเมินระดับความสามารถ
ประเมินผล
๕.๑ แบบประเมินการปฏิบตั งิ าน ประเมินโดยอาจารย์
๕.๒ PBA (Esophagectomy, Gastrectomy)

๔๗

๖.ระดับความสามารถ
ตาม EPA ของแพทย์
ประจาบ้านต่อยอด
๗.วันหมดอายุผลการ
รับรองการประเมิน

ระดับความสามารถที่พงึ มี
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L๔ สาหรับการเลื่อนชัน้ ไปอยู่ระดับการฝึ กอบรมชัน้ ปี ท่ี ๒
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L๕ เมื่อสิน้ สุดการฝึ กอบรมในระดับหรือชัน้ ปี ท่ี ๒
วันหมดอายุสาหรับผลการประเมิน
หากไม่มกี ารทากิจกรรมในเรื่องนีเ้ ลยเป็ นเวลา ๑ ปี ต้องการรับการประเมินใหม่

EPA ๓ Management of upper gastrointestinal cancer
ครั้งที.่ ...
ครั้งที.่ ...
ครั้งที.่ ...
หัวข้อ
...../...../..... ...../...../..... ...../...../.....
๑.รวบรวมข้อมูลทีจ่ าเป็ นจากการซักประวัตเิ กี่ยวกับโรคได้อย่างเหมาะสม
๑.๑ ไม่สามารถซักประวัตเิ กี่ยวกับโรคมะเร็งได้
๑.๒ สามารถรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นจากซักประวัติเกี่ยวกับโรคได้บา้ ง แต่ยงั ไม่
ครบถ้วนเพียงพอต่อการวินิจฉัยแยกโรค
๑.๓ สามารถรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นจากซักประวัติเกี่ยวกับโรคได้พอสมควร แต่ยงั
ไม่สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนาไปสู่การวินจิ ฉัยแยกโรคได้
๑.๔ สามารถรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นจากซักประวัติเกี่ยวกับโรคได้ครบถ้วน แต่ยงั ไม่
สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนาไปสู่การวินิจฉัยแยกโรคได้
๑.๕ สามารถรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นจากซักประวัติเกี่ยวกับโรคได้ครบถ้วน และ
สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนาไปสู่การวินิจฉัยแยกโรคได้
๒.รวบรวมข้อมูลทีจ่ าเป็ นจากการตรวจร่างกายผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
๒.๑ ไม่สามารถตรวจร่างกายผูป้ ่ วยได้
๒.๒ สามารถตรวจร่างกายผูป้ ่ วยได้บา้ ง
๒.๓ สามารถตรวจได้ถกู ต้อง ไม่ได้ทาการตรวจร่างกายระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่
สามารถรวบรวมข้อมูลที่ได้เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลและนาไปสู่การวินจิ ฉัยแยกโรคได้
๒.๔ สามารถตรวจได้ถกู ต้อง ไม่ได้ทาการตรวจร่างกายระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่
สามารถรวบรวมข้อมูลที่ได้และวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนาไปสู่การวินจิ ฉัยแยกโรค ได้

๒.๕ สามารถตรวจร่างกายผูป้ ่ วยได้ถกู ต้องและการตรวจร่างกายระบบอื่นที่
เกี่ยวข้อง สามารถรวบรวมข้อมูลที่ได้และวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนาไปสู่การวินิจฉัย
แยกโรคได้
๓.ส่งตรวจภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ เพื่อใช้ในการวินิจฉัยแยกโรคและการ
วางแผน การรักษาได้อย่างเหมาะสม
๓.๑ ไม่สามารถบอกเหตุผลของการเลือกตรวจภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์

๔๘

ครั้งที.่ ...
ครัง้ ที.่ ...
ครั้งที.่ ...
...../...../..... ...../...../..... ...../...../.....

หัวข้อ
๓.๒ สามารถบอกเหตุผลของการเลือกตรวจภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ได้ แต่ไม่
สามารถดูและอ่านภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ได้
๓.๓ สามารถบอกเหตุผลของการเลือกตรวจภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ได้ สามารถดู
และอ่านภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ได้พอสมควร
๓.๔ สามารถบอกเหตุผลของการเลือกตรวจภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ สามารถดู
และอ่านภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ได้ถกู ต้อง แต่ไม่สามารถนาผลที่ได้มาวิเคราะห์
เพื่อนาไปสู่การวินิจฉัยแยกโรค
๓.๕ สามารถบอกเหตุผลของการเลือกตรวจภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ สามารถดู
และอ่านภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ได้ถกู ต้อง รวมทัง้ นาผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อ
นาไปสู่การวินิจฉัยแยกโรค
๔.วางแผนการรักษาผู้ป่วยมะเร็งให้อย่างเหมาะสม
๔.๑ ไม่สามารถวางแผนการรักษาได้
๔.๒ สามารถประเมินระยะของโรคทางคลินิก แต่ไม่เข้าใจเป้าหมายของการรักษา
๔.๓ สามารถประเมินระยะของโรคทางคลินิก และเป้าหมายของการรักษาได้ แต่ไม่
สามารถบอกแผนการรักษาเบือ้ งต้นได้
๔.๔สามารถประเมินระยะของโรคทางคลินิก เป้าหมายของการรักษา และบอก
แผนการรักษาเบือ้ งต้นได้ แต่ไม่สามารถเลือกวิธีผ่าตัดได้อย่างเหมาะสม
๔.๕ สามารถประเมินระยะของโรคทางคลินิก เป้าหมายของการรักษา บอก
แผนการรักษาเบือ้ งต้น และเลือกวิธีผ่าตัดได้อย่างเหมาะสม
๕.การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ ในขัน้ ตอนการอธิบายแผนการรักษา และ
การผ่าตัดมะเร็ง
๕.๑ ไม่สื่อสาร
๕.๒ อธิบายแผนการรักษา และการผ่าตัดแก่ผปู้ ่ วยและญาติ แต่ไม่สามารถสื่อสาร
ให้เข้าใจได้
๕.๓ อธิบายแผนการรักษา และการผ่าตัดแก่ผปู้ ่ วยและญาติ รวมไปถึงความเสี่ยง
และประโยชน์ท่จี ะได้รบั จากการรักษาดังกล่าว
๕.๔อธิบายแผนการรักษา และการผ่าตัดแก่ผปู้ ่ วยและญาติ รวมไปถึงความเสี่ยง
และประโยชน์ท่ไี ด้รบั จากการรักษาดังกล่าว รวมทัง้ แนะนาทางเลือกในการรักษา
อื่นๆที่เหมาะสม

๔๙

๕.๕ มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึน้
จากความไม่เข้าใจ การสื่อสารเป็ นไปด้วยความเห็นอกเห็นใจ
ครั้งที.่ ...
ครัง้ ที.่ ...
ครั้งที.่ ...
...../...../..... ...../...../..... ...../...../.....

หัวข้อ
๖.สามารถผ่าตัดมะเร็งหลอดอาหารได้ (esophagectomy)
๖.๑ไม่สามารถปฏิบตั ิได้เอง
๖.๒สามารถปฏิบตั ิได้บา้ ง ต้องได้รบั การควบคุมดูแลใกล้ชิด
๖.๓ปฏิบตั ิได้เองเป็ นส่วนใหญ่โดยต้องการคาแนะนาเพียงเล็กน้อย
๖.๔ปฏิบตั ิได้เองเป็ นอย่างดี
๖.๕ สามารถสอนผูอ้ ื่น หรือควบคุมผูม้ ีประสบการณ์นอ้ ยกว่าปฏิบตั ิได้
๗.สามารถผ่าตัดมะเร็งกระเพาะอาหารและเลาะต่อมน้าเหลืองได้
(gastrectomywith lymphadenectomy )
๗.๑ไม่สามารถปฏิบตั ิได้เอง
๗.๒สามารถปฏิบตั ิได้บา้ ง ต้องได้รบั การควบคุมดูแลใกล้ชิด
๗.๓ปฏิบตั ิได้เองเป็ นส่วนใหญ่โดยต้องการคาแนะนาเพียงเล็กน้อย
๗.๔ปฏิบตั ิได้เองเป็ นอย่างดี
๗.๕ สามารถสอนผูอ้ ื่น หรือควบคุมผูม้ ีประสบการณ์นอ้ ยกว่าปฏิบตั ิได้
๘.สามารถวางแผนให้การรักษาเสริม (adjuvant treatment) ในผู้ป่วยมะเร็ง
๘.๑ไม่สามารถวางแผนให้การรักษาเสริมได้
๘.๒สามารถเลือกชนิดของการรักษาเสริมได้ ภายใต้คาแนะนา
๘.๓สามารถเลือกชนิดของการรักษาเสริมได้เหมาะสม และบอกข้อบ่งชีข้ องการ
รักษาเสริมที่เลือกได้
๘.๔สามารถเลือกชนิดของการรักษาเสริมได้เหมาะสม บอกข้อบ่งชี ้ และลาดับการ
ให้การรักษาเสริมที่เลือกได้ แต่ไม่สามารถบอกประโยชน์และผลข้างเคียงได้
๘.๕ สามารถเลือกชนิดของการรักษาเสริมได้เหมาะสม บอกข้อบ่งชี ้ ลาดับการให้
ประโยชน์และผลข้างเคียงของการรักษาเสริมที่เลือกได้

๕๐

EPA ๔ Management of lower gastrointestinal cancer
หัวข้อที่
รายละเอียด
สามารถดูแลและรักษาผู้ป่วยมะเร็งลาไส้ใหญ่และทวารหนัก
๑.ชื่อเรื่องกิจกรรม
๒.ข้อกาหนด และ
รายละเอียดของกิจกรรม
ข้อจากัดของกิจกรรม
สามารถรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นจากการซักประวัติและตรวจร่างกาย สามารถส่งตรวจเพิม่ เติมและ
(สถานที่ ลักษณะผูป้ ่ วย) แปลผลได้ถกู ต้อง สามารถเลือกการรักษาได้ถกู ต้อง และหากต้องผ่าตัดสามารถเลือกวิธีผ่าตัดได้
เหมาะสมถูกต้อง สามารถสื่อสาร
กับผูป้ ่ วยและ/หรือ ญาติได้อย่างเหมาะสม
สถานที่: คลินิกผูป้ ่ วยนอก หอผูป้ ่ วยใน ห้องผ่าตัด
ผูป้ ่ วย: ผูป้ ่ วยมะเร็งลาไส้ใหญ่ และทวารหนัก
๓.สมรรถนะหลักทาง
 Patient care
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
 Medical knowledge
Practice-based learning
 Interpersonal and Communication skills
 Professionalism
 System-based practice, System improvement
๔.ข้อกาหนดด้าน
ความรู ้ ทักษะ เจตคติ ที่จาเป็ นต้องมี
ประสบการณ์ความรู ้
๔.๑ ความรูเ้ กี่ยวกับโรคมะเร็งลาไส้ใหญ่ และทวารหนักเป็ นอย่างดี
ทักษะทัศนคติ
๔.๒ การเลือกการสืบค้นเพิม่ เติม การวินิจฉัย และการรักษาโรคในข้อ ๔.๑ โดยคานึงถึงความ
พฤติกรรม
ถูกต้อง ความจาเป็ น และความคุม้ ค่า
๔.๓ ความรูแ้ ละทักษะเกี่ยวกับการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคในข้อ ๔.๑ ประกอบไปด้วย:
- ข้อบ่งชีก้ ารผ่าตัด
- ขัน้ ตอนการทาผ่าตัด
- ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึน้ และการแก้ไข
๔.๔ ทักษะการสื่อสาร ให้ขอ้ มูล และการขอความยินยอมในการทาหัตถการจากผูป้ ่ วยหรือญาติ
ตามความเหมาะสม (Consent and assent) ตลอดจนการให้คาแนะนา และมีปฏิสมั พันธ์กบั
ผูป้ ่ วยหรือญาติอย่างเหมาะสม
๔.๕ พฤตินิสยั และเจตคติท่ดี ีต่อวิชาชีพแพทย์ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
๔.๖ การกาหนดความต้องการในการเรียนรูข้ องตนเองได้อย่างครอบคลุมทุกด้านที่จาเป็ น รูจ้ กั
วางแผนและแสวงหาวิธีการสร้างและพัฒนาความรู ้ รวมทัง้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ

๕๑

๕.การวัดและการ
ประเมินผล
๖.ระดับความสามารถ
ตาม EPA ของแพทย์
ประจาบ้านต่อยอด
๗.วันหมดอายุผลการ
รับรองการประเมิน

วิธีการประเมินระดับความสามารถ
๕.๑ แบบประเมินการปฏิบตั งิ าน ประเมินโดยอาจารย์
๕.๒ PBA (Colectomy, Resection of rectum)
ระดับความสามารถที่พงึ มี
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L๔ สาหรับการเลื่อนชัน้ ไปอยู่ระดับการฝึ กอบรมชัน้ ปี ท่ี ๒
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L๕ เมื่อสิน้ สุดการฝึ กอบรมในระดับหรือชัน้ ปี ท่ี ๒
วันหมดอายุสาหรับผลการประเมิน
หากไม่มกี ารทากิจกรรมในเรื่องนีเ้ ลยเป็ นเวลา ๑ ปี ต้องการรับการประเมินใหม่

EPA ๔ Management of lower gastrointestinal cancer
ครั้งที.่ ...
ครั้งที.่ ...
ครั้งที.่ ...
หัวข้อ
...../...../..... ...../...../..... ...../...../.....
๑.รวบรวมข้อมูลทีจ่ าเป็ นจากการซักประวัตเิ กี่ยวกับโรคมะเร็งได้อย่าง
เหมาะสม
๑.๑ ไม่สามารถซักประวัตเิ กี่ยวกับโรคมะเร็งได้
๑.๒ สามารถรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นจากซักประวัติเกี่ยวกับโรคได้บา้ ง แต่ยงั ไม่
ครบถ้วนเพียงพอต่อการวินิจฉัยแยกโรค
๑.๓ สามารถรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นจากซักประวัติเกี่ยวกับโรคได้พอสมควร แต่ยงั
ไม่สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนาไปสู่การวินจิ ฉัยแยกโรคได้
๑.๔. สามารถรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นจากซักประวัตเิ กี่ยวกับโรคได้ครบถ้วน แต่ยงั
ไม่สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนาไปสู่การวินจิ ฉัยแยกโรคได้
๑.๕ สามารถรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นจากซักประวัติเกี่ยวกับโรคได้ครบถ้วน และ
สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนาไปสู่การวินิจฉัยแยกโรคได้
๒.รวบรวมข้อมูลทีจ่ าเป็ นจากการตรวจร่างกายผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
๒.๑ ไม่สามารถตรวจร่างกายผูป้ ่ วยได้
๒.๒ สามารถตรวจร่างกายผูป้ ่ วยได้บา้ ง
๒.๓ สามารถตรวจได้ถกู ต้อง ไม่ได้ทาการตรวจร่างกายระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่
สามารถรวบรวมข้อมูลที่ได้เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลและนาไปสู่การวินจิ ฉัยแยกโรคได้
๒.๔ สามารถตรวจได้ถกู ต้อง ไม่ได้ทาการตรวจร่างกายระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่
สามารถรวบรวมข้อมูลที่ได้และวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนาไปสู่การวินจิ ฉัยแยกโรค ได้
๒.๕ สามารถตรวจร่างกายผูป้ ่ วยได้ถกู ต้องและการตรวจร่างกายระบบอื่นที่
เกี่ยวข้อง สามารถรวบรวมข้อมูลที่ได้และวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนาไปสู่การวินิจฉัย
แยกโรคได้
๓.ส่งตรวจภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ เพื่อใช้ในการวินิจฉัยแยกโรคและการ
วางแผน การรักษาได้อย่างเหมาะสม

๕๒

๓.๑ ไม่สามารถบอกเหตุผลของการเลือกตรวจภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์
๓.๒ สามารถบอกเหตุผลของการเลือกตรวจภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ได้ แต่ไม่
สามารถดูและอ่านภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ได้
ครั้งที.่ ...
ครัง้ ที.่ ...
ครั้งที.่ ...
...../...../..... ...../...../..... ...../...../.....

หัวข้อ
๓.๓ สามารถบอกเหตุผลของการเลือกตรวจภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ได้ สามารถดู
และอ่านภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ได้พอสมควร
๓.๔ สามารถบอกเหตุผลของการเลือกตรวจภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ สามารถดู
และอ่านภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ได้ถกู ต้อง แต่ไม่สามารถนาผลที่ได้มาวิเคราะห์
เพื่อนาไปสู่การวินิจฉัยแยกโรค
๓.๕ สามารถบอกเหตุผลของการเลือกตรวจภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ สามารถดู
และอ่านภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ได้ถกู ต้อง รวมทัง้ นาผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อ
นาไปสู่การวินิจฉัยแยกโรค
๔.วางแผนการรักษาผู้ป่วยมะเร็งให้อย่างเหมาะสม
๔.๑ ไม่สามารถวางแผนการรักษาได้
๔.๒ สามารถประเมินระยะของโรคทางคลินิก แต่ไม่เข้าใจเป้าหมายของการรักษา
๔.๓ สามารถประเมินระยะของโรคทางคลินิก และเป้าหมายของการรักษาได้ แต่ไม่
สามารถบอกแผนการรักษาเบือ้ งต้นได้
๔.๔สามารถประเมินระยะของโรคทางคลินิก เป้าหมายของการรักษา และบอก
แผนการรักษาเบือ้ งต้นได้ แต่ไม่สามารถเลือกวิธีผ่าตัดได้อย่างเหมาะสม
๔.๕ สามารถประเมินระยะของโรคทางคลินิก เป้าหมายของการรักษา บอก
แผนการรักษาเบือ้ งต้น และเลือกวิธีผ่าตัดได้อย่างเหมาะสม
๕.การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ ในขัน้ ตอนการอธิบายแผนการรักษา และ
การผ่าตัดมะเร็ง
๕.๑ ไม่สื่อสาร
๕.๒ อธิบายแผนการรักษา และการผ่าตัดแก่ผปู้ ่ วยและญาติ แต่ไม่สามารถสื่อสาร
ให้เข้าใจได้
๕.๓ อธิบายแผนการรักษา และการผ่าตัดแก่ผปู้ ่ วยและญาติ รวมไปถึงความเสี่ยง
และประโยชน์ท่จี ะได้รบั จากการรักษาดังกล่าว
๕.๔อธิบายแผนการรักษา และการผ่าตัดแก่ผปู้ ่ วยและญาติ รวมไปถึงความเสี่ยง
และประโยชน์ท่ไี ด้รบั จากการรักษาดังกล่าว รวมทัง้ แนะนาทางเลือกในการรักษา
อื่นๆที่เหมาะสม
๕.๕ มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึน้
จากความไม่เข้าใจ การสื่อสารเป็ นไปด้วยความเห็นอกเห็นใจ

๕๓

๖.สามารถผ่าตัดมะเร็งลาไส้ใหญ่ได้ (colectomy)
๖.๑ไม่สามารถปฏิบตั ิได้เอง
๖.๒สามารถปฏิบตั ิได้บา้ ง ต้องได้รบั การควบคุมดูแลใกล้ชิด
๖.๓ปฏิบตั ิได้เองเป็ นส่วนใหญ่โดยต้องการคาแนะนาเพียงเล็กน้อย
ครั้งที.่ ...
ครัง้ ที.่ ...
ครั้งที.่ ...
...../...../..... ...../...../..... ...../...../.....

หัวข้อ
๖.๔ปฏิบตั ิได้เองเป็ นอย่างดี
๖.๕ สามารถสอนผูอ้ ื่น หรือควบคุมผูม้ ีประสบการณ์นอ้ ยกว่าปฏิบตั ิได้
๗.สามารถผ่าตัดมะเร็งลาไส้ตรงส่วนล่างได้ (resection of rectum)
๗.๑ไม่สามารถปฏิบตั ิได้เอง
๗.๒สามารถปฏิบตั ิได้บา้ ง ต้องได้รบั การควบคุมดูแลใกล้ชิด
๗.๓ปฏิบตั ิได้เองเป็ นส่วนใหญ่โดยต้องการคาแนะนาเพียงเล็กน้อย
๗.๔ปฏิบตั ิได้เองเป็ นอย่างดี
๗.๕ สามารถสอนผูอ้ ื่น หรือควบคุมผูม้ ีประสบการณ์นอ้ ยกว่าปฏิบตั ิได้
๘.สามารถวางแผนให้การรักษาเสริมในผู้ป่วยมะเร็ง (adjuvant treatment)
๘.๑ไม่สามารถวางแผนให้การรักษาเสริมได้
๘.๒สามารถเลือกชนิดของการรักษาเสริมได้ ภายใต้คาแนะนา
๘.๓สามารถเลือกชนิดของการรักษาเสริมได้เหมาะสม และบอกข้อบ่งชีข้ องการ
รักษาเสริมที่เลือกได้
๘.๔สามารถเลือกชนิดของการรักษาเสริมได้เหมาะสม บอกข้อบ่งชี ้ และลาดับการ
ให้การรักษาเสริมที่เลือกได้ แต่ไม่สามารถบอกประโยชน์และผลข้างเคียงได้
๘.๕ สามารถเลือกชนิดของการรักษาเสริมได้เหมาะสม บอกข้อบ่งชี ้ ลาดับการให้
ประโยชน์และผลข้างเคียงของการรักษาเสริมที่เลือกได้

๕๔

EPA ๕ Management of endocrine, head and neck cancer
หัวข้อที่
รายละเอียด
สามารถดูแลและรักษาผู้ป่วยมะเร็งระบบต่อมไร้ท่อ
๑.ชื่อเรื่องกิจกรรม
๒.ข้อกาหนด และ
รายละเอียดของกิจกรรม
ข้อจากัดของกิจกรรม
สามารถรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นจากการซักประวัติและตรวจร่างกาย สามารถส่งตรวจเพิม่ เติมและ
(สถานที่ ลักษณะผูป้ ่ วย) แปลผลได้ถกู ต้อง สามารถเลือกการรักษาได้ถกู ต้อง และหากต้องผ่าตัดสามารถเลือกวิธีผ่าตัดได้
เหมาะสมถูกต้อง สามารถสื่อสาร
กับผูป้ ่ วยและ/หรือ ญาติได้อย่างเหมาะสม
สถานที่: คลินิกผูป้ ่ วยนอก หอผูป้ ่ วยใน ห้องผ่าตัด
ผูป้ ่ วย: ผูป้ ่ วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ มะเร็งต่อมพาราไทรอยด์ และมะเร็งต่อมหมวกไต
๓.สมรรถนะหลักทาง
 Patient care
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
 Medical knowledge
Practice-based learning
 Interpersonal and Communication skills
 Professionalism
 System-based practice, System improvement
๔.ข้อกาหนดด้าน
ความรู ้ ทักษะ เจตคติ ที่จาเป็ นต้องมี
ประสบการณ์ความรู ้
๔.๑ ความรูเ้ กี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ มะเร็งต่อมพาราไทรอยด์ และมะเร็งต่อมหมวกไต
ทักษะทัศนคติ
๔.๒ การเลือกการสืบค้นเพิม่ เติม การวินิจฉัย และการรักษาโรคในข้อ ๔.๑ โดยคานึงถึงความ
พฤติกรรม
ถูกต้อง ความจาเป็ น และความคุม้ ค่า
๔.๓ ความรูแ้ ละทักษะเกี่ยวกับการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคในข้อ ๔.๑ ประกอบไปด้วย:
- ข้อบ่งชีก้ ารผ่าตัด
- ขัน้ ตอนการทาผ่าตัด
- ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึน้ และการแก้ไข
๔.๔ ทักษะการสื่อสาร ให้ขอ้ มูล และการขอความยินยอมในการทาหัตถการจากผูป้ ่ วยหรือญาติ
ตามความเหมาะสม (Consent and assent) ตลอดจนการให้คาแนะนา และมีปฏิสมั พันธ์กบั
ผูป้ ่ วยหรือญาติอย่างเหมาะสม
๔.๕ พฤตินิสยั และเจตคติท่ดี ีต่อวิชาชีพแพทย์ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
๔.๖ การกาหนดความต้องการในการเรียนรูข้ องตนเองได้อย่างครอบคลุมทุกด้านที่จาเป็ น รูจ้ กั
วางแผนและแสวงหาวิธีการสร้างและพัฒนาความรู ้ รวมทัง้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ

๕๕

๕.การวัดและการ
ประเมินผล
๖.ระดับความสามารถ
ตาม EPA ของแพทย์
ประจาบ้านต่อยอด
๗.วันหมดอายุผลการ
รับรองการประเมิน

วิธีการประเมินระดับความสามารถ
๕.๑ แบบประเมินการปฏิบตั งิ าน ประเมินโดยอาจารย์
๕.๒ PBA (Thyroidectomy, Parathyroidectomy, Neck dissection,adrenalectomy)
ระดับความสามารถที่พงึ มี
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L๔ สาหรับการเลื่อนชัน้ ไปอยู่ระดับการฝึ กอบรมชัน้ ปี ท่ี ๒
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L๕ เมื่อสิน้ สุดการฝึ กอบรมในระดับหรือชัน้ ปี ท่ี ๒
วันหมดอายุสาหรับผลการประเมิน
หากไม่มกี ารทากิจกรรมในเรื่องนีเ้ ลยเป็ นเวลา ๑ ปี ต้องการรับการประเมินใหม่

EPA ๕ Management of endocrine, head and neck cancer
ครั้งที.่ ...
ครั้งที.่ ...
ครั้งที.่ ...
หัวข้อ
...../...../..... ...../...../..... ...../...../.....
๑.รวบรวมข้อมูลทีจ่ าเป็ นจากการซักประวัตเิ กี่ยวกับโรคมะเร็งได้อย่าง
เหมาะสม
๑.๑ ไม่สามารถซักประวัตเิ กี่ยวกับโรคมะเร็งได้
๑.๒ สามารถรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นจากซักประวัติเกี่ยวกับโรคได้บา้ ง แต่ยงั ไม่
ครบถ้วนเพียงพอต่อการวินิจฉัยแยกโรค
๑.๓ สามารถรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นจากซักประวัติเกี่ยวกับโรคได้พอสมควร แต่ยงั
ไม่สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนาไปสู่การวินจิ ฉัยแยกโรคได้
๑.๔ สามารถรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นจากซักประวัติเกี่ยวกับโรคได้ครบถ้วน แต่ยงั ไม่
สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนาไปสู่การวินิจฉัยแยกโรคได้
๑.๕ สามารถรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นจากซักประวัติเกี่ยวกับโรคได้ครบถ้วน และ
สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนาไปสู่การวินิจฉัยแยกโรคได้
๒.รวบรวมข้อมูลทีจ่ าเป็ นจากการตรวจร่างกายผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
๒.๑ ไม่สามารถตรวจร่างกายผูป้ ่ วยได้
๒.๒ สามารถตรวจร่างกายผูป้ ่ วยได้บา้ ง
๒.๓ สามารถตรวจได้ถกู ต้อง ไม่ได้ทาการตรวจร่างกายระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่
สามารถรวบรวมข้อมูลที่ได้เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลและนาไปสู่การวินจิ ฉัยแยกโรคได้
๒.๔ สามารถตรวจได้ถกู ต้อง ไม่ได้ทาการตรวจร่างกายระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่
สามารถรวบรวมข้อมูลที่ได้และวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนาไปสู่การวินจิ ฉัยแยกโรค ได้
๒.๕ สามารถตรวจร่างกายผูป้ ่ วยได้ถกู ต้องและการตรวจร่างกายระบบอื่นที่
เกี่ยวข้อง สามารถรวบรวมข้อมูลที่ได้และวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนาไปสู่การวินิจฉัย
แยกโรคได้

๕๖

๓.ส่งตรวจภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ เพื่อใช้ในการวินิจฉัยแยกโรคและการ
วางแผน การรักษาได้อย่างเหมาะสม
๓.๑ ไม่สามารถบอกเหตุผลของการเลือกตรวจภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์

ครั้งที.่ ...
ครั้งที.่ ...
ครั้งที.่ ...
...../...../..... ...../...../..... ...../...../.....

หัวข้อ
๓.๒ สามารถบอกเหตุผลของการเลือกตรวจภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ได้ แต่ไม่
สามารถดูและอ่านภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ได้
๓.๓ สามารถบอกเหตุผลของการเลือกตรวจภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ได้ สามารถดู
และอ่านภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ได้พอสมควร
๓.๔ สามารถบอกเหตุผลของการเลือกตรวจภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ สามารถดู
และอ่านภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ได้ถกู ต้อง แต่ไม่สามารถนาผลที่ได้มาวิเคราะห์
เพื่อนาไปสู่การวินิจฉัยแยกโรค
๓.๕ สามารถบอกเหตุผลของการเลือกตรวจภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ สามารถดู
และอ่านภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ได้ถกู ต้อง รวมทัง้ นาผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อ
นาไปสู่การวินิจฉัยแยกโรค
๔.วางแผนการรักษาผู้ป่วยมะเร็งให้อย่างเหมาะสม
๔.๑ ไม่สามารถวางแผนการรักษาได้
๔.๒ สามารถประเมินระยะของโรคทางคลินิก แต่ไม่เข้าใจเป้าหมายของการรักษา
๔.๓ สามารถประเมินระยะของโรคทางคลินิก และเป้าหมายของการรักษาได้ แต่ไม่
สามารถบอกแผนการรักษาเบือ้ งต้นได้
๔.๔สามารถประเมินระยะของโรคทางคลินิก เป้าหมายของการรักษา และบอก
แผนการรักษาเบือ้ งต้นได้ แต่ไม่สามารถเลือกวิธีผ่าตัดได้อย่างเหมาะสม
๔.๕ สามารถประเมินระยะของโรคทางคลินิก เป้าหมายของการรักษา บอก
แผนการรักษาเบือ้ งต้น และเลือกวิธีผ่าตัดได้อย่างเหมาะสม
๕.การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ ในขัน้ ตอนการอธิบายแผนการรักษา และ
การผ่าตัดมะเร็ง
๕.๑ ไม่สื่อสาร
๕.๒ อธิบายแผนการรักษา และการผ่าตัดมะเร็งแก่ผปู้ ่ วยและญาติ แต่ไม่สามารถ
สื่อสารให้เข้าใจได้
๕.๓ อธิบายแผนการรักษา และการผ่าตัดมะเร็งแก่ผปู้ ่ วยและญาติ รวมไปถึงความ
เสี่ยง และประโยชน์ท่จี ะได้รบั จากการรักษาดังกล่าว

๕๗

๕.๔อธิบายแผนการรักษา และการผ่าตัดมะเร็งแก่ผปู้ ่ วยและญาติ รวมไปถึงความ
เสี่ยง และประโยชน์ท่ไี ด้รบั จากการรักษาดังกล่าว รวมทัง้ แนะนาทางเลือกในการ
รักษาอื่นๆที่เหมาะสม
๕.๕ มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึน้
จากความไม่เข้าใจ การสื่อสารเป็ นไปด้วยความเห็นอกเห็นใจ
๖.สามารถผ่าตัดมะเร็งต่อมไทรอยด์ (thyroidectomy)
๖.๑ไม่สามารถปฏิบตั ิได้เอง
ครั้งที.่ ...
ครัง้ ที.่ ...
ครั้งที.่ ...
...../...../..... ...../...../..... ...../...../.....

หัวข้อ
๖.๒สามารถปฏิบตั ิได้บา้ ง ต้องได้รบั การควบคุมดูแลใกล้ชิด
๖.๓ปฏิบตั ิได้เองเป็ นส่วนใหญ่โดยต้องการคาแนะนาเพียงเล็กน้อย
๖.๔ปฏิบตั ิได้เองเป็ นอย่างดี
๖.๕ สามารถสอนผูอ้ ื่น หรือควบคุมผูม้ ีประสบการณ์นอ้ ยกว่าปฏิบตั ิได้
๗.สามารถผ่าตัดมะเร็งต่อมพาราไทรอยด์ (parathyoidectomy)
๗.๑ไม่สามารถปฏิบตั ิได้เอง
๗.๒สามารถปฏิบตั ิได้บา้ ง ต้องได้รบั การควบคุมดูแลใกล้ชิด
๗.๓ปฏิบตั ิได้เองเป็ นส่วนใหญ่โดยต้องการคาแนะนาเพียงเล็กน้อย
๗.๔ปฏิบตั ิได้เองเป็ นอย่างดี
๗.๕ สามารถสอนผูอ้ ื่น หรือควบคุมผูม้ ีประสบการณ์นอ้ ยกว่าปฏิบตั ิได้
๘.สามารถผ่าตัดเลาะต่อมน้าเหลืองบริเวณคอได้ (neck dissection)
๘.๑ไม่สามารถปฏิบตั ิได้เอง
๘.๒สามารถปฏิบตั ิได้บา้ ง ต้องได้รบั การควบคุมดูแลใกล้ชิด
๘.๓ปฏิบตั ิได้เองเป็ นส่วนใหญ่โดยต้องการคาแนะนาเพียงเล็กน้อย
๘.๔ปฏิบตั ิได้เองเป็ นอย่างดี
๘.๕ สามารถสอนผูอ้ ื่น หรือควบคุมผูม้ ีประสบการณ์นอ้ ยกว่าปฏิบตั ิได้
๙.สามารถผ่าตัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมหมวกไต (adrenalectomy)
๙.๑ไม่สามารถวางแผนให้การรักษาเสริมได้
๙.๒สามารถเลือกชนิดของการรักษาเสริมได้ ภายใต้คาแนะนา
๙.๓สามารถเลือกชนิดของการรักษาเสริมได้เหมาะสม และบอกข้อบ่งชีข้ องการ
รักษาเสริมที่เลือกได้
๙.๔สามารถเลือกชนิดของการรักษาเสริมได้เหมาะสม บอกข้อบ่งชี ้ และลาดับการ
ให้การรักษาเสริมที่เลือกได้ แต่ไม่สามารถบอกประโยชน์และผลข้างเคียงได้
๙.๕ สามารถเลือกชนิดของการรักษาเสริมได้เหมาะสม บอกข้อบ่งชี ้ ลาดับการให้
ประโยชน์และผลข้างเคียงของการรักษาเสริมที่เลือกได้
๑๐.สามารถวางแผนให้การรักษาเสริมในผู้ป่วยมะเร็ง (adjuvant treatment)

๕๘

๑๐.๑ไม่สามารถวางแผนให้การรักษาเสริมได้
๑๐.๒สามารถเลือกชนิดของการรักษาเสริมได้ ภายใต้คาแนะนา
๑๐.๓สามารถเลือกชนิดของการรักษาเสริมได้เหมาะสม และบอกข้อบ่งชีข้ องการ
รักษาเสริมที่เลือกได้
๑๐.๔สามารถเลือกชนิดของการรักษาเสริมได้เหมาะสม บอกข้อบ่งชี ้ และลาดับ
การให้การรักษาเสริมที่เลือกได้ แต่ไม่สามารถบอกประโยชน์และผลข้างเคียงได้
ครั้งที.่ ...
ครั้งที.่ ...
ครั้งที.่ ...
...../...../..... ...../...../..... ...../...../.....

หัวข้อ
๑๐.๕ สามารถเลือกชนิดของการรักษาเสริมได้เหมาะสม บอกข้อบ่งชี ้ ลาดับการให้
ประโยชน์และผลข้างเคียงของการรักษาเสริมที่เลือกได้

EPA ๖ Management of skin and soft tissue cancer
หัวข้อที่
รายละเอียด
สามารถดูแลและรักษาผู้ป่วยมะเร็งผิวหนังและมะเร็งเนือ้ เยื่ออ่อน
๑.ชื่อเรื่องกิจกรรม
๒.ข้อกาหนด และ
รายละเอียดของกิจกรรม
ข้อจากัดของกิจกรรม
สามารถรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นจากการซักประวัติและตรวจร่างกาย สามารถส่งตรวจเพิม่ เติมและ
(สถานที่ ลักษณะผูป้ ่ วย) แปลผลได้ถกู ต้อง สามารถเลือกการรักษาได้ถกู ต้อง และหากต้องผ่าตัดสามารถเลือกวิธีผ่าตัดได้
เหมาะสมถูกต้อง สามารถสื่อสาร
กับผูป้ ่ วยและ/หรือ ญาติได้อย่างเหมาะสม
สถานที่: คลินิกผูป้ ่ วยนอก หอผูป้ ่ วยใน ห้องผ่าตัด
ผูป้ ่ วย: ผูป้ ่ วยมะเร็งผิวหนัง และมะเร็งเนือ้ เยื่ออ่อนของรยางค์ ลาตัว ในช่องท้องและหลังช่องท้อง
๓.สมรรถนะหลักทาง
 Patient care
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
 Medical knowledge
Practice-based learning
 Interpersonal and Communication skills
 Professionalism
 System-based practice, System improvement
๔.ข้อกาหนดด้าน
ความรู ้ ทักษะ เจตคติ ที่จาเป็ นต้องมี
ประสบการณ์ความรู ้
๔.๑ ความรูเ้ กี่ยวกับมะเร็งผิวหนังที่พบบ่อย และมะเร็งเนือ้ เยื่ออ่อนของรยางค์ ลาตัว ในช่องท้อง
ทักษะทัศนคติ
และหลังช่องท้อง
พฤติกรรม
๔.๒ การเลือกการสืบค้นเพิม่ เติม การวินิจฉัย และการรักษาโรคในข้อ ๔.๑ โดยคานึงถึงความ
ถูกต้อง ความจาเป็ น และความคุม้ ค่า
๔.๓ ความรูแ้ ละทักษะเกี่ยวกับการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคในข้อ ๔.๑ ประกอบไปด้วย:
- ข้อบ่งชีก้ ารผ่าตัด

๕๙

๕.การวัดและการ
ประเมินผล
๖.ระดับความสามารถ
ตาม EPA ของแพทย์
ประจาบ้านต่อยอด
๗.วันหมดอายุผลการ
รับรองการประเมิน

- ขัน้ ตอนการทาผ่าตัด
- ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึน้ และการแก้ไข
๔.๔ ทักษะการสื่อสาร ให้ขอ้ มูล และการขอความยินยอมในการทาหัตถการจากผูป้ ่ วยหรือญาติ
ตามความเหมาะสม (Consent and assent) ตลอดจนการให้คาแนะนา และมีปฏิสมั พันธ์กบั
ผูป้ ่ วยหรือญาติอย่างเหมาะสม
๔.๕ พฤตินิสยั และเจตคติท่ดี ีต่อวิชาชีพแพทย์ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
๔.๖ การกาหนดความต้องการในการเรียนรูข้ องตนเองได้อย่างครอบคลุมทุกด้านที่จาเป็ น รูจ้ กั
วางแผนและแสวงหาวิธีการสร้างและพัฒนาความรู ้ รวมทัง้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
วิธีการประเมินระดับความสามารถ
๕.๑ แบบประเมินการปฏิบตั งิ าน ประเมินโดยอาจารย์
๕.๒ PBA (Limb sparing surgery, Major amputation)
ระดับความสามารถที่พงึ มี
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L๔ สาหรับการเลื่อนชัน้ ไปอยู่ระดับการฝึ กอบรมชัน้ ปี ท่ี ๒
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L๕ เมื่อสิน้ สุดการฝึ กอบรมในระดับหรือชัน้ ปี ท่ี ๒
วันหมดอายุสาหรับผลการประเมิน
หากไม่มกี ารทากิจกรรมในเรื่องนีเ้ ลยเป็ นเวลา ๑ ปี ต้องการรับการประเมินใหม่

EPA ๖ Management of skin and soft tissue cancer
ครั้งที.่ ...
ครั้งที.่ ...
ครั้งที.่ ...
หัวข้อ
...../...../..... ...../...../..... ...../...../.....
๑.รวบรวมข้อมูลทีจ่ าเป็ นจากการซักประวัตเิ กี่ยวกับโรคมะเร็งได้อย่าง
เหมาะสม
๑.๑ ไม่สามารถซักประวัตเิ กี่ยวกับโรคมะเร็งได้
๑.๒ สามารถรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นจากซักประวัติเกี่ยวกับโรคได้บา้ ง แต่ยงั ไม่
ครบถ้วนเพียงพอต่อการวินิจฉัยแยกโรค
๑.๓ สามารถรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นจากซักประวัติเกี่ยวกับโรคได้พอสมควร แต่ยงั
ไม่สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนาไปสู่การวินจิ ฉัยแยกโรคได้
๑.๔ สามารถรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นจากซักประวัติเกี่ยวกับโรคได้ครบถ้วน แต่ยงั ไม่
สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนาไปสู่การวินิจฉัยแยกโรคได้
๑.๕ สามารถรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นจากซักประวัติเกี่ยวกับโรคได้ครบถ้วน และ
สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนาไปสู่การวินิจฉัยแยกโรคได้
๒.รวบรวมข้อมูลทีจ่ าเป็ นจากการตรวจร่างกายผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
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๒.๑ ไม่สามารถตรวจร่างกายผูป้ ่ วยได้
๒.๒ สามารถตรวจร่างกายผูป้ ่ วยได้บา้ ง
๒.๓ สามารถตรวจได้ถกู ต้อง ไม่ได้ทาการตรวจร่างกายระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่
สามารถรวบรวมข้อมูลที่ได้เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลและนาไปสู่การวินจิ ฉัยแยกโรคได้
๒.๔ สามารถตรวจได้ถกู ต้อง ไม่ได้ทาการตรวจร่างกายระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่
สามารถรวบรวมข้อมูลที่ได้และวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนาไปสู่การวินจิ ฉัยแยกโรค ได้
ครั้งที.่ ...
ครัง้ ที.่ ...
ครั้งที.่ ...
...../...../..... ...../...../..... ...../...../.....

หัวข้อ
๒.๕ สามารถตรวจร่างกายผูป้ ่ วยได้ถกู ต้อง ทัง้ การตรวจเต้านมและการตรวจ
ร่างกายระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถรวบรวมข้อมูลที่ได้และวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อ
นาไปสู่การวินิจฉัยแยกโรคได้
๓.ส่งตรวจภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ เพื่อใช้ในการวินิจฉัยแยกโรคและการ
วางแผน การรักษาได้อย่างเหมาะสม
๓.๑ ไม่สามารถบอกเหตุผลของการเลือกตรวจภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์
๓.๒ สามารถบอกเหตุผลของการเลือกตรวจภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ได้ แต่ไม่
สามารถดูและอ่านภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ได้
๓.๓ สามารถบอกเหตุผลของการเลือกตรวจภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ได้ สามารถดู
และอ่านภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ได้พอสมควร
๓.๔ สามารถบอกเหตุผลของการเลือกตรวจภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ สามารถดู
และอ่านภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ได้ถกู ต้อง แต่ไม่สามารถนาผลที่ได้มาวิเคราะห์
เพื่อนาไปสู่การวินิจฉัยแยกโรค
๓.๕ สามารถบอกเหตุผลของการเลือกตรวจภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ สามารถดู
และอ่านภาพรังสีหรืออัลตราซาวน์ได้ถกู ต้อง รวมทัง้ นาผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อ
นาไปสู่การวินิจฉัยแยกโรค
๔.วางแผนการรักษาผู้ป่วยมะเร็งให้อย่างเหมาะสม
๔.๑ ไม่สามารถวางแผนการรักษาได้
๔.๒ สามารถประเมินระยะของโรคทางคลินิก แต่ไม่เข้าใจเป้าหมายของการรักษา
๔.๓ สามารถประเมินระยะของโรคทางคลินิก และเป้าหมายของการรักษาได้ แต่ไม่
สามารถบอกแผนการรักษาเบือ้ งต้นได้
๔.๔สามารถประเมินระยะของโรคทางคลินิก เป้าหมายของการรักษา และบอก
แผนการรักษาเบือ้ งต้นได้ แต่ไม่สามารถเลือกวิธีผ่าตัดได้อย่างเหมาะสม
๔.๕ สามารถประเมินระยะของโรคทางคลินิก เป้าหมายของการรักษา บอก
แผนการรักษาเบือ้ งต้น และเลือกวิธีผ่าตัดได้อย่างเหมาะสม
๕.การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ ในขัน้ ตอนการอธิบายแผนการรักษา และ
การผ่าตัดมะเร็ง
๕.๑ ไม่สื่อสาร
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๕.๒ อธิบายแผนการรักษา และการผ่าตัดมะเร็งแก่ผปู้ ่ วยและญาติ แต่ไม่สามารถ
สื่อสารให้เข้าใจได้
๕.๓ อธิบายแผนการรักษา และการผ่าตัดมะเร็งแก่ผปู้ ่ วยและญาติ รวมไปถึงความ
เสี่ยง และประโยชน์ท่จี ะได้รบั จากการรักษาดังกล่าว
ครั้งที.่ ...
ครัง้ ที.่ ...
ครั้งที.่ ...
...../...../..... ...../...../..... ...../...../.....

หัวข้อ
๕.๔อธิบายแผนการรักษา และการผ่าตัดมะเร็งแก่ผปู้ ่ วยและญาติ รวมไปถึงความ
เสี่ยง และประโยชน์ท่ไี ด้รบั จากการรักษาดังกล่าว รวมทัง้ แนะนาทางเลือกในการ
รักษาอื่นๆที่เหมาะสม
๕.๕ มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึน้
จากความไม่เข้าใจ การสื่อสารเป็ นไปด้วยความเห็นอกเห็นใจ
๖.สามารถทาการผ่าตัดวิธีอนุรักษ์รยางค์ได้ (Limb sparing surgery)
๖.๑ไม่สามารถปฏิบตั ิได้เอง
๖.๒สามารถปฏิบตั ิได้บา้ ง ต้องได้รบั การควบคุมดูแลใกล้ชิด
๖.๓ปฏิบตั ิได้เองเป็ นส่วนใหญ่โดยต้องการคาแนะนาเพียงเล็กน้อย
๖.๔ปฏิบตั ิได้เองเป็ นอย่างดี
๖.๕ สามารถสอนผูอ้ ื่น หรือควบคุมผูม้ ีประสบการณ์นอ้ ยกว่าปฏิบตั ิได้
๗.สามารถผ่าตัดมะเร็งโดยตัดแขนหรือขาได้ (major amputation)
๗.๑ไม่สามารถปฏิบตั ิได้เอง
๗.๒สามารถปฏิบตั ิได้บา้ ง ต้องได้รบั การควบคุมดูแลใกล้ชิด
๗.๓ปฏิบตั ิได้เองเป็ นส่วนใหญ่โดยต้องการคาแนะนาเพียงเล็กน้อย
๗.๔ปฏิบตั ิได้เองเป็ นอย่างดี
๗.๕ สามารถสอนผูอ้ ื่น หรือควบคุมผูม้ ีประสบการณ์นอ้ ยกว่าปฏิบตั ิได้
๘.สามารถวางแผนให้การรักษาเสริมในผู้ป่วยมะเร็ง (adjuvant treatment)
๘.๑ไม่สามารถวางแผนให้การรักษาเสริมได้
๘.๒สามารถเลือกชนิดของการรักษาเสริมได้ ภายใต้คาแนะนา
๘.๓สามารถเลือกชนิดของการรักษาเสริมได้เหมาะสม และบอกข้อบ่งชีข้ องการ
รักษาเสริมที่เลือกได้
๘.๔สามารถเลือกชนิดของการรักษาเสริมได้เหมาะสม บอกข้อบ่งชี ้ และลาดับการ
ให้การรักษาเสริมที่เลือกได้ แต่ไม่สามารถบอกประโยชน์และผลข้างเคียงได้
๘.๕ สามารถเลือกชนิดของการรักษาเสริมได้เหมาะสม บอกข้อบ่งชี ้ ลาดับการให้
ประโยชน์และผลข้างเคียงของการรักษาเสริมที่เลือกได้
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EPA ๗ Research progression and development
หัวข้อที่
รายละเอียด
การวิพากษ์และเขียนบทความและงานวิจัยทางการแพทย์
๑.ชื่อเรื่องกิจกรรม
๒.ข้อกาหนด และ
รายละเอียดของกิจกรรม
ข้อจากัดของกิจกรรม
๑.สามารถกาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้เหมาะสม
(สถานที่ ลักษณะผูป้ ่ วย) ๒.สามารถกาหนดสมมุตฐิ านการวิจยั ได้เหมาะสม
๓.สามารถหาและทบทวน วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ( Related Literature )ได้เหมาะสม
๔.สามารถกาหนดวิธีดาเนินการวิจยั (Research methodology )ได้เหมาะสม
๕.สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูล การวิจยั ได้เหมาะสม
๖.สามารถสรุปผลการวิจยั อภิปรายผลการวิจยั ได้เหมาะสม
๓.สมรรถนะหลักทาง
 Patient care
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
 Medical knowledge
Practice-based learning
 Interpersonal and Communication skills
 Professionalism
 System-based practice, System improvement
๔.ข้อกาหนด้าน
ความรู ้ ทักษะ เจตคติ ที่จาเป็ นต้องมี
ประสบการณ์ความรู ้
๑. Research question
ทักษะทัศนคติ
๒.Research design in natural history and risk factor
พฤติกรรม
๓.Research design in diagnostic test
๔.Research design and prevention and treatment
๕.Basic statistics & Sample size determination
๕.การวัดและการ
วิธีการประเมินระดับความสามารถ
ประเมินผล
research progression , research presentationและ journal club
๖.ระดับความสามารถ ระดับความสามารถที่พงึ มี
ตาม EPA ของแพทย์
ต้องมีความสามารถระดับ ๕ สาหรับการเลื่อนชัน้ ไปอยู่ระดับการฝึ กอบรมหรือชัน้ ปี ท่ี ๒
ประจาบ้านต่อยอด
ต้องมีความสามารถระดับ ๕ เมื่อสิน้ สุดการอบรม
๗.วันหมดอายุผลการ
วันหมดอายุสาหรับผลการประเมิน
รับรองการประเมิน
หากไม่มกี ารทากิจกรรมในเรื่องนีเ้ ลยเป็ นเวลา ๑ ปี ต้องการรับการประเมินใหม่

๖๓

EPA ๗ Research progression and development
ครั้งที.่ ...
ครั้งที.่ ...
ครั้งที.่ ...
หัวข้อ
...../...../..... ...../...../..... ...../...../.....
๑.สามารถกาหนดหรือวิพากษ์วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้เหมาะสมไม่
สามารถวินิจฉัยได้
๑.๑ ไม่มีความรู ้
๑.๒ มีความรูบ้ า้ ง สามารถทาได้โดยอาศัย คาแนะนาทุกขัน้ ตอนอย่างใกล้ชดิ
๑.๓ มีความรู ้ สามารถทาได้โดยอาศัย คาแนะนาเล็กน้อย
๑.๔ มีความรู ้ สามารถทาได้ดว้ ยตัวเอง
๑.๕ มีความรู ้ สามารถทาได้ดว้ ยตัวเองและสามารถ ถ่ายทอดหรือสอนผูอ้ ื่นได้
๒.สามารถกาหนดหรือวิพากษ์สมมุติฐานการวิจัยได้เหมาะสม
๒.๑ ไม่มีความรู ้
๒.๒ มีความรูบ้ า้ ง สามารถทาได้โดยอาศัย คาแนะนาทุกขัน้ ตอนอย่างใกล้ชดิ
๒.๓ มีความรู ้ สามารถทาได้โดยอาศัย คาแนะนาเล็กน้อย
๒.๔ มีความรู ้ สามารถทาได้ดว้ ยตัวเอง
๒.๕ มีความรู ้ สามารถทาได้ดว้ ยตัวเองและสามารถ ถ่ายทอดหรือสอนผูอ้ ื่นได้
๓.สามารถหา ทบทวน กาหนดหรือวิพากษ์วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง ( Related
Literature )ได้เหมาะสม
๓.๑ ไม่มีความรู ้
๓.๒ มีความรูบ้ า้ ง สามารถทาได้โดยอาศัย คาแนะนาทุกขัน้ ตอนอย่างใกล้ชดิ
๓.๓ มีความรู ้ สามารถทาได้โดยอาศัย คาแนะนาเล็กน้อย
๓.๔ มีความรู ้ สามารถทาได้ดว้ ยตัวเอง
๓.๕ มีความรู ้ สามารถทาได้ดว้ ยตัวเองและสามารถ ถ่ายทอดหรือสอนผูอ้ ื่นได้
๔.สามารถกาหนดหรือวิพากษ์วิธีดาเนินการวิจัย (Research methodology )
ได้เหมาะสม
๔.๑ ไม่มีความรู ้
๔.๒ มีความรูบ้ า้ ง สามารถทาได้โดยอาศัย คาแนะนาทุกขัน้ ตอนอย่างใกล้ชดิ
๔.๓ มีความรู ้ สามารถทาได้โดยอาศัย คาแนะนาเล็กน้อย
๔.๔ มีความรู ้ สามารถทาได้ดว้ ยตัวเอง
๔.๕ มีความรู ้ สามารถทาได้ดว้ ยตัวเองและสามารถ ถ่ายทอดหรือสอนผูอ้ ื่นได้

๖๔

๕.สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูล การวิจัยได้เหมาะสม
๕.๑ ไม่มีความรู ้
๕.๒ มีความรูบ้ า้ ง สามารถทาได้โดยอาศัย คาแนะนาทุกขัน้ ตอนอย่างใกล้ชดิ
๕.๓ มีความรู ้ สามารถทาได้โดยอาศัย คาแนะนาเล็กน้อย
๕.๔ มีความรู ้ สามารถทาได้ดว้ ยตัวเอง
๕.๕ มีความรู ้ สามารถทาได้ดว้ ยตัวเองและสามารถ ถ่ายทอดหรือสอนผูอ้ ื่นได้
ครั้งที.่ ...
ครัง้ ที.่ ...
ครั้งที.่ ...
...../...../..... ...../...../..... ...../...../.....

หัวข้อ
๖.สามารถสรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัยได้เหมาะสม
๖.๑ ไม่มีความรู ้
๖.๒ มีความรูบ้ า้ ง สามารถทาได้โดยอาศัย คาแนะนาทุกขัน้ ตอนอย่างใกล้ชดิ
๖.๓ มีความรู ้ สามารถทาได้โดยอาศัย คาแนะนาเล็กน้อย
๖.๔ มีความรู ้ สามารถทาได้ดว้ ยตัวเอง
๖.๕ มีความรู ้ สามารถทาได้ดว้ ยตัวเองและสามารถ ถ่ายทอดหรือสอนผูอ้ ื่นได้

๖๕

ระดับความสามารถในการทาหัตถการ (PBA)
PBA: Total mastectomy and axillary lymph node biopsy
Assessor:
Date:
End time:
Duration:

Trainee:
Start time:
HN:
Operation more difficult than usual? Yes/No (If yes, state reason)
Score

N = Not observed / not appropriate

U = unsatisfactory

Competencies and definitions
I. Content
C1
Demonstrates sound knowledge of indication and
contraindication of surgery : breast cancer staging, choice of
breast surgery and axillary management, patient preference
C2
Demonstrates awareness of sequelae of the operation: wound
hematoma, seroma, infection, nerve injury, lymphedema
C3
Demonstrates sound of knowledge of complications of surgery :
wound hematoma, seroma, infection, nerve injury
C4
Explains the perioperative process to the patient/or relatives
C5
Explains likely outcome and time to recovery
II. Pre-operative planning
PL1 Demonstrates the understanding of basic normal and anatomical
abnormalities of the patient : boundary of breast parenchyma,
boundary of axilla, axillary lymphatic drainage, nerves and
vessels
PL2 Demonstrates ability to make reason choice of appropriate
equipment, material or device
PL3 Check materials, equipment and device requirement with
operating room staff
PL4 Check patient records, personally reviews preoperative
investigation
III. Pre-operative preparation

๖๖

S = Satisfactory
Score
N/U/S

Comments

PR1
PR2
PR3
PR4
PR5
PR6
PR7

Checks in theater that consent has been obtained
Gives effective briefing to theater team
Ensures proper and safe position of patient on the operation
table
Demonstrates careful skin preparation
Demonstrates careful draping of the patient’s operative field
Ensures general equipment and materials are deployed safety
Ensure appropriate drug administration

Score
N/U/S

Comments

Check as
appropriate

Comment

Competencies and definitions
IV. Exposure and closure
E1
Demonstrates knowledge of skin incision : elliptical incision
incorporate the biopsy scar
E2
Achieves an adequate exposure
E3
Complete a wound closure properly
E4
Uses the surgical drain properly
V. Intraoperative technique
IT1
Consistently handle tissue well with minimal damage
IT2
Uses instruments appropriately and safety
IT3
Anticipates and responds appropriately to variation of anatomy
IT4
Deal calmly and effectively with untoward events
IT5
Uses assistant to the best advantages at all times
IT6
Communicates clearly and consistency with scrub team and
anesthetist
IT7
Demonstrates proper technique of identify the boundary of
mastectomy, axillary vein, intercostobrachial nerve, medial
pectoral nerve, long thoracic nerve, thoracodorsal nerve
IT8
Achieves an adequate hemostasis
VI. Post-operative management
PM1 Ensure the patient is transferred safely from the table to bed
PM2 Constructs a clear operative note
PM3 Records clear and appropriate postoperative instructions
Global Summary

Level at which completed elements of the PBA were
performed
1. Insufficient evidence observed to support a judgement
2. Unable to perform the procedure under supervision
3. Able to perform the procedure under supervision
4. Able to perform procedure with minimum supervision
5. Competent to perform the procedure under supervised (Could
deal with complication)

๖๗

Signatures:
Trainee:

Assessor:

Date:

PBA: Breast conserving surgery
Assessor:
Date:
End time:
Duration:

Trainee:
Start time:
HN:
Operation more difficult than usual? Yes/No (If yes, state reason)
Score

N = Not observed / not appropriate

U = unsatisfactory

Competencies and definitions
I. Content
C1
Demonstrates sound knowledge of indication and
contraindication of surgery : breast cancer staging,
contraindication of breast conserving surgery, patient preference
C2
Demonstrates awareness of sequelae of the operation: wound
hematoma, seroma, infection, breast asymmetry, possibly
inadequate margin and re-excision
C3
Demonstrates sound of knowledge of complications of surgery :
wound hematoma, seroma, infection, breast asymmetry
C4
Explains the perioperative process to the patient/or relatives
C5
Explains likely outcome and time to recovery
C6
Explains the adjuvant radiation
II. Pre-operative planning
PL1 Demonstrates the understanding of basic normal and anatomical
abnormalities of the patient : breast parenchymal volume
PL2 Demonstrates ability to make reason choice of appropriate
equipment, material or device: intraoperative ultrasound, surgical
metallic clip
PL3 Check materials, equipment and device requirement with
operating room staff
PL4 Check patient records, personally reviews preoperative
investigation
III. Pre-operative preparation
PR1 Checks in theater that consent has been obtained

๖๘

S = Satisfactory
Score
N/U/S

Comments

PR2
PR3

Gives effective briefing to theater team
Ensures proper and safe position of patient on the operation
table
PR4 Demonstrates careful skin preparation
PR5 Demonstrates careful draping of the patient’s operative field
PR6 Ensures general equipment and materials are deployed safety
PR7 Ensure appropriate drug administration
IV. Exposure and closure

Score
N/U/S

Comments

Check as
appropriate

Comment

Competencies and definitions
E1

Demonstrates knowledge of skin incision : incision incorporate
the biopsy scar
E2
Achieves an adequate exposure
E3
Complete a wound closure properly
V. Intraoperative technique
IT1
Consistently handle tissue well with minimal damage
IT2
Uses instruments appropriately and safety
IT3
Anticipates and responds appropriately to variation of anatomy
IT4
Deal calmly and effectively with untoward events
IT5
Uses assistant to the best advantages at all times
IT6
Communicates clearly and consistency with scrub team and
anesthetist
IT7
Demonstrates proper technique of identify the boundary of wide
breast mass excision with adequate margin
IT8
Achieves an adequate hemostasis
IT9
Demonstrates metallic clip placement to identify the tumor bed
location
IT10 Orientation of the wide excision specimen
VI. Post-operative management
PM1 Ensure the patient is transferred safely from the table to bed
PM2 Constructs a clear operative note
PM3 Records clear and appropriate postoperative instructions
Global Summary

Level at which completed elements of the PBA were
performed
1. Insufficient evidence observed to support a judgement
2. Unable to perform the procedure under supervision
3. Able to perform the procedure under supervision
4. Able to perform procedure with minimum supervision
5. Competent to perform the procedure under supervised (Could
deal with complication)

๖๙

Signatures:
Trainee:

Assessor:

Date:

PBA: Sentinel lymph node biopsy
Assessor:
Date:
End time:
Duration:

Trainee:
Start time:
HN:
Operation more difficult than usual? Yes/No (If yes, state reason)
Score

N = Not observed / not appropriate

U = unsatisfactory

Competencies and definitions
I. Content
C1
Demonstrates sound knowledge of indication and
contraindication of surgery : axillary management for DCIS and
early breast cancer
C2
Demonstrates awareness of sequelae of the operation: wound
hematoma, seroma, infection, nerve injury, further axillary lymph
node dissection if positive or unidentified sentinel lymph node
biopsy
C3
Demonstrates sound of knowledge of complications of surgery :
wound hematoma, seroma, infection, nerve injury
C4
Explains the perioperative process to the patient/or relatives
C5
Explains likely outcome and time to recovery
II. Pre-operative planning
PL1 Demonstrates the understanding of basic normal and anatomical
abnormalities of the patient : lymphatic drainage of the breast
PL2 Demonstrates ability to make reason choice of appropriate
equipment, material or device: isosulfan blue dye or radioisotope
PL3 Check materials, equipment and device requirement with
operating room staff
PL4 Check patient records, personally reviews preoperative
investigation
PL5 Contacts the pathologist for intraoperative assessment of the
sentinel lymph node by frozen section
III. Pre-operative preparation

๗๐

S = Satisfactory
Score
N/U/S

Comments

PR1
PR2
PR3
PR4
PR5
PR6
PR7

Checks in theater that consent has been obtained
Gives effective briefing to theater team
Ensures proper and safe position of patient on the operation
table
Demonstrates careful skin preparation
Demonstrates careful draping of the patient’s operative field
Ensures general equipment and materials are deployed safety
Ensure appropriate drug administration

Score
N/U/S

Comments

Check as
appropriate

Comment

Competencies and definitions
IV. Exposure and closure
E1
Demonstrates knowledge of skin incision : axillary incision at
lower hair line
E2
Achieves an adequate exposure
E3
Complete a wound closure properly
E4
Uses the surgical drain properly (if further axillary lymph node
dissection)
V. Intraoperative technique
IT1
Consistently handle tissue well with minimal damage
IT2
Uses instruments appropriately and safety
IT3
Anticipates and responds appropriately to variation of anatomy
IT4
Deal calmly and effectively with untoward events
IT5
Uses assistant to the best advantages at all times
IT6
Communicates clearly and consistency with scrub team and
anesthetist
IT7
Demonstrates proper technique of blue dye injection, breast
massage, identify the sentinel lymph node
IT8
Achieves an adequate hemostasis
VI. Post-operative management
PM1 Ensure the patient is transferred safely from the table to bed
PM2 Constructs a clear operative note
PM3 Records clear and appropriate postoperative instructions
Global Summary

Level at which completed elements of the PBA were
performed
1. Insufficient evidence observed to support a judgement
2. Unable to perform the procedure under supervision
3. Able to perform the procedure under supervision
4. Able to perform procedure with minimum supervision
5. Competent to perform the procedure under supervised (Could
deal with complication)

๗๑

Signatures:
Trainee:

Assessor:

Date:

PBA: Hepatic resection (lateral segmentectomy, wedge resection)
Assessor:
Date:
End time:
Duration:

Trainee:
Start time:
HN:
Operation more difficult than usual? Yes/No (If yes, state reason)
Score

N = Not observed / not appropriate

U = unsatisfactory

Competencies and definitions
I. Content
C1
Demonstrates sound knowledge of indication and
contraindication of surgery : assessment future liver volume
remnant and resection , standard guideline for hepatic
malignancy , Child Pugh score , performance status
C2
Demonstrates awareness of sequelae of the operation:
postoperative liver failure, bleeding, cardiovascular and
thromboembolic event, postoperative pulmonary complication
C3
Demonstrates sound of knowledge of complications of surgery :
biloma, bile leakage, bile duct injury, hepatic artery injury,
intraabdominal collection / abscess, fistula, post hepatectomy
liver failure, postoperative pulmonary complication
C4
Explains the perioperative process to the patient/or relatives: preoperative biliary drainage (ERCP with stent, PTBD) , preoperative portal vein embolization, ALPPS
C5
Explains likely outcome and time to recovery
II. Pre-operative planning
PL1 Demonstrates the understanding of basic normal and anatomical
abnormalities of the patient : liver segment, hepatic artery,
hepatic vein, portal vein, bile duct, IVC
PL2 Demonstrates ability to make reason choice of appropriate
equipment, material or device: CUSA , Harmonic scalpel,
Omnitract / Thompson / Rochard retractor, snare, metallic clip,
intraoperative ultrasound

๗๒

S = Satisfactory
Score
N/U/S

Comments

PL3

Check materials, equipment and device requirement with
operating room staff
PL4 Check patient records, personally reviews preoperative
investigation
III. Pre-operative preparation
PR1 Checks in theater that consent has been obtained
PR2 Gives effective briefing to theater team

Competencies and definitions
PR3

Ensures proper and safe position of patient on the operation
table
PR4 Demonstrates careful skin preparation
PR5 Demonstrates careful draping of the patient’s operative field
PR6 Ensures general equipment and materials are deployed safety
PR7 Ensure appropriate drug administration
IV. Exposure and closure
E1
Demonstrates knowledge of skin incision : Mirror L, Mercedes,
Bilateral subcostal, upper midline
E2
Achieves an adequate exposure: liver mobilization, bowel
packing
E3
Complete a wound closure properly
E4
Uses the surgical drain properly
V. Intraoperative technique
IT1
Open abdominal wall layer by layer and adequate exposure for
resection
IT2
Uses instruments appropriately and safety: CUSA , Harmonic
e.g.
IT3
Anticipates and responds appropriately to variation of anatomy:
orientation and identify major vessel, hepatic artery, portal vein,
bile duct, gallbladder
IT4
Deal calmly and effectively with untoward events
IT5
Uses assistant to the best advantages at all times
IT6
Communicates clearly and consistency with scrub team and
anesthetist
IT7
Demonstrates proper technique of identify major vessel, hepatic
artery, portal vein, bile duct, gallbladder
IT8
Achieves an adequate hemostasis
IT9
Uses intraoperative ultrasound for identifying lesion and margin
of resection
VI. Post-operative management
PM1 Ensure the patient is transferred safely from the table to bed

๗๓

Score
N/U/S

Comments

PM2
PM3

Constructs a clear operative note
Records clear and appropriate postoperative instructionsand
can detect bleeding and early sign of airway obstruction

Global Summary

Level at which completed elements of the PBA were
performed

Check as
appropriate

1. Insufficient evidence observed to support a judgement
2. Unable to perform the procedure under supervision
3. Able to perform the procedure under supervision
4. Able to perform procedure with minimum supervision
5. Competent to perform the procedure under supervised (Could
deal with complication)

Signatures:
Trainee:

Assessor:

Date:

๗๔

Comment

PBA: Pancreaticoduodenectomy
Assessor:
Date:
End time:
Duration:

Trainee:
Start time:
HN:
Operation more difficult than usual? Yes/No (If yes, state reason)
Score

N = Not observed / not appropriate

U = unsatisfactory

Competencies and definitions
I. Content
C1
Demonstrates sound knowledge of indication and
contraindication of surgery : resectability of disease,
performance status of patients, staging
C2
Demonstrates awareness of sequelae of the operation:
pancreatic fistula, collection, biloma, anastomosis leakage,
bleeding, surgical site infection, pulmonary complication
C3
Demonstrates sound of knowledge of complications of surgery :
pancreatic fistula, collection, biloma, anastomosis leakage,
bleeding, surgical site infection, pulmonary complication
C4
Explains the perioperative process to the patient/or relatives: preoperative biliary drainage, nutritional support
C5
Explains likely outcome and time to recovery
II. Pre-operative planning
PL1 Demonstrates the understanding of basic normal and anatomical
abnormalities of the patient : pancreas, duodenum, CBD, SMA,
SMV, splenic vessel, gastrohepatic ligament, jejunum, lymph
node
PL2 Demonstrates ability to make reason choice of appropriate
equipment, material or device: Harmonic scalpel, Omnitract /
Thompson / Rochard retractor, metallic clip, GIA stapler,
intraoperative ultrasound

๗๕

S = Satisfactory
Score
N/U/S

Comments

PL3

Check materials, equipment and device requirement with
operating room staff
PL4 Check patient records, personally reviews preoperative
investigation
III. Pre-operative preparation
PR1 Checks in theater that consent has been obtained
PR2 Gives effective briefing to theater team
PR3 Ensures proper and safe position of patient on the operation
table
PR4 Demonstrates careful skin preparation

Competencies and definitions
PR5 Demonstrates careful draping of the patient’s operative field
PR6 Ensures general equipment and materials are deployed safety
PR7 Ensure appropriate drug administration
IV. Exposure and closure
E1
Demonstrates knowledge of skin incision : Mirror L, Mercedes,
Bilateral subcostal, upper midline
E2
Achieves an adequate exposure: kocherization, exposure lesser
sac, bowel packing, assessment resectability intra-operatively
E3
Complete a wound closure properly
E4
Uses the surgical drain properly
V. Intraoperative technique
IT1
Open abdominal wall layer by layer and adequate exposure for
resection, laparoscopic diagnosis
IT2
Uses instruments appropriately and safety: Harmonic, metallic
clip, GIA stapler e.g.
IT3
Anticipates and responds appropriately to variation of anatomy:
orientation and identify pancreas, duodenum, CBD, SMA, SMV,
splenic vessel, gastrohepatic ligament, jejunum
IT4
Deal calmly and effectively with untoward events
IT5
Uses assistant to the best advantages at all times
IT6
Communicates clearly and consistency with scrub team and
anesthetist
IT7
Demonstrates proper technique of identify pancreas, duodenum,
CBD, SMA, SMV, splenic vessel, gastrohepatic ligament,
jejunum, lymph nodes, reconstruction technique
IT8
Achieves an adequate hemostasis
VI. Post-operative management
PM1 Ensure the patient is transferred safely from the table to bed
PM2 Constructs a clear operative note

๗๖

Score
N/U/S

Comments

PM3

Records clear and appropriate postoperative instructionsand
can detect bleeding and early sign of airway obstruction

Global Summary

Level at which completed elements of the PBA were
performed

1. Insufficient evidence observed to support a judgement
2. Unable to perform the procedure under supervision
3. Able to perform the procedure under supervision
4. Able to perform procedure with minimum supervision
5. Competent to perform the procedure under supervised (Could
deal with complication)

Signatures:
Trainee:

Assessor:

Check as
appropriate

Date:

๗๗

Comment

PBA: Pancreatectomy
Assessor:
End time:

Trainee:
Date:
Start time:
Duration:
HN:
Operation more difficult than usual? Yes/No (If yes, state reason)
Score

N = Not observed / not appropriate

U = unsatisfactory

Competencies and definitions
I. Content
C1
Demonstrates sound knowledge of indication and
contraindication of surgery : resectability of disease,
performance status of patients
C2
Demonstrates awareness of sequelae of the operation:
pancreatic fistula, collection, bleeding, surgical site infection,
pulmonary complication, OPSI
C3
Demonstrates sound of knowledge of complications of surgery :
pancreatic fistula, collection, bleeding, surgical site infection,
pulmonary complication
C4
Explains the perioperative process to the patient/or relatives: preoperative biliary drainage, nutritional support
C5
Explains likely outcome and time to recovery
II. Pre-operative planning
PL1 Demonstrates the understanding of basic normal and anatomical
abnormalities of the patient : pancreas, duodenum, CBD, SMA,
SMV, splenic vessel, gastrohepatic ligament, jejunum
PL2 Demonstrates ability to make reason choice of appropriate
equipment, material or device: Harmonic scalpel, Omnitract /
Thompson / Rochard retractor, metallic clip, GIA stapler,
intraoperative ultrasound

๗๘

S = Satisfactory
Score
N/U/S

Comments

PL3

Check materials, equipment and device requirement with
operating room staff
PL4 Check patient records, personally reviews preoperative
investigation
III. Pre-operative preparation
PR1 Checks in theater that consent has been obtained
PR2 Gives effective briefing to theater team
PR3 Ensures proper and safe position of patient on the operation
table
PR4 Demonstrates careful skin preparation
PR5 Demonstrates careful draping of the patient’s operative field

Competencies and definitions
PR6 Ensures general equipment and materials are deployed safety
PR7 Ensure appropriate drug administration
IV. Exposure and closure
E1
Demonstrates knowledge of skin incision : Mirror L, Mercedes,
Bilateral subcostal, upper midline
E2
Achieves an adequate exposure: kocherization, exposure lesser
sac, bowel packing
E3
Complete a wound closure properly
E4
Uses the surgical drain properly
V. Intraoperative technique
IT1
Open abdominal wall layer by layer and adequate exposure for
resection, laparoscopic diagnosis
IT2
Uses instruments appropriately and safety: Harmonic, metallic
clip, GIA stapler e.g.
IT3
Anticipates and responds appropriately to variation of anatomy:
orientation and identify pancreas, duodenum, CBD, SMA, SMV,
splenic vessel, gastrohepatic ligament
IT4
Deal calmly and effectively with untoward events
IT5
Uses assistant to the best advantages at all times
IT6
Communicates clearly and consistency with scrub team and
anesthetist
IT7
Demonstrates proper technique of identify pancreas, duodenum,
CBD, SMA, SMV, splenic vessel, gastrohepatic ligament,
reconstruction technique
IT8
Achieves an adequate hemostasis
VI. Post-operative management
PM1 Ensure the patient is transferred safely from the table to bed
PM2 Constructs a clear operative note

๗๙

Score
N/U/S

Comments

PM3

Records clear and appropriate postoperative instructionsand
can detect bleeding and early sign of airway obstruction

Global Summary

Level at which completed elements of the PBA were
performed

Check as
appropriate

1. Insufficient evidence observed to support a judgement
2. Unable to perform the procedure under supervision
3. Able to perform the procedure under supervision
4. Able to perform procedure with minimum supervision
5. Competent to perform the procedure under supervised (Could
deal with complication)

Signatures:
Trainee:

Assessor:

Date:

๘๐

Comment

PBA: Esophagectomy
Assessor:
End time:

Trainee:
Date:
Start time:
Duration:
HN:
Operation more difficult than usual? Yes/No (If yes, state reason)
Score

N = Not observed / not appropriate

U = unsatisfactory

Competencies and definitions
I. Content
C1
Demonstrates sound knowledge of indication and
contraindication of surgery : cancer staging, location of
esophageal cancer, resectability, patient performance status
C2
Demonstrates awareness of sequelae of the operation:
pulmonary complication, bleeding, cardiovascular and
thromboembolic event, tracheobronchial fistula
C3
Demonstrates sound of knowledge of complications of surgery :
anastomotic leakage, collection, chyle leakage, major vessel
injury, surgical site infection, fistula, obstruction, necrosis
C4
Explains the perioperative process to the patient/or relatives:
preoperative chemotherapy/chemoradiation, prognosis of
disease, physical chest therapy, nutritional support
C5
Explains likely outcome and time to recovery
II. Pre-operative planning
PL1 Demonstrates the understanding of basic normal and anatomical
abnormalities of the patient : great vessel in thorax, blood supply
of esophagus, lymph node station, anatomy of lung and vessel,
heart, thoracic duct, neck anatomy, type of conduit, route of
reconstruction

๘๑

S = Satisfactory
Score
N/U/S

Comments

PL2

Demonstrates ability to make reason choice of appropriate
equipment, material or device: GIA, circular stapler, vessel
sealing device
PL3 Check materials, equipment and device requirement with
operating room staff
PL4 Check patient records, personally reviews preoperative
investigation
III. Pre-operative preparation
PR1 Checks in theater that consent has been obtained
PR2 Gives effective briefing to theater team
PR3 Ensures proper and safe position of patient on the operation
table: supine, lateral decubitus, lateral neck extension

Competencies and definitions
PR4
PR5
PR6

Demonstrates careful skin preparation
Demonstrates careful draping of the patient’s operative field
Ensures general equipment and materials are deployed safety:
retain NG tube, foley catheter, one lung ventilation, ICD
PR7 Ensure appropriate drug administration
IV. Exposure and closure
E1
Demonstrates knowledge of skin incision : oblique neck incision,
posterolateral thoracotomy, upper midline abdominal incision
E2
Achieves an adequate exposure
E3
Complete a wound closure properly
E4
Uses the surgical drain properly (including intercostal chest
drainage)
V. Intraoperative technique
IT1
Consistently handle tissue well with minimal damage , Avoid
tissue spillage
IT2
Uses instruments appropriately and safety: Harmonic, metallic
clip, GIA stapler, circular stapler e.g.
IT3
Anticipates and responds appropriately to variation of anatomy
IT4
Deal calmly and effectively with untoward events
IT5
Uses assistant to the best advantages at all times
IT6
Communicates clearly and consistency with scrub team and
anesthetist
IT7
Demonstrates proper technique of identify great vessel in thorax,
blood supply of esophagus, lymph node station, anatomy of lung
and vessel, heart, thoracic duct, neck anatomy
IT8
Achieves an adequate hemostasis
VI. Post-operative management
PM1 Ensure the patient is transferred safely from the table to bed

๘๒

Score
N/U/S

Comments

PM2
PM3

Constructs a clear operative note
Records clear and appropriate postoperative instructions

Global Summary

Level at which completed elements of the PBA were
performed

Check as
appropriate

1. Insufficient evidence observed to support a judgement
2. Unable to perform the procedure under supervision
3. Able to perform the procedure under supervision
4. Able to perform procedure with minimum supervision
5. Competent to perform the procedure under supervised (Could
deal with complication)

Signatures:
Trainee:

Assessor:

Date:

๘๓

Comment

PBA: Gastrectomy
Assessor:
End time:

Trainee:
Date:
Start time:
Duration:
HN:
Operation more difficult than usual? Yes/No (If yes, state reason)
Score

N = Not observed / not appropriate

U = unsatisfactory

Competencies and definitions
I. Content
C1
Demonstrates sound knowledge of indication and
contraindication of surgery : gastric cancer staging, performance
status of patients, resectability of cancer
C2
Demonstrates awareness of sequelae of the operation: bleeding,
cardiovascular and thromboembolic event, postoperative
pulmonary complication, post splenectomy opportunistic
infection (OPSI)
C3
Demonstrates sound of knowledge of complications of surgery :
leakage, post gastrectomy syndrome, collection
C4
Explains the perioperative process to the patient/or relatives:
preoperative chemotherapy/chemoradiation , prognosis of
disease , post splenectomy opportunistic infection (OPSI),
nutritional support
C5
Explains likely outcome and time to recovery
II. Pre-operative planning
PL1 Demonstrates the understanding of basic normal and anatomical
abnormalities of the patient : gastric vessel, lymph node station,
duodenum, spleen, EG junction, review gastroscopy for planning
gastrectomy and reconstruction technique

๘๔

S = Satisfactory
Score
N/U/S

Comments

PL2

Demonstrates ability to make reason choice of appropriate
equipment, material or device: GIA stapler, circular stapler,
vessel sealing device, diagnostic laparoscopy and cytology
testing
PL3 Check materials, equipment and device requirement with
operating room staff
PL4 Check patient records, personally reviews preoperative
investigation
III. Pre-operative preparation
PR1 Checks in theater that consent has been obtained
PR2 Gives effective briefing to theater team

Competencies and definitions
PR3
PR4
PR5
PR6

Ensures proper and safe position of patient on the operationtable
Demonstrates careful skin preparation
Demonstrates careful draping of the patient’s operative field
Ensures general equipment and materials are deployed safety:
retain NG tube, foley catheter
PR7 Ensure appropriate drug administration
IV. Exposure and closure
E1
Demonstrates knowledge of skin incision : midline incision
E2
Achieves an adequate exposure: identify EG junction, spleen,
duodenum, pancreas, gastrohepatic ligament, lymph node
station
E3
Complete a wound closure properly
E4
Uses the surgical drain properly
V. Intraoperative technique
IT1
Consistently handle tissue well with minimal damage avoid tumor
spillage , diagnostic laparoscopy and cytology testing
IT2
Uses instruments appropriately and safety: Harmonic, metallic
clip, GIA stapler e.g.
IT3
Anticipates and responds appropriately to variation of anatomy:
gastric vessel, hepatic vessel
IT4
Deal calmly and effectively with untoward events
IT5
Uses assistant to the best advantages at all times
IT6
Communicates clearly and consistency with scrub team and
anesthetist
IT7
Demonstrates proper technique of identify gastric vessel, lymph
node station, duodenum, spleen, EG junction before resection
and reconstruction
IT8
Achieves an adequate hemostasis

๘๕

Score
N/U/S

Comments

VI. Post-operative management
PM1 Ensure the patient is transferred safely from the table to bed
PM2 Constructs a clear operative note
PM3 Records clear and appropriate postoperative instructions

Global Summary

Level at which completed elements of the PBA were
performed

Check as
appropriate

1. Insufficient evidence observed to support a judgement
2. Unable to perform the procedure under supervision
3. Able to perform the procedure under supervision
4. Able to perform procedure with minimum supervision
5. Competent to perform the procedure under supervised (Could
deal with complication)

Signatures:
Trainee:

Assessor:

Date:

๘๖

Comment

PBA: Colectomy
Assessor:
End time:

Trainee:
Date:
Start time:
Duration:
HN:
Operation more difficult than usual? Yes/No (If yes, state reason)
Score

N = Not observed / not appropriate

U = unsatisfactory

Competencies and definitions
I. Content
C1
Demonstrates sound knowledge of indication and
contraindication of surgery : colon cancer staging, performance
status of patients, resectability of cancer
C2
Demonstrates awareness of sequelae of the operation: bleeding,
cardiovascular and thromboembolic event
C3
Demonstrates sound of knowledge of complications of surgery :
leakage, collection, surgical site infection, ureter injury, bladder
injury
C4
Explains the perioperative process to the patient/or relatives:
preparation of bowel and perioperative nutrition
C5
Explains likely outcome and time to recovery
II. Pre-operative planning
PL1 Demonstrates the understanding of basic normal and anatomical
abnormalities of the patient: colon, mesenteric vessel, ureter,
bladder, ovary
PL2 Demonstrates ability to make reason choice of appropriate
equipment, material or device: GIA stapler, circular stapler,

๘๗

S = Satisfactory
Score
N/U/S

Comments

suture material, retractor, vessel sealing equipment, pneumatic
compression device
PL3 Check materials, equipment and device requirement with
operating room staff
PL4 Check patient records, personally reviews preoperative
investigation
III. Pre-operative preparation
PR1 Checks in theater that consent has been obtained
PR2 Gives effective briefing to theater team
PR3 Ensures proper and safe position of patient on the operation
table: supine, lithotomy position
PR4 Demonstrates careful skin preparation
PR5 Demonstrates careful draping of the patient’s operative field
PR6 Ensures general equipment and materials are deployed safety

Competencies and definitions
PR7 Ensure appropriate drug administration
IV. Exposure and closure
E1
Demonstrates knowledge of skin incision : midline, low midline
incision
E2
Achieves an adequate exposure
E3
Complete a wound closure properly
E4
Uses the surgical drain properly
V. Intraoperative technique
IT1
Consistently handle tissue well with minimal damage: non tumor
spillage
IT2
Uses instruments appropriately and safety: stapler EEA, TA ,
circular staple, contour, hand sew technique
IT3
Anticipates and responds appropriately to variation of anatomy:
orientation and identify major vessel, ureter, ovary, bladder
IT4
Deal calmly and effectively with untoward events
IT5
Uses assistant to the best advantages at all times
IT6
Communicates clearly and consistency with scrub team and
anesthetist
IT7
Demonstrates proper technique of identify mesenteric vessel and
tumor and adjacent organ : ureter, ovary, bladder
IT8
Achieves an adequate hemostasis
VI. Post-operative management
PM1 Ensure the patient is transferred safely from the table to bed
PM2 Constructs a clear operative note
PM3 Records clear and appropriate postoperative instructions

๘๘

Score
N/U/S

Comments

Global Summary

Level at which completed elements of the PBA were
performed

Check as
appropriate

Comment

1. Insufficient evidence observed to support a judgement
2. Unable to perform the procedure under supervision
3. Able to perform the procedure under supervision
4. Able to perform procedure with minimum supervision
5. Competent to perform the procedure under supervised (Could
deal with complication)

Signatures:
Trainee:

Assessor:

Date:

PBA: Resection of rectum (anterior/low anterior/abdominoperineal resection)
Trainee:
Assessor:
Date:
Start time:
End time:
Duration:
HN:
Operation more difficult than usual? Yes/No (If yes, state reason)
Score

N = Not observed / not appropriate

U = unsatisfactory

Competencies and definitions
I. Content
C1
Demonstrates sound knowledge of indication and
contraindication of surgery : rectal cancer staging, performance
status of patients, resectability , aim of treatment, previous
treatment
C2
Demonstrates awareness of sequelae of the operation: bleeding,
cardiovascular and thromboembolic event, postoperative
pulmonary complication
C3
Demonstrates sound of knowledge of complications of surgery :
leakage, collection, surgical site infection, LAR syndrome, ureter
injury, bladder injury, perineal infection, colostomy complication
C4

Explains the perioperative process to the patient/or relatives:
preparation of bowel, advice colostomy/protective ileostomy
C5
Explains likely outcome and time to recovery
II. Pre-operative planning

๘๙

S = Satisfactory
Score
N/U/S

Comments

PL1

Demonstrates the understanding of basic normal and anatomical
abnormalities of the patient: rectum, blood supply of rectum,
ureter, bladder, ovary, pelvic floor, lymph node station
PL2 Demonstrates ability to make reason choice of appropriate
equipment, material or device: GIA stapler, circular stapler,
suture material, retractor, vessel sealing equipment, pneumatic
compression device, contour
PL3 Check materials, equipment and device requirement with
operating room staff
PL4 Check patient records, personally reviews preoperative
investigation
III. Pre-operative preparation
PR1 Checks in theater that consent has been obtained
PR2 Gives effective briefing to theater team
PR3 Ensures proper and safe position of patient on the operation
table: lithotomy position

Competencies and definitions
PR4

Demonstrates careful skin preparation: abdomen and perineum
preparation
PR5 Demonstrates careful draping of the patient’s operative field
PR6 Ensures general equipment and materials are deployed safety
PR7 Ensure appropriate drug administration
IV. Exposure and closure
E1
Demonstrates knowledge of skin incision : low midline incision,
perianal incision
E2
Achieves an adequate exposure: bowel packing, st Mark
retractor
E3
Complete a wound closure properly
E4
Uses the surgical drain properly
V. Intraoperative technique
IT1
Consistently handle tissue well with minimal damage: non tumor
spillage
IT2
Uses instruments appropriately and safety: stapler EEA, TA ,
circular staple, contour, hand sew technique
IT3
Anticipates and responds appropriately to variation of anatomy:
vessel variation, low / high ligation of IMA and IMV
IT4
Deal calmly and effectively with untoward events
IT5
Uses assistant to the best advantages at all times
IT6
Communicates clearly and consistency with scrub team and
anesthetist

๙๐

Score
N/U/S

Comments

IT7

Demonstrates proper technique of identify mesenteric vessel and
tumor and adjacent organ : ureter, ovary, bladder, prostate,
nerve, test leakage
IT8
Achieves an adequate hemostasis
VI. Post-operative management
PM1 Ensure the patient is transferred safely from the table to bed
PM2 Constructs a clear operative note
PM3 Records clear and appropriate postoperative instructions

Global Summary

Level at which completed elements of the PBA were
performed

Check as
appropriate

1. Insufficient evidence observed to support a judgement
2. Unable to perform the procedure under supervision
3. Able to perform the procedure under supervision
4. Able to perform procedure with minimum supervision
5. Competent to perform the procedure under supervised (Could
deal with complication)

Signatures:
Trainee:

Assessor:

Date:

๙๑

Comment

PBA: Thyroidectomy
Assessor:
End time:

Trainee:
Date:
Start time:
Duration:
HN:
Operation more difficult than usual? Yes/No (If yes, state reason)
Score

N = Not observed / not appropriate

U = unsatisfactory

Competencies and definitions
I. Content
C1
Demonstrates sound knowledge of indication and
contraindication of surgery : thyroid cancer, other thyroid disease
C2
Demonstrates awareness of sequelae of the operation: Laryngeal
nerve injury, bleeding, hematoma, airway obstruction
C3
Demonstrates sound of knowledge of complications of surgery :
Laryngeal nerve injury, bleeding, hematoma, airway obstruction
C4
Explains the perioperative process to the patient/or relatives:
hypocalcemia, hypoparathyroidism, persistent hypothyroidism
C5
Explains likely outcome and time to recovery
II. Pre-operative planning
PL1 Demonstrates the understanding of basic normal and anatomical
abnormalities of the patient: recurrence laryngeal nerve variation,
variation of thyroid vessel
PL2 Demonstrates ability to make reason choice of appropriate
equipment, material or device: Harmonic scalpel, clip

๙๒

S = Satisfactory
Score
N/U/S

Comments

PL3

Check materials, equipment and device requirement with
operating room staff
PL4 Check patient records, personally reviews preoperative
investigation
III. Pre-operative preparation
PR1 Checks in theater that consent has been obtained
PR2 Gives effective briefing to theater team
PR3 Ensures proper and safe position of patient on the operation
table: hyperextension of neck
PR4 Demonstrates careful skin preparation
PR5 Demonstrates careful draping of the patient’s operative field
PR6 Ensures general equipment and materials are deployed safety
PR7 Ensure appropriate drug administration
IV. Exposure and closure
E1
Demonstrates knowledge of skin incision : Collar incision
E2
Achieves an adequate exposure

Score
N/U/S

Comments

Check as
appropriate

Comment

Competencies and definitions
E3
Complete a wound closure properly
E4
Uses the surgical drain properly
V. Intraoperative technique
IT1
Consistently handle tissue well with minimal damage: parathyroid
gland and recurrence laryngeal nerve
IT2
Uses instruments appropriately and safety
IT3
Anticipates and responds appropriately to variation of anatomy:
recurrence laryngeal nerve variation, variation of location of
parathyroid gland
IT4
Deal calmly and effectively with untoward events
IT5
Uses assistant to the best advantages at all times
IT6
Communicates clearly and consistency with scrub team and
anesthetist
IT7
Demonstrates proper technique of identify recurrence laryngeal
nerve, parathyroid gland, thyroid vessel, esophagus, trachea
IT8
Achieves an adequate hemostasis
VI. Post-operative management
PM1 Ensure the patient is transferred safely from the table to bed
PM2 Constructs a clear operative note
PM3 Records clear and appropriate postoperative instructions
Global Summary

Level at which completed elements of the PBA were
performed
๙๓

1. Insufficient evidence observed to support a judgement
2. Unable to perform the procedure under supervision
3. Able to perform the procedure under supervision
4. Able to perform procedure with minimum supervision
5. Competent to perform the procedure under supervised (Could
deal with complication)

Signatures:
Trainee:

Assessor:

Date:

PBA: Parathyroidectomy
Assessor:
End time:

Trainee:
Date:
Start time:
Duration:
HN:
Operation more difficult than usual? Yes/No (If yes, state reason)
Score

N = Not observed / not appropriate

U = unsatisfactory

Competencies and definitions
I. Content
C1
Demonstrates sound knowledge of indication and
contraindication of surgery : parathyroid cancer, other
parathyroid disease
C2
Demonstrates awareness of sequelae of the operation: Laryngeal
nerve injury, bleeding
C3
Demonstrates sound of knowledge of complications of surgery :
Laryngeal nerve injury, bleeding
C4
Explains the perioperative process to the patient/or relatives:
hypocalcemia, hypoparathyroidism, persistent
hyperparathyroidism
C5
Explains likely outcome and time to recovery
II. Pre-operative planning

๙๔

S = Satisfactory
Score
N/U/S

Comments

PL1

Demonstrates the understanding of basic normal and anatomical
abnormalities of the patient: recurrence laryngeal nerve variation,
variation of location of parathyroid gland
PL2 Demonstrates ability to make reason choice of appropriate
equipment, material or device: Harmonic scalpel, clip
PL3 Check materials, equipment and device requirement with
operating room staff
PL4 Check patient records, personally reviews preoperative
investigation
III. Pre-operative preparation
PR1 Checks in theater that consent has been obtained
PR2 Gives effective briefing to theater team
PR3 Ensures proper and safe position of patient on the operation
table: hyperextension of neck
PR4 Demonstrates careful skin preparation
PR5 Demonstrates careful draping of the patient’s operative field
PR6 Ensures general equipment and materials are deployed safety

Competencies and definitions
PR7 Ensure appropriate drug administration
IV. Exposure and closure
E1
Demonstrates knowledge of skin incision : Collar incision
E2
Achieves an adequate exposure
E3
Complete a wound closure properly
V. Intraoperative technique
IT1
Consistently handle tissue well with minimal damage: thyroid
gland, parathyroid gland and recurrence laryngeal nerve
IT2
Uses instruments appropriately and safety
IT3
Anticipates and responds appropriately to variation of anatomy:
recurrence laryngeal nerve variation, variation of location of
parathyroid gland
IT4
Deal calmly and effectively with untoward events
IT5
Uses assistant to the best advantages at all times
IT6
Communicates clearly and consistency with scrub team and
anesthetist
IT7
Demonstrates proper technique of identify recurrence laryngeal
nerve, parathyroid gland, inferior parathyroid artery
IT8
Achieves an adequate hemostasis
VI. Post-operative management
PM1 Ensure the patient is transferred safely from the table to bed
PM2 Constructs a clear operative note

๙๕

Score
N/U/S

Comments

PM3

Records clear and appropriate postoperative instructions

Global Summary

Level at which completed elements of the PBA were
performed

1. Insufficient evidence observed to support a judgement
2. Unable to perform the procedure under supervision
3. Able to perform the procedure under supervision
4. Able to perform procedure with minimum supervision
5. Competent to perform the procedure under supervised (Could
deal with complication)

Signatures:
Trainee:

Assessor:

Check as
appropriate

Comment

Date:

PBA: Neck dissection
Assessor:
End time:

Trainee:
Date:
Start time:
Duration:
HN:
Operation more difficult than usual? Yes/No (If yes, state reason)
Score

N = Not observed / not appropriate

U = unsatisfactory

Competencies and definitions
I. Content
C1
Demonstrates sound knowledge of indication and
contraindication of surgery : lateral neck node metastasis,
primary cancer staging
C2
Demonstrates awareness of sequelae of the operation: bleeding,
surgical site infection, seroma, nerve injury, vessel injury,
thoracic duct injury
C3
Demonstrates sound of knowledge of complications of surgery :
bleeding, surgical site infection, seroma, nerve injury, vessel
injury, thoracic duct injury
C4
Explains the perioperative process to the patient/or relatives
C5
Explains likely outcome and time to recovery
II. Pre-operative planning

๙๖

S = Satisfactory
Score
N/U/S

Comments

PL1

Demonstrates the understanding of basic normal and anatomical
abnormalities of the patient: boundary of neck, cervical lymph
node station, variation of vessel and nerve
PL2 Demonstrates ability to make reason choice of appropriate
equipment, material or device: Harmonic scalpel, clip
PL3 Check materials, equipment and device requirement with
operating room staff
PL4 Check patient records, personally reviews preoperative
investigation
III. Pre-operative preparation
PR1 Checks in theater that consent has been obtained
PR2 Gives effective briefing to theater team
PR3 Ensures proper and safe position of patient on the operation
table: lateral neck extension
PR4 Demonstrates careful skin preparation
PR5 Demonstrates careful draping of the patient’s operative field
PR6 Ensures general equipment and materials are deployed safety
PR7 Ensure appropriate drug administration
IV. Exposure and closure

Competencies and definitions
E1

Demonstrates knowledge of skin incision : collar incision,
hockey-J incision
E2
Achieves an adequate exposure
E3
Complete a wound closure properly
E4
Uses the surgical drain properly
V. Intraoperative technique
IT1
Consistently handle tissue well with minimal damage: non tumor
spillage
IT2
Uses instruments appropriately and safety
IT3
Anticipates and responds appropriately to variation of anatomy:
boundary of neck, cervical lymph node station, variation of
vessel and nerve
IT4
Deal calmly and effectively with untoward events
IT5
Uses assistant to the best advantages at all times
IT6
Communicates clearly and consistency with scrub team and
anesthetist
IT7
Demonstrates proper technique of identify sternocleidomastoid
muscle, carotid sheath, accessory nerve, thoracic duct
IT8
Achieves an adequate hemostasis
VI. Post-operative management
PM1 Ensure the patient is transferred safely from the table to bed

๙๗

Score
N/U/S

Comments

PM2
PM3

Constructs a clear operative note
Records clear and appropriate postoperative instructions

Global Summary

Level at which completed elements of the PBA were
performed

Check as
appropriate

Comment

1. Insufficient evidence observed to support a judgement
2. Unable to perform the procedure under supervision
3. Able to perform the procedure under supervision
4. Able to perform procedure with minimum supervision
5. Competent to perform the procedure under supervised (Could
deal with complication)

Signatures:
Trainee:

Assessor:

Date:

PBA: Adrenalectomy
Assessor:
End time:

Trainee:
Date:
Start time:
Duration:
HN:
Operation more difficult than usual? Yes/No (If yes, state reason)
Score

N = Not observed / not appropriate

U = unsatisfactory

Competencies and definitions
I. Content
C1
Demonstrates sound knowledge of indication and
contraindication of surgery : adrenal gland neoplasm
C2
Demonstrates awareness of sequelae of the operation: bleeding,
surgical site infection, adrenal insufficiency
C3
Demonstrates sound of knowledge of complications of surgery :
bleeding, surgical site infection
C4
Explains the perioperative process to the patient/or relatives:
laboratory investigations for functional adrenal gland neoplasm
C5
Explains likely outcome and time to recovery
II. Pre-operative planning
PL1 Demonstrates the understanding of basic normal and anatomical
abnormalities of the patient: adrenal vessel

๙๘

S = Satisfactory
Score
N/U/S

Comments

PL2

Demonstrates ability to make reason choice of appropriate
equipment, material or device: Harmonic scalpel, clip
PL3 Check materials, equipment and device requirement with
operating room staff
PL4 Check patient records, personally reviews preoperative
investigation
III. Pre-operative preparation
PR1 Checks in theater that consent has been obtained
PR2 Gives effective briefing to theater team
PR3 Ensures proper and safe position of patient on the operation
table: supine and tilt
PR4 Demonstrates careful skin preparation
PR5 Demonstrates careful draping of the patient’s operative field
PR6 Ensures general equipment and materials are deployed safety
PR7 Ensure appropriate drug administration
IV. Exposure and closure
E1
Demonstrates knowledge of skin incision : midline, subcostal
incision
E2
Achieves an adequate exposure

Competencies and definitions
E3
Complete a wound closure properly
E4
Uses the surgical drain properly
V. Intraoperative technique
IT1
Consistently handle tissue well with minimal damage: non tumor
spillage
IT2
Uses instruments appropriately and safety
IT3
Anticipates and responds appropriately to variation of anatomy:
adrenal gland, adrenal vessel
IT4
Deal calmly and effectively with untoward events
IT5
Uses assistant to the best advantages at all times
IT6
Communicates clearly and consistency with scrub team and
anesthetist
IT7
Demonstrates proper technique of identify adrenal gland,
adrenal vessel
IT8
Achieves an adequate hemostasis
VI. Post-operative management
PM1 Ensure the patient is transferred safely from the table to bed
PM2 Constructs a clear operative note
PM3 Records clear and appropriate postoperative instructions
Global Summary

๙๙

Score
N/U/S

Comments

Level at which completed elements of the PBA were
performed

1. Insufficient evidence observed to support a judgement
2. Unable to perform the procedure under supervision
3. Able to perform the procedure under supervision
4. Able to perform procedure with minimum supervision
5. Competent to perform the procedure under supervised (Could
deal with complication)

Signatures:
Trainee:

Assessor:

Check as
appropriate

Comment

Date:

PBA: Limb sparing surgery
Assessor:
End time:

Trainee:
Date:
Start time:
Duration:
HN:
Operation more difficult than usual? Yes/No (If yes, state reason)
Score

N = Not observed / not appropriate

U = unsatisfactory

Competencies and definitions
I. Content
C1
Demonstrates sound knowledge of indication and
contraindication of surgery : extremities sarcoma staging
C2
Demonstrates awareness of sequelae of the operation: bleeding,
seroma, surgical site infection
C3
Demonstrates sound of knowledge of complications of surgery :
bleeding, seroma, surgical site infection
C4
Explains the perioperative process to the patient/or relatives
C5
Explains likely outcome and time to recovery
C6
Explains the adjuvant radiation
II. Pre-operative planning
PL1 Demonstrates the understanding of basic normal and anatomical
abnormalities of the patient: major vessel and nerve

๑๐๐

S = Satisfactory
Score
N/U/S

Comments

PL2

Demonstrates ability to make reason choice of appropriate
equipment, material or device: intraoperative ultrasound, surgical
metallic clip
PL3 Check materials, equipment and device requirement with
operating room staff
PL4 Check patient records, personally reviews preoperative
investigation
III. Pre-operative preparation
PR1 Checks in theater that consent has been obtained
PR2 Gives effective briefing to theater team
PR3 Ensures proper and safe position of patient on the operation
table
PR4 Demonstrates careful skin preparation
PR5 Demonstrates careful draping of the patient’s operative field
PR6 Ensures general equipment and materials are deployed safety
PR7 Ensure appropriate drug administration
IV. Exposure and closure
E1
Demonstrates knowledge of skin incision: incision incorporate
the biopsy scar

Competencies and definitions
E2
Achieves an adequate exposure
E3
Complete a wound closure properly
E4
Uses the surgical drain properly
V. Intraoperative technique
IT1
Consistently handle tissue well with minimal damage: non tumor
spillage
IT2
Uses instruments appropriately and safety
IT3
Anticipates and responds appropriately to variation of anatomy:
major vessel and nerve
IT4
Deal calmly and effectively with untoward events
IT5
Uses assistant to the best advantages at all times
IT6
Communicates clearly and consistency with scrub team and
anesthetist
IT7
Demonstrates proper technique of identify deep fascia, major
vessel and nerve
IT8
Achieves an adequate hemostasis
IT9
Demonstrates metallic clip placement to identify the tumor bed
location
IT10 Orientation of the specimen
VI. Post-operative management
PM1 Ensure the patient is transferred safely from the table to bed

๑๐๑

Score
N/U/S

Comments

PM2
PM3

Constructs a clear operative note
Records clear and appropriate postoperative instructions

Global Summary

Level at which completed elements of the PBA were
performed

Check as
appropriate

Comment

1. Insufficient evidence observed to support a judgement
2. Unable to perform the procedure under supervision
3. Able to perform the procedure under supervision
4. Able to perform procedure with minimum supervision
5. Competent to perform the procedure under supervised (Could
deal with complication)

Signatures:
Trainee:

Assessor:

Date:

PBA: Major extremities amputation
Assessor:
Date:
End time:
Duration:

Trainee:
Start time:
HN:
Operation more difficult than usual? Yes/No (If yes, state reason)
Score

N = Not observed / not appropriate

U = unsatisfactory

Competencies and definitions
I. Content
C1
Demonstrates sound knowledge of indication and
contraindication of surgery : extremities sarcoma staging,
useless limb, bleeding or ulcerative tumor
C2
Demonstrates awareness of sequelae of the operation: bleeding,
surgical site infection, phantom limb pain
C3
Demonstrates sound of knowledge of complications of surgery :
bleeding, surgical site infection
C4
Explains the perioperative process to the patient/or relatives
C5
Explains likely outcome and time to recovery
II. Pre-operative planning
PL1 Demonstrates the understanding of basic normal and anatomical
abnormalities of the patient: major vessel and nerve

๑๐๒

S = Satisfactory
Score
N/U/S

Comments

PL2

Demonstrates ability to make reason choice of appropriate
equipment, material or device: air-saw, Gigli saw
PL3 Check materials, equipment and device requirement with
operating room staff
PL4 Check patient records, personally reviews preoperative
investigation
III. Pre-operative preparation
PR1 Checks in theater that consent has been obtained
PR2 Gives effective briefing to theater team
PR3 Ensures proper and safe position of patient on the operation
table
PR4 Demonstrates careful skin preparation
PR5 Demonstrates careful draping of the patient’s operative field
PR6 Ensures general equipment and materials are deployed safety
PR7 Ensure appropriate drug administration
IV. Exposure and closure
E1
Demonstrates knowledge of skin incision: skin flap incision
E2
Achieves an adequate exposure

Competencies and definitions
E3
Complete a wound closure properly
E4
Uses the surgical drain properly
V. Intraoperative technique
IT1
Consistently handle tissue well with minimal damage: non tumor
spillage
IT2
Uses instruments appropriately and safety
IT3
Anticipates and responds appropriately to variation of anatomy:
inadequate soft tissue for stump closure
IT4
Deal calmly and effectively with untoward events
IT5
Uses assistant to the best advantages at all times
IT6
Communicates clearly and consistency with scrub team and
anesthetist
IT7
Demonstrates proper technique of identify major vessel and
nerve
IT8
Achieves an adequate hemostasis
VI. Post-operative management
PM1 Ensure the patient is transferred safely from the table to bed
PM2 Constructs a clear operative note
PM3 Records clear and appropriate postoperative instructions

๑๐๓

Score
N/U/S

Comments

Global Summary

Level at which completed elements of the PBA were
performed

Check as
appropriate

Comment

1. Insufficient evidence observed to support a judgement
2. Unable to perform the procedure under supervision
3. Able to perform the procedure under supervision
4. Able to perform procedure with minimum supervision
5. Competent to perform the procedure under supervised (Could
deal with complication)

Signatures:
Trainee:

Assessor:

Date:

ภาคผนวกที่ ๘
การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
การประเมินเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู ค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์
มะเร็งวิทยา เป็ นการประเมินเพื่อการสอบวุฒิบตั รฯ สาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา โดยคณะอนุกรรมการฝึ กอบรม
และสอบความรู ้ความช านาญในการประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมสาขาศัล ยศาสตร์ม ะเร็ง วิ ท ยา ที่ แ พ ทยสภา
มอบหมายให้เป็ นผูร้ บั ผิดชอบดูแลและเป็ นผูด้ าเนินการจัดให้มีการสอบวุฒิบตั รฯ ในเดือนกรกฎาคมของทุกๆ ปี
โดยที่คณ
ุ สมบัติของผูม้ ีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อวุฒิบตั ร วิธีการวัดและประเมินผลและเกณฑ์การตัดสินจะเป็ นไป
ตามข้อบังคับของแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสื ออนุมตั ิและวุฒิบตั รเพื่อแสดงความรูค้ วามชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๑. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ
๑.๑ เป็ นผูผ้ ่านการฝึ กอบรมเป็ นแพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ท่ี ๑ และปี ท่ี ๒ สาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
พร้อมหลักฐาน
๑.๒ กาลังรับการฝึ กอบรมเป็ นแพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ท่ี ๒ และจะครบระยะเวลาฝึ กอบรมก่อนวัน
สอบพร้อมหนังสือรับรองจากสถาบันที่ฝึกอบรม
๑.๓ สถาบันฝึ กอบรมเห็นสมควรให้เข้าสอบได้
๑๐๔

เอกสารประกอบใบสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ
๒.๑ เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบตั ิจากสถาบันฝึ กอบรมตามที่กาหนด
๒.๒ ผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (full paper) ซึ่งเป็ นเรื่องที่ได้รบั การตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์และได้
เสนอผลงานวิจัย (free paper presentation or scientific poster presentation) ในการประชุมวิชาการทางการ
แพทย์มาแล้ว พร้อมรายชื่ อผูร้ บั รองในการนาเสนอผลงานและผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ซึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
พร้อมจะลงพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ โดยมีหนังสือรับรองจากสานักพิมพ์
๒.๓ ใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ที่เกี่ยวเนื่องกับผลงานวิจยั ของผูส้ มัคร
๓. วิธีการสอบประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ ประกอบด้วย
๓.๑ การสอบวัดผลวิชาพืน้ ฐานทางศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา จัดสอบวัดผลในระดับแพทย์ประจาบ้านต่อ
ยอดชัน้ ปี ท่ี ๒ การประเมินใช้การสอบข้อเขียน
๓.๒ การสอบปากเปล่า จัดสอบวัดผลในระดับแพทย์ประจาบ้านต่อยอดชัน้ ปี ท่ี ๒
การพิจารณาตัดสินการวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา ให้อยู่ ในดุลยพินิจ
ของคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ
๒.

๑๐๕

