หลักสูตรและเกณฑ์ การฝึ กอบรมแพทย์ ประจําบ้ าน
เพื่อวุฒบิ ัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาศัลยศาสตร์
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ แห่ งประเทศไทย
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ านเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์
ภาษาอังกฤษ Residency Training in Surgery

๒. ชื่อวุฒบิ ัตร
ชื่อเต็ม
ภาษาไทยวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์
ภาษาอังกฤษDiploma of the Thai Board of Surgery
ชื่อย่ อ
ภาษาไทย
วว. สาขาศัลยศาสตร์
ภาษาอังกฤษ Dip., Thai Board of Surgery

๓.หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

๔. พันธกิจของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
ศัลยศาสตร์ เป็ นสาขาวิชาทางการแพทย์เฉพาะทางที่ต้องอาศัยความรู้ อย่างกว้ างขวางและลึกซึ ้งเพื่อให้ มี
ความรู้ทกั ษะด้ านศัลยศาสตร์ และมีความสามารถในการเรี ยนรู้ ร่วมกับความสามารถในการทําหัตถการและการ
ผ่าตัดที่ประณี ตและซับซ้ อน มีการดูแลผู้ป่วยตังแต่
้ ระยะก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัดชนิดต่างๆ รวมถึง
การดูแลรั กษาผู้ป่วยอย่างองค์รวม การดูแลผู้ป่วยวิ กฤต และการกู้ชีพ แพทย์ ผ้ ูเ ข้ าฝึ กอบรมผู้เชี่ ยวชาญสาขา
ศัลยศาสตร์ จงึ ควรมีความรู้ครอบคลุมเนื ้อหาดังกล่าวทังในด้
้ านทฤษฎีและปฏิบตั ิทางศัลยศาสตร์ รวมทังโรคหรื
้
อ
ภาวะต่างๆของผู้ป่วยตลอดจนผลกระทบของการผ่าตัดหรื อหัตถการต่างๆที่กระทําต่อผู้ป่วย
นอกจากความรู้ และทักษะด้ านศัลยศาสตร์ แล้ ว แพทย์ สาขาศัลยศาสตร์ ควรมี ความสามารถด้ านอื่นๆที่
สํ าคัญได้ แก่ ความสามารถในการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่อง ความสามารถด้ านการวิจัยเพื่ อสร้ างองค์ความรู้ การ
สื่อสารและปฏิสัมพันธ์ การทํ างานเป็ นทีม การบริ หารจัดการ ความรู้ ความเข้ าใจในกระบวนการคุณภาพและ
๑

ความปลอดภัยเพื่อให้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีความรับผิดชอบ มีจริ ยธรรม ทัศนคติ และเจตคติที่ดี
ต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และองค์กรเพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อการบริ การทางศัลยกรรมโดยอยู่บนพื ้นฐานของ
ความต้ องการด้ านสุขภาพของชุมชนและสังคม ความต้ องการของระบบบริ การสุขภาพและความรับผิดชอบทาง
สังคมอื่นๆ ตามความเหมาะสม

๕๕. ผลลัพธ์ ของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
แพทย์ที่จบการฝึ กอบรมเป็ นแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ ต้องมี คณ
ุ สมบัติ และความสามารถขัน้
พื ้นฐานตามสมรรถนะหลักทัง้ ๖ด้ านดังนี ้
(๑) การดูแลรั กษาผู้ป่วย (Patient Care)
๑.๑ มี ทกั ษะในการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมตังแต่
้ ระยะก่อนการผ่าตัด ระหว่างการผ่าตัด และ
ภายหลังการผ่าตัด รวมไปถึงการแก้ ไขภาวะแทรกซ้ อนที่เกิดขึ ้นในแต่ละระยะอีกด้ วย
๑.๒ มี ทักษะในการทํ าหัตถการทางศัล ยกรรมทั่ว ไปตามเกณฑ์ กําหนดของราชวิทยาลัย
ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
๑.๓ มีทกั ษะในการช่วยชีวิตขันสู
้ งในผู้ป่วยอุบตั เิ หตุ ( Advanced Trauma Life Support )
(๒) การมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนําไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วยและ
สังคมรอบด้ าน (Medical Knowledge and Skills)
๒.๑ เข้ า ใจวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ พื น้ ฐานของร่ า งกายและจิ ต ใจรวมไปถึ ง ความรู้ ทาง
การแพทย์คลินิกที่เกี่ยวข้ องกับผู้ป่วยศัลยกรรม
๒.๒ มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในสาขาศัลยศาสตร์
(๓) การเรี ย นรู้ จากการปฏิ บั ติ และการพั ฒ นาตนเอง(Practice-based Learning and
Improvement)
๓.๑ ดําเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
๓.๒ วิพากษ์ บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์ได้
๓.๓ เรี ยนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ ด้วยตนเองจากการปฏิบตั งิ านได้
(๔) ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
๔.๑ นํ าเสนอข้ อมูลผู้ป่วย บันทึกรายงานทางการแพทย์ และอภิ ปรายปั ญหาผู้ป่วยอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๔.๒ ถ่ายทอดความรู้และทักษะ ให้ แพทย์นกั ศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์

๒

๔.๓ สื่อสารให้ ข้อมูลแก่ผ้ ปู ่ วยและญาติ ได้ อย่างถูกต้ องและมีประสิทธิภาพ โดยมีความ
เมตตา เคารพการตัดสินใจและศักดิศ์ รี ของความเป็ นมนุษย์ของผู้ป่วย
๔.๔ มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี ทํางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๕ เป็ นที่ปรึกษาและให้ คําแนะนําแก่แพทย์และบุคลากรอื่นๆ โดยเฉพาะทางศัลยกรรม
(๕) ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
๕.๑ มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรมและเจตคติอนั ดีตอ่ ผู้ป่วยญาติผ้ รู ่วมงานร่วมวิชาชีพและชุมชน
๕.๒ ถ่ายทอดความรู้และทักษะ ให้ แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
๕.๓ มีความสนใจใฝ่ ร้ ูและสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็ นผู้เรี ยนรู้ ตอ่ เนื่องตลอดชีวิต
(Continuous professional development)
๕.๔ การบริ บาลโดยใช้ ผ้ ปู ่ วยเป็ นศูนย์กลางบนพื ้นฐานการดูแลแบบองค์รวม คํานึงถึง
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย และความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นจากกระบวนการผ่าตัดรักษา
๕.๕ คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็ นที่ปรึกษาและให้ คําแนะนําแก่แพทย์และ
บุคลากรอื่น โดยเฉพาะสาขาวิชาศัลยศาสตร์
(๖) การปฏิบัตงิ านให้ เข้ ากับระบบ (System-based Practice)
๖.๑ มีความรู้เกี่ยวกับระบบการดูแลสุขภาพของประเทศ
๖.๒ มีความรู้และมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
๖.๓ ใช้ ทรัพยากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสม (Cost consciousness medicine) และ
สามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ เข้ ากับบริ บทของการบริ การสาธารณสุขได้ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

๖. แผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
๖.๑ วิธีการให้ การฝึ กอบรม ประกอบด้ วย ๖ รู ปแบบดังนี ้
๖.๑.๑ สมรรถนะการดูแลรั กษาผู้ป่วย (Patient Care)
จัดตารางการฝึ กอบรมได้ ตามความเหมาะสมของแต่ละสถาบัน โดยมีการมอบหมาย
ให้ ผ้ รู ับการฝึ กอบรม มีความรับผิดชอบต่าง ๆ ในความควบคุมของอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรมดังต่อไปนี ้
ก. แพทย์ ประจําบ้ านปี ที่ ๑ เรี ยนรู้เกี่ยวกับการดูแลและรักษาผู้ป่วยทางศัลยกรรมระดับไม่
ซับซ้ อนทังในผู
้ ้ ป่วยนอกและผู้ป่วยในรวมถึงศัลยศาสตร์ เฉพาะทางสาขาต่างๆ ได้ แก่
๑. ออกตรวจโรคทางศัลยกรรมที่ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก
๒ .ดูแลรักษาผู้ป่วยในร่วมกับแพทย์ประจําบ้ านชันสู
้ งกว่า
๓

๓. ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทางศัลยกรรมที่พบบ่อยและที่วินิจฉัยไม่ซบั ซ้ อนด้ วยตนเอง
๔. ดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตทางศัลยกรรมร่วมกับแพทย์ประจําบ้ านชันสู
้ งกว่า
๕. ดูแลผู้ป่วยอุบตั เิ หตุและฉุกเฉินทังในเวลาและนอกเวลาราชการร่
้
วมกับแพทย์ประจํา
บ้ านชันสู
้ งกว่าและช่วยแพทย์ประจําบ้ านชันสู
้ งกว่าในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ซบั ซ้ อนมากขึ ้น
ข. แพทย์ ประจําบ้ านปี ที่ ๒, ๓ เรี ยนรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาและทําผ่าตัดผู้ป่วยทาง
ศัลยกรรมที่มีระดับความซับซ้ อนมากขึ ้นทังในเวลาและนอกเวลาราชการ
้
และรับปรึกษาปั ญหาผู้ป่วย
จากนอกแผนกศัลยกรรมรวมถึงมีสว่ นร่วมในการดูแลรักษาผู้ป่วยทางศัลยกรรมเฉพาะทางสาขาต่างๆ
และผู้ป่วยแผนกอื่นที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับศัลยกรรม เช่น สูตนิ รี เวชกรรม พยาธิวิทยา รังสีวิทยา เป็ นต้ น
ค. แพทย์ ประจําบ้ านชัน้ ปี ที่ ๔ ดูแลรักษาและทําผ่าตัดผู้ป่วยทางศัลยกรรมทังในเวลาและ
้
นอกเวลาราชการที่มีความซับซ้ อนมากขึ ้นกว่าแพทย์ประจําบ้ านชันปี
้ ที่๓ และเป็ นที่ปรึกษาหลักหรื อ
หัวหน้ าชุดของแพทย์ประจําบ้ านชันตํ
้ ่ากว่าในการดูแลและรักษาผู้ป่วย
๖.๑.๒ ความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนําไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วยและ
สังคมรอบด้ าน (Medical Knowledge and Skills)
ก. แพทย์ ประจําบ้ านปี ที่ ๑เรี ยนวิทยาศาสตร์ การแพทย์พื ้นฐานประยุกต์ (Correlated
basic medical science) ความรู้พื ้นฐานทางศัลยศาสตร์ และวิชาศัลยศาสตร์ ทวั่ ไป
ข. แพทย์ ประจําบ้ านปี ที่ ๒, ๓เรี ยนและปฏิบตั งิ านในสาขาวิชาเฉพาะทางต่างๆของ
ศัลยศาสตร์ และสาขาวิชาที่สมั พันธ์กบั ศัลยศาสตร์
ค. แพทย์ ประจําบ้ านปี ที่ ๔ เพิ่มพูนประสบการณ์ในการดูแลและรักษาผู้ป่วยทาง
ศัลยกรรมให้ มีความเชี่ยวชาญและแตกฉานมากขึ ้น
ง. แพทย์ ประจําบ้ านทุกชัน้ ปี เข้ าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการเช่นInteresting case,
Morbidity-mortality conference, Journal club เป็ นต้ น
จ. แพทย์ ประจําบ้ านทุกชัน้ ปี ได้ รับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับหัตถการและ เครื่ องมือใหม่ๆ
ที่ใช้ ในทางศัลยกรรม
๖.๑.๓ การพัฒนาตนเองและการเรี ยนรู้ จากการปฏิบัตงิ านดูแลรั กษาผู้ป่วย (Practice-based
Learning and Improvement )
แพทย์ประจําบ้ านทุกชันปี
้ ควร
ก. มีประสบการณ์การเรี ยนรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และสหวิชาชีพ
ข. ปฏิบตั งิ านสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์ (ถ้ ามี) หรื อแพทย์ประจําบ้ านรุ่นหลังได้
๔

ค. บันทึกข้ อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้ อย่างถูกต้ องสมบูรณ์
ง. ต้ องทํางานวิจยั ได้ แก่งานวิจยั แบบRetrospective studyหรื อProspective studyหรื อ
Cross-sectional study โดยเป็ นผู้วิจยั หลักหรื อร่วม
๖.๑.๔ ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
แพทย์ประจําบ้ านทุกชันปี
้ ต้อง
ก. เรี ยนรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิสมั พันธ์ และการสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน
ข. ปฏิบตั งิ านสอนนิสิต/นักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจําบ้ านรุ่นหลัง
ค. นําเสนอข้ อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปั ญหาทางคลินิกในกิจกรรมวิชาการ
ง. เรี ยนรู้จากการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การปฏิบตั งิ านดูแลรักษาผู้ป่วย
จ. บันทึกรายงานทางการแพทย์ได้ ถกู ต้ องสมบูรณ์
ฉ. ให้ คําแนะนําแก่ผ้ ปู ่ วยและญาติได้ อย่างเหมาะสม
ช. มี ทกั ษะในการทํางานร่ วมกับแพทย์สาขาอื น่ พยาบาลและบุคลากรอื ่นๆ
๖.๑.๕ ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
แพทย์ประจําบ้ านทุกชันปี
้ ต้อง
ก. เข้ าร่วมกิจกรรมการให้ ความรู้ทางด้ านบูรณาการทางการแพทย์
ข. พัฒนาตนเองให้ มีเจตคติที่ดีระหว่างการปฏิบตั งิ านดูแลผู้ป่วย
๖.๑.๖ การปฏิบัตงิ านให้ เข้ ากับระบบ (System-based Practice)
แพทย์ประจําบ้ านทุกชันปี
้ มีประสบการณ์การเรี ยนรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพของ
โรงพยาบาลกระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยในผู้ป่วยศัลยกรรมศัลยกรรม การบริ หาร
ทรัพยากรที่มีจํากัดและอยูใ่ นภาวะวิกฤต มีความสามารถที่จะปรับการทํางานเข้ ากับระบบ
หลักประกันสุขภาพของชาติ
๖.๒ เนือ้ หาของการฝึ กอบรม
เนื ้อหาการฝึ กอบรมครอบคลุม องค์ความรู้ ทางด้ านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ หัตถการที่กระทํ ากับ
ผู้ป่วย การเรี ยนรู ้ทางด้านบูรณาการ และจริ ยธรรมทางการแพทย์ (ผนวกที่ ๒)
๖.๒.๑ องค์ ความรู้ ทางด้ านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ทางด้ านศัลยศาสตร์
ก. เนื ้อหาสําคัญ (Essential contents) ของการฝึ กอบรมครอบคลุมหัวข้ อโรคหรื อ
๕

ภาวะของผู้ป่วยทางศัลยกรรมทัว่ ไปตามข้ อกําหนด
ข. ความรู้พื ้นฐานที่เป็ นหลักการเบื ้องต้ นของศัลยศาสตร์
ค. ความรู้ทวั่ ไปในสาขาศัลยศาสตร์ อื่นๆ และสาขาที่เกี่ยวเนื่อง
๖.๒.๒ หัตถการทางศัลยศาสตร์ แบ่งระดับความชํานาญเป็ น ๒ ระดับ
ระดับที่ ๑ หัตถการที่แพทย์ประจําบ้ านต้ องทําได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการที่แพทย์ประจําบ้ านควรทําได้ (ทําภายใต้ การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
หมายเหตุ ความสามารถในการทําหัตถการผ่าตัดที่ซบั ซ้ อนขึ ้นของแพทย์ประจําบ้ านแต่ละชันปี
้
ได้ แสดงไว้ ใน Procedural skills ต่ างๆ ตามผนวกที่ ๓
๖.๒.๓ การตรวจทางห้ องปฏิบัตกิ ารในรูปแบบต่างๆอาทิเช่นการตรวจทางรังสี การตรวจ
อุลตราซาวด์ การตรวจเลือด ฯลฯ
๖.๒.๔ การเรียนรู้ทางด้ านบูรณาการ ( ตามผนวกที่ ๔ )
ก. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
๑. การสื่อสารและการสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์, ผู้ร่วมงาน, ผู้ป่วยและญาติ
๒. การดูแลผู้ป่วยและญาติในวาระใกล้ เสียชีวิต
๓. การบอกข่าวร้ าย
๔. ปั จจัยที่สง่ เสริ มความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย
๕. การบริ หารจัดการDifficult case
๖. การตระหนักรู้พื ้นฐานความเชื่อทางสุขภาพที่ตา่ งกัน
ข. ความเป็ นมืออาชีพ ( Professionalisms )
(๑) การบริบาลโดยมีผ้ ูป่วยเป็ นศูนย์ กลาง(Patient-centered care)
๑.๑ การยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็ นหลัก
๑.๒ การรักษาความน่าเชื่อถือแก่ผ้ ปู ่ วยและสังคมโดยการรักษามาตรฐานการดูแล
รักษาผู้ป่วยให้ ดีที่สดุ
๑.๓ การให้ เกียรติและยอมรับเพื่อนร่วมวิชาชีพเพื่อนร่ วมงานผู้ป่วยและญาติ
๑.๔ ความสามารถปรับตนเองให้ เข้ ากับสภาวะหรื อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไว้ ก่อน
(๒) พฤตินิสัย
๒.๑ ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลาความซื่อสัตย์ และมีวินยั
๒.๒ การแต่งกายให้ เหมาะสมกับกาลเทศะ
(๓) จริยธรรมการแพทย์
๖

๓.๑ การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์ส่วนตัวในทุกกรณี
๓.๒ การนับถือให้ เกียรติสิทธิและรับฟั งความเห็นของผู้ป่วยในกรณีผ้ ปู ่ วยไม่เห็นด้ วยกับ
การรักษาหรื อปฏิเสธการรักษา
๓.๓ การขอความยินยอมจากผู้ป่วยในการดูแลรักษาและหัตถการในกรณีที่ผ้ ปู ่ วยตัดสินใจ
ไม่ได้ ต้องสามารถเลือกผู้ตดั สินใจแทนผู้ป่วยได้
๓.๔ การปฏิบตั ใิ นกรณีที่ผ้ ปู ่ วยร้ องขอการรักษาที่ไม่มีประโยชน์หรื อมีอนั ตราย
๓.๕ การรักษาความลับและการเปิ ดเผยข้ อมูลผู้ป่วย
๓.๖ การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้ อผิดพลาดของตนเอง
(๔) การเรี ยนรู้ อย่ างต่ อเนื่องตลอดชีวิต
๔.๑ การกําหนดความต้ องการในการเรี ยนรู้ของตนเอง
๔.๒ การค้ นคว้ าความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือได้ ด้วยตนเอง
๔.๓ การประยุกต์ความรู้ที่ค้นคว้ ากับปั ญหาของผู้ป่วยได้ อย่างเหมาะสม
๔.๔ การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ
๔.๕ การเข้ าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างสมํ่าเสมอ
๔.๖ การใช้ Electronic databases และการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการเรี ยนรู้
๔.๗ การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์บคุ ลากรทางการแพทย์นิสิตนักศึกษาผู้ป่วยและญาติ
ค. การปฏิบัตงิ านให้ เข้ ากับระบบ ( System-based Practice )
ความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ
๑. ความรู้ เกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพเช่นระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม
ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้ าราชการ เป็ นต้ นความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และ
กระบวนการ Hospital accreditation การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา
๒. ความรู้ เกี่ยวกับ Cost consciousness medicine เช่น นโยบายการใช้ ยาระดับชาติ
บัญชียาหลักแห่งชาติ การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผลเป็ นต้น
๓. ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์
๔. ความรู้ เกี่ยวกับความปลอดภัยและสิทธิผ้ ปู ่ วย
๕. ความรู้ เกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก
๕.๑ การแพทย์แผนไทยเช่นการใช้ อาหารและสมุนไพรต่างๆรักษาโรคเป็ นต้ น
๕.๒ การแพทย์แผนจีน เช่นการใช้ สมุนไพรและการฝั งเข็มรักษาโรคเป็ นต้ น
ง. การพัฒนาตนเองและการเรี ยนรู้ จากการปฏิบัติ ( Practice-based Learning )
๗

๑. ทักษะและจริ ยธรรมในการวิจยั
๒. การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบทีมสหวิชาชีพ
๓. การใช้ ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
๔. การบันทึกเวชระเบียนครบถ้ วนถูกต้ อง
๕. การสร้ าง Clinical Practice Guideline (CPG)
๖. การป้องกันและควบคุมการติดเชื ้อในโรงพยาบาล
๗. การเสริ มสร้ างสุขภาพและการป้องกันโรค
๘. การประเมินความพอใจของผู้ป่วย
๙. การมีสว่ นร่วมในองค์กร เช่นภาควิชา/แผนก/กลุม่ งาน โรงพยาบาล/สถาบัน /ราชวิทยาลัยฯ
๑๐. การดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
๖

๖.๓ การทําวิจัยเพื่อวุฒบิ ัตรสาขาศัลยศาสตร์ (ผนวกที่ ๕ )
แพทย์ประจําบ้ านต้ องทํางานวิจยั ได้ แก่ งานวิจยั แบบ Retrospective study หรื อProspective study
หรื อ Cross sectional study อย่างน้ อย ๑เรื่ อง หรื อทํา Systematic review หรื อ Meta-analysis ๑ เรื่ อง โดย
เป็ นผู้วิจยั หลัก/ร่ วม งานวิจยั ดังกล่าวต้ องทําให้ เสร็ จสิ ้นภายใน ๔ ปี ของการฝึ กอบรม และต้ องประกอบด้ วย
หัวข้ อหลักดังนี ้
๑. จุดประสงค์ของการวิจยั
๒. วิธีการวิจยั
๓. ผลการวิจยั
๔. การวิจารณ์ผลการวิจยั
๕. บทคัดย่อ
หมายเหตุ สําหรับแพทย์ประจําบ้ านที่ต้องการขอการรับรองวุฒิบตั รสาขาศัลยศาสตร์ ให้ มีคณ
ุ วุฒิเทียบเท่า
ปริ ญญาเอก” มีแนวทางการปฏิบตั ดิ งั แสดงไว้ ใน ภาคผนวกที่ ๖
๖.๔ จํานวนปี ของการฝึ กอบรม ๔ ปี
๖.๕ การบริหารจัดการการฝึ กอบรม
๑) การแต่ งตัง้ คณะกรรมการฝึ กอบรมและประธานการฝึ กอบรม

๘

สถาบันฝึ กอบรมฯต้ องมี คณะกรรมการฝึ กอบรมซึ่งมีหน้ าที่รับผิดชอบและมี อํานาจในการ
จัดการโครงการฝึ กอบรมฯการประสานงานต่างๆ และการประเมินผลสําหรับแต่ละขัน้ ตอนของการ
ฝึ กอบรมรวมถึงการให้ ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียที่เหมาะสมมีส่วนร่ วมในการวางแผนการฝึ กอบรมประธาน
แผนการฝึ กอบรม/หลักสูตรต้ องมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานในสาขานันมาแล้
้
วไม่น้อยกว่า๑๐ปี
และได้ รับการรับรองจากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
๒) สภาวะการปฏิบัตงิ านของแพทย์ ประจําบ้ าน ( ตามผนวกที่ ๗ )
สถาบันฝึ กอบรมฯต้ องจัดสภาวะการปฏิบตั งิ านตามตารางหมุนเวียนแพทย์ประจําบ้ าน
ดังต่อไปนี ้
ก. ให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมเข้ าร่วมกิจกรรมวิชาการการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ มีการระบุ
กฎเกณฑ์และประกาศให้ ชดั เจนในเรื่ องเงื่อนไขงานบริ การและความรับผิดชอบของผู้เข้ ารับ
การฝึ กอบรม
ข. มีการกําหนดการฝึ กอบรมทดแทนในกรณีที่ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมมีการลาพักเช่นการลา
คลอดบุตรการเจ็บป่ วยการเกณฑ์ทหารการถูกเรี ยกฝึ กกําลังสํารองทางการทหาร
การศึกษาดูงานนอกแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตรเป็ นต้ น
ค. มีการกําหนดค่าตอบแทนให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมอย่างเหมาะสมกับตําแหน่งและงานที่
ได้ รับมอบหมาย
ง. ควรมีการระบุชวั่ โมงการทํางานที่เหมาะสม
๖.๖ การวัดและประเมินผล (ผนวกที่ ๘ )
การประเมินระหว่างการฝึ กอบรมโดยสมํ่าเสมอและแจ้ งผลให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมรับทราบจะช่วยให้
เกิดการพัฒนาสมรรถนะหลักด้ านต่างๆของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมได้ สมบูรณ์
การวัดและประเมินผลผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมต้ องครอบคลุมทังด้
้ านองค์ความรู้ทกั ษะการปฏิบตั งิ าน
การทําหัตถการต่างๆ การทําผ่าตัด เจตคติ ความรับผิดชอบ และกิจกรรมวิชาการทางการแพทย์ตา่ งๆ รวมทัง้
การวิจยั โดยสถาบันฝึ กอบรมฯเป็ นผู้กําหนดรายละเอียดเกณฑ์การผ่านการประเมิน ผลการประเมินดังกล่าว
นันจะต้
้ องนํามาใช้ ในการพิจารณาการเลื่อนชันปี
้ และการมีสิทธิ์สอบวุฒิบตั รฯ
๖.๖.๑ การวัดและประเมินผลระหว่ างการฝึ กอบรมและการเลื่อนชัน้ ปี
สถาบันฝึ กอบรมฯจะต้ องจัดให้ มีการประเมินผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมในระยะเวลาระหว่างการ

๙

ฝึ กอบรมอย่างสมํ่าเสมอตลอดหลักสูตร เช่นควรจัดการประเมินเมื่อสิ ้นสุดการปฏิบตั ิงานในแต่ละรอบ
เดือน มีกําหนดเกณฑ์การผ่านการประเมินและการเลื่อนชันปี
้ อย่างชัดเจนและประกาศให้ ผ้ เู ข้ ารับการ
ฝึ กอบรมทราบก่อนการฝึ กอบรมจะเริ่ มขึ ้น
ก. เนือ้ หาการประเมิน มีดงั ต่อไปนี ้
๑. ประเมินสมรรถนะ PBA หรื อ DOPS ตามหัตถการที่คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯกําหนด
๒. การรายงานประสบการณ์เรี ยนรู้จากผู้ป่วย: Portfolio หรื อ E-log bookตามที่ราชวิทยาลัยฯกําหนดใน
แต่ละปี การศึกษา
๓. การเข้ าร่ วมกิจกรรมประชุมวิชาการทางศัลยกรรม
๔. การประเมินสมรรถนะด้ านจริ ยธรรมความเป็ นมืออาชีพ การมีทกั ษะปฏิสมั พันธ์ และการสื่อสารโดย
อาจารย์และผู้ร่วมงาน
๕. การรายงานความก้ าวหน้ างานวิจยั
ข. เกณฑ์ ผ่านการประเมินและเลื่อนชัน้ ปี ( รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในผนวก ๘ )
เกณฑ์ผา่ นการประเมินและเลื่อนชันปี
้ และเอกสารที่ใช้ ในการประเมิน รวมทังเกณฑ์
้
ผ่าน สรุปได้ ดงั 2 ตารางข้ างล่าง
ตารางหัวข้ อการประเมิน เอกสารที่ใช้ ประเมินและเกณฑ์ ผ่าน
หัวข้ อ

วิธีการและเอกสารที่ใช้ ประเมิน

เกณฑ์ ผ่าน

แบบประเมิน PBA หรื อ DOPSแยก
๑.การประเมินสมรรถนะ PBA
หรื อ DOPS

หัตถการตามแต่ละชันปี
้ (สถาบันเป็ นผู้
เลือกหัตถการที่สาํ คัญสําหรับแพทย์

แล้ วแต่สถาบันกําหนด

ประจําบ้ านแต่ละชันปี
้ โดยเลือกอย่าง
น้ อยปี ละ ๑ หัตถการ)

๒.การรายงานประสบการณ์เรี ยนรู้

รายงานการบันทึก Portfolio หรื อ E-log

จากผู้ป่วย Portfolio หรื อ E-

book ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯตาม

log book

Rotation

๓.การเข้ าร่วมกิจกรรมประชุม
วิชาการทางศัลยกรรม

มีบนั ทึกครบถ้ วนและมีการตังเกณฑ์
้
ตามแต่สถาบันกําหนด ยกเว้ นชันปี
้
สุดท้ าย ต้ องมีบนั ทึก Surgeon 100
ราย และ Assistant 400 ราย

แบบเซ็นชื่อเข้ าร่วมประชุม/การบันทึก

มีการเข้ าร่วมกิจกรรมวิชาการไม่น้อย

ลายนิ ้วมือ

กว่าร้ อยละ 80 ของทังหมด
้
๑๐

หัวข้ อ

วิธีการและเอกสารที่ใช้ ประเมิน

เกณฑ์ ผ่าน

๔.การประเมินสมรรถนะด้ าน
จริ ยธรรมความเป็ นมืออาชีพ
การมีทกั ษะปฏิสมั พันธ์ และ
การสือ่ สาร โดยอาจารย์และ

แบบประเมินการปฏิบตั ิงานในแต่ละ

มีการประเมิน และผ่านเกณฑ์ที่สถาบัน

Rotation

กําหนดในแต่ละ Rotation

ผู้ร่วมงาน
๕.การรายงานความก้ าวหน้ า
งานวิจยั

มีบนั ทึกครบถ้ วนและมีความก้ าวหน้ า
ของงานวิจยั ตามเกณฑ์ที่สถาบัน

แบบรายงานความก้ าวหน้ างานวิจยั

กําหนด

ตารางหัวข้ อการประเมินในแต่ ละชัน้ ปี และเกณฑ์ การเลื่อนชัน้ ปี
หัวข้ อ

ชัน้ ปี การศึกษาที่ประเมิน

๑

๒

๓

๔

๑.การประเมินสมรรถนะ PBA หรื อ DOPS









๒.การรายงานประสบการณ์เรี ยนรู้จาก Portfolio
หรื อ E-log book









๓.การเข้ าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทาง
ศัลยกรรม









๔.การประเมินสมรรถนะด้ านจริยธรรม ความเป็ น
มืออาชีพ การมีทกั ษะปฏิสมั พันธ์ และการ
สือ่ สาร โดยอาจารย์และผู้ร่วมงาน









๕.การรายงานความก้ าวหน้ างานวิจยั









ผ่ าน ๕/๕

ผ่ าน ๕/๕

ผ่ าน ๕/๕

-

-

-

-

ผ่ าน ๕/๕

เกณฑ์ การเลื่อนชัน้ ปี
เกณฑ์ การส่ งสอบวุฒบิ ตั ร

๑๑

๖.๖.๒ การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒบิ ัตรแสดงความรู้ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาศัลยศาสตร์ (ผนวกที่ ๘.๖ )
การประเมินเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์
เป็ นกิจกรรมซึ่งราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยโดยคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบความรู้ความชํานาญ
ในการประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม (อฝส.) สาขาศัล ยศาสตร์ ที่ แพทยสภามอบหมายให้ เ ป็ น ผู้รั บผิ ด ชอบดูแ ลเป็ น
ผู้ดําเนินการจัดให้ มีการสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ หลังสําเร็ จการศึกษาในแต่ละปี โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ ารับการสอบ
เพื่อวุฒิบตั รฯ วิธีการวัดและประเมินผลและเกณฑ์การตัดสินจะเป็ นไปตามข้ อบังคับแพทยสภาว่าด้ วยหลักเกณฑ์การ
ออกหนังสือวุฒิบตั รเพื่อแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๖.๖.๓ การวัดและประเมินผลเพื่อออกหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์ (ผนวกที่ ๘.๗ )
การประเมินเพื่อออกหนังสืออนุมตั ิแสดงความรู้ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
ศัลยศาสตร์ เป็ นกิจกรรมซึ่งราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยโดยคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบความรู้
ความชํ านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อฝส.) สาขาศัลยศาสตร์ ท่ีแพทยสภามอบหมายให้ เป็ นผู้รับผิดชอบ
ดูแลเป็ นผู้ดําเนินการจัดให้ มีการประเมินเพื่อออกหนังสืออนุมตั ฯิ โดยคุณสมบัตขิ องผู้มีสิทธิ์เข้ ารับการสอบเพื่อหนังสือ
อนุมตั ิฯ วิธีการวัดและประเมินผลและเกณฑ์การตัดสินจะเป็ นไปตามข้ อบังคับแพทยสภาว่าด้ วยหลักเกณฑ์การออก
หนังสือวุฒิบตั รเพื่อแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๖.๖.๔ การประเมินเพื่อออกหนังสือวุฒิบัตรหรื อหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์ สําหรั บแพทย์ ท่ จี บจากต่ างประเทศ
แพทย์ผ้ ไู ด้ รับวุฒิบตั รฯจากสถาบันต่างประเทศที่ได้ รับการรับรองจากราชวิทยาลัยฯ สามารถยื่นใบ
สมัครสอบเพื่อวุฒิบตั รฯหรื อหนังสืออนุมตั ิฯ โดยให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯเป็ น
กรณีไปตามความเหมาะสม
๗. การรั บและคัดเลือกผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม( ผนวก ที่ ๙ )
สถาบันฝึ กอบรมฯต้ องกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมที่
โปร่งใสยุตธิ รรมสามารถตรวจสอบได้ โดยจํานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมที่จะรับจะต้ องเป็ นไปตามศักยภาพของ
สถาบันฝึ กอบรมนันตามข้
้
อกําหนดของราชวิทยาลัยฯ มีการประกาศให้ ผ้ เู ข้ ารับการคัดเลือกทราบล่วงหน้ า
อย่างทัว่ ถึง
๑๒

๗.๑ คุณสมบัตขิ องผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม
ก. ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมจะต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี ้
๑.ได้ รับปริ ญญาบัตรแพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิตหรื อเทียบเท่าที่แพทยสภารับรองได้ รับการขึ ้น
ทะเบียนประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ ว
๒.เป็ นผู้ที่ได้ รับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ
๒๕๒๕
๓. เป็ นผู้ที่มีความประพฤติดี
ข. มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ ารับการฝึ กอบรมแพทย์เฉพาะทาง
๗.๒ การคัดเลือกผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม
๗.๒.๑ คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมฯควรแต่งตังคณะกรรมการคั
้
ดเลือกผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ านในทุก
ครั ง้ ที่ มี กระบวนการคัดเลื อกผู้เ ข้ ารั บการฝึ กอบรมโดยมี ประธานคณะกรรมการฝึ กอบรมฯเป็ น ประธาน และมี
คณะกรรมการคัดเลื อกที่เป็ นศัลยแพทย์อีกอย่างน้ อย 3 คน โดยคณะกรรมการทุกคนควรปฏิ บตั ิงานอยู่ในสถาบัน
ฝึ กอบรมฯแบบเต็มเวลา และได้ รับวุฒิบตั รศัลยศาสตร์ รวมทัง้ ปฏิบตั งิ านในสาขาศัลยศาสตร์ มาแล้ วอย่างน้ อย 1 ปี
๗.๒.๒ เกณฑ์ การคัดเลือกผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม
คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมต้ องจัดให้ มีเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
โดยใช้ ระบบการให้ คะแนนการคัดเลื อกผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรมที่ ชัดเจนและตรวจสอบได้ ทงั ้ นี ใ้ นเกณฑ์ ดงั กล่าวควร
พิจารณาการให้ คะแนนรวมจากอย่างน้ อย จาก 2 ส่วนด้ วยกันอัน ได้ แก่
ก. คะแนนรวมจากข้ อมูลพืน้ ฐานของผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม เช่นผลการศึกษาในระดับชัน้
แพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิตโดยรวมผลการศึกษาในระดับชันแพทยศาสตร์
้
บณ
ั ฑิตในส่วนของเฉพาะวิชาศัลยศาสตร์ จํานวน
ปี ที่จบการศึกษามาก่อน ภาระการชดใช้ ทนุ รัฐบาล การมี/ไม่มีต้นสังกัดของหน่วยงานราชการในการเข้ ารับการศึกษา
ต่อความขาดแคลนของศัลยแพทย์ในบริ เวณของต้ นสังกัด
หน่วยงานรัฐบาล จดหมายแนะนําตัว เป็ นต้ น
ข. คะแนนรวมจากการสอบสัมภาษณ์ มีเกณฑ์การให้ คะแนนตามคุณลักษณะของผู้เข้ ารับการ
คัดเลือกเป็ นสัดส่วนชัดเจนและตรวจสอบได้ อาทิเช่นบุคลิกภาพ ท่าทาง การแต่งกาย การแต่งตัว กิริยา มารยาท
ความรู้รอบตัว เป็ นต้ นทังนี
้ ้ สถาบันฝึ กอบรมฯต้ องแจ้ งเกณฑ์ดงั กล่าวให้ ทราบโดยทัว่ กันพร้ อมกับการประกาศรับสมัคร
เพื่อคัดเลือกผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมในแต่ละปี
ค. คุณสมบัตอิ ่ ืนๆที่นํามาใช้ ในการพิจารณาคัดเลือก ในบางสถาบันฝึ กอบรมฯอาจพิจารณา
๑๓

ใช้ คุณลักษณะอื่นๆเป็ นเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก เช่น คะแนนสอบภาษาอังกฤษ คะแนนสอบความรู้พื ้นฐาน
แล้ วแต่ความเหมาะสม
๗.๒.๓ การประกาศจํานวนผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรมที่ได้ รับการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมควรพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมที่ได้ รับ
การคัดเลือกให้ เท่ากับศักยภาพที่ประกาศรับสมัครในแต่ละปี โดยอาจพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมในลําดับ
สํารองอีกจํานวนหนึง่ ตามที่เห็นสมควร
๗.๒.๔ การขอตรวจสอบผลการคัดเลือกเข้ ารั บการฝึ กอบรม
หลังประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมแล้ ว ผู้ที่ไม่ได้ การคัดเลือกสามารถร้ องขอต่อ
คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมของสถาบันฯ นันๆ
้ เพื่อขอตรวจสอบคะแนนการคัดเลือกได้ แต่ต้องเป็ น
ภายหลังจากการคัดเลือกแล้ วเสร็ จไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ โดยสถาบันฝึ กอบรมฯ จะเปิ ดเผยเฉพาะคะแนนของผู้ที่ร้อง
ขอเท่านันผู
้ ้ ร้องขอไม่สามารถตรวจสอบคะแนนของผู้เข้ ารับการคัดเลือกคนอื่นๆ ได้
๗.๓ จํานวนผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย กําหนดให้ สถาบันฝึ กอบรมฯรับผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมได้
ในสัดส่วนปี ละ ๑คน ต่ออาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม ๒คน ตามที่กําหนดในตารางดังต่อไปนี ้
จํานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมปี ละ
๓
๔
๕
ชั้นละ (คน)
จํานวนอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรม
๖
๘
๑๐
จํานวนผูป้ ่ วยนอกศัลยกรรม (ราย/ปี ) ๒๐,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐
จํานวนผูป้ ่ วยในศัลยกรรม (ราย/ปี )
๔,๐๐ ๔,๒๐๐ ๔,๖๐๐
จํานวนผ่าตัดใหญ่ไม่ฉุกเฉิ น (ราย/ปี ) ๑,๕๐๐ ๑,๕๗๕ ๑,๖๕๐
จํานวนผ่าตัดใหญ่ฉุกเฉิ น (ราย/ปี )
๘๐๐
๘๐๐
๘๐๐

จํานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมปี ละ
ชั้นละ(คน)
จํานวนอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรม

๑๑

๑๒

๒๒

๒๔

๑๓
๒๖

๖
๑๒
๒๓,๐๐๐
๔,๘๐๐
๑,๗๒๕
๘๕๐

๗

๘

๙

๑๐

๑๔
๑๖
๑๘
๒๐
๒๔,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐
๕,๐๐๐ ๕,๒๐๐ ๕,๔๐๐ ๕,๖๐๐
๑,๘๐๐ ๑,๘๗๕ ๑,๙๕๐ ๒,๐๒๕
๘๕๐
๘๕๐
๙๐๐
๙๐๐

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๒๘

๓๐

๓๒

๓๔

๓๖
๑๔

จํานวนผูป้ ่ วยนอกศัลยกรรม (ราย/ปี )
จํานวนผูป้ ่ วยในศัลยกรรม (ราย/ปี )
จํานวนผ่าตัดใหญ่ไม่ฉุกเฉิ น (ราย/ปี )
จํานวนผ่าตัดใหญ่ฉุกเฉิ น (ราย/ปี )

จํานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมปี ละ
ชั้นละ(คน)
จํานวนอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรม
จํานวนผูป้ ่ วยนอกศัลยกรรม (ราย/ปี )
จํานวนผูป้ ่ วยในศัลยกรรม (ราย/ปี )
จํานวนผ่าตัดใหญ่ไม่ฉุกเฉิ น (ราย/ปี )
จํานวนผ่าตัดใหญ่ฉุกเฉิ น (ราย/ปี )

๒๘,๐๐๐ ๒๙,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๑,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐
๕,๘๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๒๐๐ ๖,๔๐๐ ๖,๘๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๒๐๐ ๗,๔๐๐
๒,๑๐๐ ๒,๑๗๕ ๒,๒๕๐ ๒,๓๒๕ ๒,๔๐๐ ๒,๔๗๕ ๒,๕๕๐ ๒,๖๒๕
๙๐๐
๙๐๐
๙๐๐
๙๑๐
๙๑๐
๙๑๐
๙๒๐
๙๒๐

๑๙

๒๐

๒๑

๓๘
๔๐
๔๒
๓๖,๐๐๐ ๓๗,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐
๗,๖๐๐ ๗,๘๐๐ ๘,๐๐๐
๒,๗๕๐ ๒,๘๗๕ ๓,๐๐๐
๙๒๐
๙๓๐
๙๓๐

๒๒
๔๔
๓๙,๐๐๐
๘,๒๐๐
๓,๑๒๕
๙๓๐

๘. อาจารย์ ผ้ ูให้ การฝึ กอบรม
๘.๑. คุณสมบัตขิ องประธานการฝึ กอบรม
ต้ องเป็ นแพทย์ซงึ่ ได้ รับวุฒิบตั รฯ หรื อหนังสืออนุมตั บิ ตั รเพื่อแสดงความรู้ความชํานาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ และปฏิบตั ิงานด้ านศัลยกรรมอย่ างน้ อย ๑๐ปี ภายหลัง
ได้ รับวุฒิ บัตรฯหรื อ หนัง สื ออนุมัติบัตรฯหรื อผ่า นการฝึ ก อบรมหลักสูตร Program director ของ
อนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตร์
๘.๒. คุณสมบัตแิ ละจํานวนของอาจารย์ ผ้ ูให้ การฝึ กอบรม
๘.๒.๑ คุณสมบัตขิ องอาจารย์ ผ้ ูให้ การฝึ กอบรม
ต้ องเป็ นแพทย์ซงึ่ ได้ รับวุฒิบตั ร หรื อหนังสืออนุมตั บิ ตั รเพื่อแสดงความรู้ ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์
๘.๒.๒ จํานวนอาจารย์ ผ้ ูให้ การฝึ กอบรม

๑๕

ต้ องมีจํานวนอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรมปฏิบตั ิงานเต็มเวลาอย่างน้ อย ๒คน ต่อจํานวนผู้เข้ า
รับการอบรม ๑คน หากมีจํานวนอาจารย์ให้ ฝึกอบรมเต็มเวลาไม่พอ อาจให้ มีอาจารย์แบบไม่เต็มเวลา
ได้ โดยมีข้อกําหนดดังนี ้
๑. จํานวนอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาต้ องไม่มากกว่าร้ อยละ ๕๐ของจํานวนอาจารย์เต็มเวลา
๒. ภาระงานของอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาแต่ละคนต้ องไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๕๐ ของ
ภาระงานอาจารย์เต็มเวลา
๓. อาจารย์แบบไม่เต็มเวลา ๒ ท่าน นับเป็ นอาจารย์แบบเต็มเวลา๑ ท่าน
๔. ในกรณี ที่สดั ส่วนของอาจารย์ต่อผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมลดลงกว่าที่ได้ รับอนุมตั ิไว้ สถาบัน
ควรพิจารณาลดจํานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมลงตามความเหมาะสมเพื่อคงคุณภาพการฝึ กอบรมไว้
๘.๒.๓ การสรรหาอาจารย์ ผ้ ูให้ การฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมฯต้ องกําหนดและดําเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์
ผู้ให้ การฝึ กอบรมให้ สอดคล้ องกับพันธกิจของแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร มีการระบุคณ
ุ สมบัตขิ อง
อาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรมที่ชดั เจนโดยครอบคลุมความชํานาญที่ต้องการ ได้ แก่ คุณสมบัตทิ างวิชาการ
ความเป็ นครูและความชํานาญทางคลินิก
๘.๒.๔ การกําหนดภาระงานของอาจารย์ ผ้ ูใหัการฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมฯต้ องระบุหน้ าที่ความรับผิดชอบภาระงานของอาจารย์และสมดุล
ระหว่างงานด้ านบริ การผู้ป่วย ด้ านการศึกษาการวิจยั จํานวนอาจารย์ตอ่ ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมต้ อง
เป็ นไปตามเกณฑ์ที่แพทยสภากําหนดไว้ อาจารย์จะต้ องมีเวลาเพียงพอ สําหรับการให้ การฝึ กอบรม
ให้ คําปรึกษาและกํากับดูแลผู้รับการฝึ กอบรม นอกจากนันอาจารย์
้
ยงั ต้ องมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องทังด้
้ านการแพทย์และด้ านแพทยศาสตร์ ศกึ ษา สถาบันฝึ กอบรมฯต้ องจัดให้ มีการพัฒนา
อาจารย์อย่างเป็ นระบบและมีการประเมินอาจารย์เป็ นระยะ

๙. ทรั พยากรทางการศึกษา (ผนวกที่ ๑๐)
กําหนดเกณฑ์มาตรฐานของสถาบันฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ านสาขาศัลยศาสตร์ และสถาบัน
ฝึ กอบรมฯต้ องกําหนดและดําเนินนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรการศึกษาให้ ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี ้
๑. สถานที่และโอกาสในการเรี ยนรู้ ทงภาคทฤษฎี
ั้
และภาคปฏิบตั ิการเข้ าถึงแหล่งข้ อมูลทาง
วิชาการที่ทนั สมัยสามารถใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารได้ อย่างเพียงพอมีอุปกรณ์
สําหรับฝึ กอบรมภาคปฏิบตั แิ ละมีสิ่งแวดล้ อมทางการศึกษาที่ปลอดภัย
๑๖

๒. การคัดเลือกและรับรองการเป็ นสถานที่สําหรับการฝึ กอบรมจํานวนผู้ป่วยเพียงพอและชนิด
ของผู้ป่วยหลากหลายสอดคล้ องกับผลลัพธ์ ของการเรี ยนรู้ ที่คาดหวังทังผู
้ ้ ป่วยนอกและในห้ องผ่าตัด
ผู้ป่วยนอกเวลาราชการและผู้ป่วยวิกฤตการเข้ าถึงสิ่งอํานวยความสะดวกทางคลินิกและการเรี ยน
ภาคปฏิบตั ทิ ี่พอเพียงสําหรับสนับสนุนการเรี ยนรู้
๓. สื่ ออิ เล็ กทรอนิกส์สํ าหรับการเรี ยนรู้ ที่ ผ้ ูเ ข้ ารั บการฝึ กอบรมสามารถเข้ าถึง ได้ มีการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารให้ เป็ นส่วนหนึ่งของการฝึ กอบรมอย่างมีประสิทธิ ภาพและถูก
หลักจริ ยธรรม
๔. การจัดประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านเป็ นทีมร่วมกับผู้ร่วมงานและบุคลากรวิชาชีพอื่น
๕. ความรู้ และการประยุกต์ความรู้ พื ้นฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชาที่
ฝึ กอบรมมีการบูรณาการและสมดุลระหว่างการฝึ กอบรมกับการวิจยั อย่างเพียงพอ
๖. การนําความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตร์ ศึกษามาใช้ ในการจัดทําแผนการฝึ กอบรมการ
ดําเนินการฝึ กอบรมการประเมินการฝึ กอบรม
๗. การฝึ กอบรมในสถาบันอื่นทังในและนอกประเทศตามที
้
่ระบุไว้ ในหลักสูตรตลอดจนระบบ
การโอนผลการฝึ กอบรม

๑๐. การประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
สถาบันฯต้ องกํากับดูแลการฝึ กอบรมให้ เป็ นไปตามแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตรเป็ นประจํามีกลไก
สําหรับการประเมินหลักสูตรและนําไปใช้ จริงการประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตรต้ องครอบคลุมมิติ
ต่างๆดังนี ้
๑. พันธกิจของแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
๒. ผลลัพธ์การเรี ยนรู้ที่พงึ ประสงค์
๓. แผนการฝึ กอบรม
๔. ขันตอนการดํ
้
าเนินงานของแผนการฝึ กอบรม
๕. การวัดและประเมินผล
๖. พัฒนาการของผู้รับการฝึ กอบรม
๗. ทรัพยากรทางการศึกษา
๘. คุณสมบัตขิ องอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
๙. ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผู้รับการฝึ กอบรมและความต้ องการ
ของระบบสุขภาพ
๑๗

๑๐. สถาบันร่วมฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน
๑๑. ข้ อควรปรับปรุง
สถาบันฝึ กอบรมฯต้ องแสวงหาข้ อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการฝึ กอบรม/หลักสูตรจากผู้ให้ การฝึ กอบรม
ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมนายจ้ างหรื อผู้ใช้ บณ
ั ฑิตและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียหลักรวมถึงการใช้ ข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ ยวกับความสามารถในการปฏิบตั ิงานของแพทย์ ผ้ ูสําเร็ จการฝึ กอบรมในการประเมินการฝึ กอบรม/
หลักสูตร

๑๑. การทบทวน / พัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมฯต้ องจัดให้ มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝึ กอบรมเป็ นระยะๆ
หรื อ อย่า งน้ อ ยทุก ๕ปี ป รั บ ปรุ ง กระบวนการโครงสร้ างเนื อ้ หาผลลัพ ธ์ และสมรรถนะของผู้สํ า เร็ จ การ
ฝึ ก อบรมรวมถึ ง การวัดและการประเมิ น ผลและสภาพแวดล้ อ มในการฝึ ก อบรมให้ ทัน สมัยอยู่เ สมอ
ปรั บปรุ งแก้ ไ ขข้ อบกพร่ องที่ ตรวจพบมี ข้อมูล อ้ างอิง และแจ้ ง ผลการทบทวนและพัฒ นาให้ แพทยสภา
รับทราบ
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เป็ นผู้รับผิดชอบดูแลการฝึ กอบรม และทบทวน /
พัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรมเป็ นระยะ ๆ หรื ออย่างน้ อยทุก ๕ ปี และแจ้ งผลการทบทวน / พัฒนา
ให้ แพทยสภารับทราบ

๑๒. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
๑.สถาบันฝึ กอบรมฯต้ องบริ หารจัดการหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับกฎระเบียบที่กําหนดไว้ ในด้ าน
ต่างๆได้ แก่การรับสมัครผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจํานวนที่รับ) กระบวนการ
ฝึ กอบรมการวัดและประเมินผลและผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมที่พึงประสงค์การออกเอกสารที่แสดงถึง
การสําเร็ จการฝึ กอบรมในแต่ละระดับหรื อหลักฐานอย่างเป็ นทางการอื่นๆที่สามารถใช้ เป็ นหลักฐาน
แสดงการผ่านการฝึ กอบรมในระดับนันได้
้ ทงในประเทศและต่
ั้
างประเทศ
๒ . สถาบันฝึ กอบรมฯต้ องกําหนดหน้ าที่รับผิดชอบและอํานาจในการบริ หารจัดการงบประมาณ
ของแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตรให้ สอดคล้ องกับความจําเป็ นด้ านการฝึ กอบรม
๓. สถาบันฝึ กอบรมฯต้ องมีบคุ ลากรที่ปฏิบตั ิงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุน
การดําเนินการของการฝึ กอบรมและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้ องการบริ หารจัดการที่ดีและใช้ ทรัพยากรได้
อย่างเหมาะสม
๑๘

๔. สถาบันฝึ กอบรมฯต้ องจัดจํานวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนับสนุน
ด้ า นอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งครบถ้ ว นสอดคล้ องกับ ข้ อบัง คับ และประกาศของแพทยสภาในการเปิ ดการ
ฝึ กอบรม

๑๓. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยกําหนดให้ สถาบันฝึ กอบรมฯที่จะได้ รับการอนุมตั ิให้
จัดการฝึ กอบรม จะต้ องผ่านการประเมินความพร้ อมในการเป็ นสถาบันฝึ กอบรมฯ และสถาบันฝึ กอบรม
ฯจะต้ องจัดให้ มีการประกันคุณภาพการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่องดังนี ้
๑. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายในสถาบันฝึ กอบรมฯ จะต้ องจัดให้ มีระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายในอย่างน้ อยทุก ๒ ปี
๒. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายนอก สถาบันฝึ กอบรมจะต้ องได้ รับการประเมิน
คุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตร์ อย่างน้ อยทุก ๕ ปี

♦♦♦♦♦

ภาคผนวก
ผนวกที่ ๑

รายนามคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒
๑๙

1. นายแพทย์วชั รพงศ์
2.นายแพทย์ดริ นทร์
3. นายแพทย์ชยั รัตน์
4. นายแพทย์ชาญชัย
5. นายแพทย์ปริ ญญา
6. นายแพทย์ธนพล
7. นายแพทย์ทรงชัย
8. นายแพทย์ธญ
ั เดช
9. นายแพทย์วิชยั
10. นายแพทย์ชาญเวช
11. แพทย์หญิงเยาวนุช
12. นายแพทย์ไพศิษฎ์
13. นายแพทย์อภิชาต
14. นายแพทย์โอวตือ
15.นายแพทย์วิทรู
16. นายแพทย์พจน์ชวิทย์
17. นายแพทย์วีรพัฒน์
18. นายแพทย์สชุ าติ
19. นายแพทย์รัฐพลี
20. นายแพทย์เพชร
21. นายแพทย์นเรนทร์
22. นายแพทย์ศภุ กานต์
23. นายแพทย์บญ
ุ ชู
24. นายแพทย์บรุ ภัทร
25. นายแพทย์สขุ ไชย
26. นายแพทย์เชิดศักดิ์
27. นายแพทย์พรชัย
28. นายแพทย์ปราชญ์เอก
29. แพทย์หญิงศรี ลา

พุทธิสวัสดิ์
โล่ห์สิริวฒ
ั น์
โภคาวัฒนา
นิมิตรวานิช
ทวีชยั การ
ไหมแพง
สิมะโรจน์
นิมมานวุฒิพงษ์
วาสนสิริ
ศรัทธาพุทธ
คงด่าน
ศิริวิทยากร
พลอยสังวาลย์
แซ่เซียว
ชินสว่างวัฒนกุล
อภินิเวศ
สุวรรณธรรมา
จันทวิบลู ย์
ภาคอรรถ
เกษตรสุวรรณ
โชติรสนิรมิต
เตชะพงศธร
ศิริจินดากุล
สังข์ทอง
สาทถาพร
ไอรมณีรัตน์
โอเจริ ญรัตน์
ตันเสนีย์
สําเภา

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานคณะอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
๒๐

30. นายแพทย์ภาณุวฒ
ั น์
31. นายแพทย์ทวีชยั
32. นายแพทย์ไพวิทย์
33. นายแพทย์ธีระชัย
34. นายแพทย์ศภุ โชค
35. นายแพทย์พินิจ
36. นายแพทย์วีระยุทธ
37. นายแพทย์ต้น
38. นายแพทย์วิวฒ
ั น์
39. นายแพทย์จิราวุธ
40. นายแพทย์นคร
41. นายแพทย์ณฎั ฐพงศ์
42. นายแพทย์สมบูรณ์
43. นายแพทย์ชยั พร
44. นายแพทย์สมประสงค์
45. นายแพทย์ประกิตพันธุ์
46. นายแพทย์ปรี ดา
47. นายแพทย์ปณต
48. นายแพทย์ชมุ พล
49. นายแพทย์โสภาคย์
50. นายแพทย์พรพรหม

เลิศสิทธิชยั
อนุกรรมการ
วิษณุโยธิน
อนุกรรมการ
ศรี พฒ
ั น์พิริยกุล
อนุกรรมการ
ทรงเกียรติกวิน
อนุกรรมการ
มาศปกรณ์
อนุกรรมการ
หนูฤทธิ์
อนุกรรมการ
โถวประเสริ ฐ
อนุกรรมการ
คงเป็ นสุข
อนุกรรมการ
ลีวิริยะพันธุ์
อนุกรรมการ
พันธชาติ
อนุกรรมการ
ทิพย์สนุ ทรศักดิ์
อนุกรรมการ
กุลสิทธิจินดา
อนุกรรมการ
ทรัพย์วงศ์เจริ ญ
อนุกรรมการ
สุวิชชากุล
อนุกรรมการ
ทองมีสี
อนุกรรมการ
ทมทิตชงค์
อนุกรรมการ
สัมฤทธิ์ประดิษฐ์
อนุกรรมการ
ยิ ้มเจริ ญ
อนุกรรมการ
ว่องวานิช
อนุกรรมการและเลขานุการ
มนัสนยกรณ์ อนุกรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
เมืองแมน
อนุกรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ

ผนวกที่ ๒ เนือ้ หาการฝึ กอบรม
เนือ้ หาโดยสังเขป

เนื ้อหาสังเขปของการฝึ กอบรมหลักสูตรฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ านเพื่อหนังสือวุฒิบตั ร สาขาศัลยศาสตร์
จะต้ องครอบคลุมเนื ้อหา 3 ส่วน คือ
๒๑

ก) เนือ้ หาสําคัญ (Essential contents) ของการฝึ กอบรมครอบคลุมหัวข้ อต่างๆ ดังต่อไปนี ้
(1) Diseases of alimentary tract: upper & lower GI tract, hepatobiliary &
pancreas
(2) Diseases of abdomen and its contents
(3) Diseases of breast, skin and soft tissue
(4) Diseases of endocrine gland
(5) Diseases of head &neck
(6) Diseases of vascular system
(7) Trauma/Burns
(8) Minimal invasive surgery and gastrointestinal endoscopy
ข) ความรู้ พนื ้ ฐานที่เป็ นหลักการเบือ้ งต้ นของศัลยศาสตร์
(1) Systemic response to injury and metabolic support
(2) Fluid &electrolyte management of the surgical patient
(3) Hemostasis, surgical bleeding and transfusion
(4) Shock
(5) Surgical infection
(6) Trauma
(7) Burns
(8) Wound healing and wound care
(9) Basic principles of oncology
(10) Basic principles of the tissue and organs transplantation
(11) Patients safety, errors and complications in surgery
(12) Physiologic monitoring of the surgical patients
(13) Diabetes and surgery
(14) Terminal care in surgery
(15) Cell, genomics and molecular surgery
(16) Basic principle in anesthesiology
(17) Basic surgical research &methodology
ค) ความรู้ ท่ ัวไปในสาขาศัลยศาสตร์ อ่ ืนๆ และสาขาที่เกี่ยวเนื่อง ได้ แก่
๒๒

(1) Pediatric surgery
(2) Urology
(3) Cardiovascular-thoracic surgery
(4) Orthopedic surgery
(5) Neurosurgery
(6) Plastic surgery
(7) Anesthesiology
(8) Pathology
(9) Gynecology

รายละเอียดเนือ้ หาของหลักสูตรสาขาศัลยศาสตร์
1. Emergency surgery
1.1 Non-trauma
1. Assessment of the acute abdomen
3. Acute pancreatitis
5. Gastrointestinal bleeding
7. Abdominal pain in children
9. Acute intestinal obstruction
11. Strangulated hernia
13. Toxic megacolon
15. Acute ano-rectal sepsis
17. Acutely ischemic limb
19. Acute presentations of gynecological
disease
1.2 Trauma
1. Assessment of the multiple injured patient
including children
3. Abdominal & retroperitoneal injury
5. Chest injury
7. Injuries of the urinary tract

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.

Biliary tract emergencies
Swallowed foreign bodies, caustic injury
Appendicitis and right iliac fossa pain
Peritonitis
Intestinal pseudo-obstruction
Intestinal ischemia
Superficial sepsis and abscesses
Ruptured aortic aneurysm
Acute presentations of urological disease
Scrotal emergencies in all age groups

2. Blunt trauma and penetrating abdominal
trauma
4. Neck injury
6. Vascular injuries
8. Head injuries and interpretation of CT scans
๒๓

9.

Geriatric&pediatric trauma, trauma in
pregnancy

10. Initial management of severe burns

2. Critical care
1.
3.
5.

Hypotension &hemorrhage
Transfusion & blood component therapy
Surgical infection

2. Hemorrhagic and thrombotic disorders
4. Septicemia and the sepsis syndrome
6. Gastro-intestinal fluid losses and fluid
balance, including in children
8. Respiratory failure
10. Fluid overload and cardiac failure
12. Cardiac arrhythmias
14. Pain control
16. Care of potential organ donor

7.
9.
11.
13.
15.

Nutritional failure and nutritional support
Renal failure and principles of dialysis
Myocardial ischemia
Multiple organ failure
Cardiac arrest, respiratory arrest and
diagnosis of brain death
17. Hypothermia and hyperthermia

18. Legal & ethical aspect of transplantation

3. Gastrointestinal tract and hepato-biliary-pancreatic diseases
1.

Neoplasms of the upper GI tract

2.

3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.

Dysphagia, Hiatus hernia
Pancreato-biliary and liver cancer
Iatrogenic bile duct injury
Acute pancreatitis with its complication
Principles of screening for cancer
Small bowel tumor
Colorectal carcinoma
Colonic diverticular disease
Colostomy & ileostomy complications

4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.

Gastro-esophageal reflux and its
complications
Peptic ulceration and its complications
Gallstone disease
Jaundice
Liver mass evaluation
Radiation enteritis
Gastrointestinal soft tissue tumor
Hemorrhoids, anal fissure, fistula in ano
Inflammatory bowel disease

4 Breast and endocrine gland
1.

Carcinoma of the breast

2.

Benign breast disease
๒๔

3.
5.

7.

Mammography and ultrasound

4.

Physiology and pathology of thyroid,
parathyroid, adrenal cortex, adrenal
medulla
Adrenal insufficiency

6.

Adjuvant chemotherapy and
Radiotherapy
Management of thyrotoxicosis, thyroid
nodule and malignancy

8.

Hyper- and hypothyroidism

5. Vascular surgery
1.
3.
5.
7.
9.

Atherosclerosis
Aneurysmal disease
Hyper- and hypocoagulable stage
Arteriography
Mesenteric ischemia

2.
4.
6.
8.
10.

Ischemic limb
Venous thrombosis & embolism
Chronic venous insufficiency
Vascular CT scanning & ultrasound
Varicose vein

2.

Hernia in childhood

3.

External and internal abdominal hernia,
Anatomy,presentation and complications
Undescended testis

4.

5.
7.

Basal and squamous cell carcinoma
Diagnosis and management of neck lumps

6.

Pathology, diagnosis and management of
skin lesions, benign and malignant tumors
Malignant melanoma

6. Abdominal wall, skin and soft tissue tumor
1.

7. Minimal invasive surgery
1.
3.

Physiology of pneumo-peritoneum
Hand-assisted laparoscopic access

2.
4.

5.
7.

Robotic surgery
Patient positioning

6.
8.

Port placement & complications
Imaging system, insufflators and
instrumentation
Room setup and the Minimally invasive suite
Economics of Minimally-invasive surgery

1.

Umbilical & Inguinal hernia

2.

Malrotation of gastrointestinal tract

8. Pediatric surgery

๒๕

3.
5.
7.

Hypertrophic pyloric stenosis
Meckel’s diverticulum
Choledochal cysts

4.
6.

Intussusception
Foreign bodies of gastrointestinal tract

2.
4.

Trauma :Kidney, ureter, bladder and urethra
Neoplasms of bladder, prostate and kidney

9. Urology
1.
3.

Stone disease
Obstructive uropathy

10. Cardio-vascular and thoracic surgery
1.
3.
5.
7.

Chest injury
C0ngenital anomalies
Mediastinal tumor
Coronary artery disease

2. Pleural effusion
4. Lung cancer
6. Tracheo-esophageal fistula

11. Neurosurgery
1.
3.
5.

Head injury
Cerebrovascular disease
Brain tumors

2. Spinal cord injury
4. Management of acute pain
6. Spinal cord tumors

1.
3.
5.

Burns
Cervical lymphadenopathy
Hand injury

2. Head & neck tumor
4. Upper airway obstruction
6. Maxillo-facial injury

1.
3.
5.

Pain of extremities
Fracture and joints injury
Amputation of lower and upper extremities

2. Low back pain
4. Fracture of upper and lower extremities

12. Plastic surgery and head neck surgery

13. Orthopedics surgery

14. Gynecology
1.
3.
5.

Ectopic pregnancy
Incidental ovarian mass / cyst
Ovarian and uterine neoplasm

2. Pelvic inflammatory disease
4. Endometriosis
6. Rectocoele

15. Anesthesiology
๒๖

1.
3.
5.

Anaesthetic and pharmacological problem
Epidural and spinal anesthesia
Ventilator support

2. Anesthetic preoperative risk
4. Pain management

16. Pathology
1.
3.

Tissue handling technique after biopsy,
frozen section and inprint
Interpretation of FNA result

2. Gross and microscopic description of
common surgical disease

17. Basic surgical research & methodology
1.

Research question

3.

Research design in diagnostic test

5.

Basic statistics &sample size
determination

2. Research design in natural history and
risk factor
4. Research design in prevention and
treatment
Critical journal appraisal

ผนวกที่ ๓ Procedural Skills ด้ านต่ างๆ
เมื่ อสิน้ สุดการฝึ กอบรม แพทย์ประจําบ้ านสาขาศัลยศาสตร์ มีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยในระยะผ่าตัด
ระยะก่อนผ่าตัด และระยะหลังผ่าตัด รวมทังการผ่
้
าตัดได้ เองเมื่อผ่านการฝึ กอบรม

๒๗

ภาควิชาศัลยศาสตร์ กําหนดเป้าหมายในการทําหัตถการของแพทย์ประจําบ้ านแยกตามหมวดหมู่ให้ สอดคล้ อง
กับหลักสูตรของราชวิทยาลัยฯโดยมีการแบ่งระดับความสามารถในการทําหัตถการหนึง่ ๆเป็ น 2 ขันดั
้ งนี ้
ระดับที่ ๑ หัตถการที่แพทย์ประจําบ้ านต้ องทําได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการที่แพทย์ประจําบ้ านควรทําได้ (ทําภายใต้ การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
หมายเหตุ ตัวเลขในตารางเป็ นจํานวนผู้ป่วยที่แนะนําให้ แพทย์ประจําบ้ านได้ มีโอกาสทําเพื่อให้ มีความ
มัน่ ใจในการทําหัตถการนันๆ
้
ตารางแสดง ชัน้ ปี ที่แพทย์ ประจําบ้ านต้ องทํา หรื อ ควรทํา หัตถการนัน้ ได้
Level 1
Group

Essential Procedures

st

1
year

Abdomen - General
1.Diagnostic laparoscopy
2.Intra-abdominal abscess - Drainage (including
post-operative collection / abscess)
Abdomen - Hernia
3.Indirect inguinal hernia, operation
4.Direct inguinal hernia, operation

nd

2
year
⁄

rd

3
year

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄
⁄
⁄

7.Ventral hernia, operation

9.Open cholecystectomy
10.Cholecystostomy

Level 2

⁄

6.Femeral hernia, operation

8.Laparoscopic cholecystectomy

4
year

⁄

5.Laparoscopic inguinal herniorrhaphy

Abdomen - Biliary

th

⁄

⁄

⁄

⁄
⁄
๒๘

Group

Essential Procedures
11.Choledocho-enteric anastomosis
12.Choledochoscopy
13.Common bile duct exploration - Open

Level 1

Level 2
⁄
⁄
⁄
⁄

14.Bile Duct Injury-Acute repair
Abdomen - Liver

⁄

15.Liver cyst, operation
⁄

16.Partial hepatectomy
17.Hepatic lobectomy

⁄

18.Resection hilar cholangiocarcinoma

⁄

19.Hepatic segmentectomy

⁄

20.Hepatic wedge resection
21.Hepatic abscess - Drainage
22.Hepatic biopsy
Abdomen - Pancreas
23.Pancreatic necrosectomy / Debridement
24.Pancreatic pseudocyst - Drainage
25.Distal pancreatectomy
26.Pancreaticoduodenectomy (standard)

⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄

Abdomen - Spleen
⁄

27.Splenectomy
Alimentary tract - Stomach
28.Closure perforation / Gastroduodenal
perforation - Repair
29.Gastrectomy - Partial / Total
30.Radical gastrectomy

⁄
⁄
⁄
๒๙

Group

Essential Procedures

Level 1

31.Gastrojejunostomy bypass

⁄

32.Gastrostomy

⁄

⁄

⁄

⁄
⁄

33.Vagotomy&pyloroplasty

⁄

34.Vagotomy&antrectomy

⁄

35.Parietal cell vagotomy
36.Gastro-intestinal anastomosis
Alimentary tract - Small intestine
37.Adhesiolysis (Lysis adhesion)

⁄

38.Entero-enterostomy
39.Enterostomy
40.Jejunostomy

⁄

41.Ileostomy
42.Ileostomy closure
43.Small intestinal resection / Anastomosis
Alimentary tract - Appendix
44.Appendectomy

⁄

⁄

45.Laparoscopic appendectomy
Alimentary tract - Large intestine
46.Colostomy
47.Cecostomy
48.Partial/segmental colectomy
49.Right hemicolectomy
50.Left hemicolectomy
51.Extended right hemicolectomy
52.Extended left hemicolectomy

Level 2

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄
⁄

⁄

⁄

⁄

⁄
⁄
⁄
⁄
๓๐

Group

Essential Procedures

Level 1

53.Subtotal colectomy (with Ileorectal
anastomosis / Ileostomy)
54.Total colectomy

Level 2
⁄
⁄

⁄

55.Sigmoidectomy

⁄
⁄

56.Cecectomy
⁄

57.Colostomy closure
Alimentary tract - Rectum

⁄

58.Anterior / Low anterior resection

⁄
⁄
⁄

59.Abdomino-perineal resection
Alimentary tract - Hemorrhoid
60.Hemorrhoidectomy
61.Banding for internal hemorrhoid
Alimentary tract - Anus
62.Fistulotomy / Seton placement / Fistulectomy
63.Lateral internal sphincterotomy
64.Ano-rectal abscess - Drainage
65.Anal fissure, operation

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄
⁄

66.Perianal condyloma - Excision
Endoscopy - Upper GI
67.Esophagogastroduodenoscopy (diagnostic)

⁄

68.Esophagogastroduodenoscopy (therapeutic)
Endoscopy - Lower GI
69.Sigmoidoscopy
70.Colonoscopy (diagnostic)

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

๓๑

Group

Essential Procedures
71.Colonoscopy (therapeutic)

Breast

Level 2

Level 1
⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

78.Axillary surgery (ALND/SLN)

⁄

⁄

79.Thyroid lobectomy

⁄

⁄

⁄

⁄

72.Breast biopsy with or without needle
localization (wide excision)
73.Breast cyst - Aspiration
Breast - Cancer
74.Partial mastectomy
75.Simple mastectomy
76.Radical mastectomy
77.Modified radical mastectomy
Thyroid
80.Subtotal thyroidectomy

⁄

81.Near / Total thyroidectomy
Skin and soft tissue
82.Skin / Soft tissue lesion - excisional or
incisional biopsy
83.Soft tissue infection - Incision, drainage,
debridement
Surgical critical care - Catheter

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

Surgical critical care
85.Compartment pressure (abdomen, extremity) - ⁄
Measurement

⁄

⁄

⁄

84.Central venous catheter placement

๓๒

Group

Essential Procedures

Level 1

86.Damage control laparotomy

Level 2
⁄
⁄

87.Management of the open abdomen
Trauma

⁄

88.Bladder Injury - Repair
⁄

89.Duodenal Trauma - Management
90.Exploratory Laparotomy for trauma
91.Focused Abdominal Sonography for Trauma
(FAST)
92.Gastrointestinal Tract Injury - Repair

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄
⁄

93.Hepatic Injury - Packing and Repair
94.Lower Extremity Fasciotomy
95.Neck Exploration for Injury

⁄

⁄

⁄

⁄
⁄

96.Pancreatic Injury - Operation

⁄

97.Renal Injury - Repair/Resection

⁄

98.Splenectomy/Splenorrhaphy
99.Temporary Closure of the Abdomen

⁄
⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

104.Embolectomy - arterial

⁄

⁄

105.Thrombectomy - arterial
106.Ultrasound in the Diagnosis and
Management of Vascular Diseases

⁄

⁄

⁄

⁄

100.Wounds, Major - Debride/Suture
101.Burn Debridement and Grafting of Major
Burns
Vascular - Arterial disease
102.Amputation - Below knee (BK)
103.Amputation - Above knee (AK)

⁄

๓๓

Group

Essential Procedures

Level 2

Level 1

Vascular - Venous disease
107.Sclerotherapy - Peripheral Vein
108.Venous insufficiency / Varicose veins Operation
Vascular - Access
109.A-V fistula - Operation
111.Venous access devices - insertion
112.Chest tube placement and management

⁄

⁄

113.Exploratory thoracotomy
114.Pericardial window
Pediatric surgery
115.Inguinal hernia in childhood - Repair

⁄

Plastic surgery
116.Complex Wound Closure
117.Skin Grafting

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄
⁄

110.A-V shunt
Thoracic surgery

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

Genitourinary surgery
⁄

118.Cystostomy
119.Hydrocelectomy

⁄

120.Orchiectomy

⁄
⁄

121.Nephrectomy
Head and neck
122.Cricothyroidotomy

⁄

⁄
๓๔

Group

Essential Procedures
123.Cervical lymph node biopsy
124.Tracheostomy

⁄

⁄

⁄

⁄

Level 1

Level 2

⁄

⁄

⁄

⁄

Gynecology
125.Hysterectomy

⁄

126.Salpingo-oophorectomy

⁄

Total
61
70
100
205
หมายเหตุ เครื่ องหมาย ⁄ ในตารางตรงช่องระดับที่ ๑ (Level 1)หมายถึงชันปี
้ ที่ต้องทําหัตถการนันได้
้
เครื่ องหมาย ⁄ ในตารางตรงช่องระดับที่ ๒ (Level 2) หมายถึงหัตถการที่แพทย์ประจําบ้ านควรทําได้

ส่วน

ตารางหัตถการ แสดงหัตถการผ่ าตัดที่แพทย์ ประจําบ้ านจะต้ องทําได้ ตามจํานวน

ตลอดหลักสูตร
รายการ

ชื่อหัตถการผ่ าตัด

จํานวน (ราย/
ตลอด
๓๕

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Inguinal hernia operation
Surgery of stomach (gastrectomy, suture, gastro-intestinal anastomosis)
Mastectomy (partial/total), axillary surgery (ALND/SLN)
Amputation of lower extremity (below/above knee)
Ostomy procedures (gastrostomy, jejunostomy, ileostomy, colostomy)
Anal surgery (fistula/fissure)
Laparoscopic cholecystectomy
Hemorrhoidectomy
Colectomy (partial/total)
Thyroidectomy (partial/total)
Small bowel resection
Open cholecystectomy
Resection of rectum (anterior/low anterior/A-P resection)
Liver surgery (lateral segmentectomy, wedge resection)
Vascular surgery (vascular anastomosis, varicose vein)
EGD
Colonoscopy
ERCP (เป็ น index procedure กลุ่มที่ให้ assist)

หลักสูตร)
10
5
5
5
5
5
5
3
3
2
2
2
1
1
1
10
5
5

ผนวกที่ ๔
หลักสูตรการฝึ กอบรมศัลยปฏิบัตทิ ่ดี ี
๓๖

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯกํ าหนดให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมทุกคนที่จะมีสิทธิ์สอบวุฒิบตั รฯจะต้ องผ่านการ
ฝึ กอบรมหลักสูตรศัลยปฏิบัติท่ ีดี ( Good surgical practice ) ที่จดั โดยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯเป็ นประจําทุกปี
ก่อนปี การศึกษาจะเริ่ มขึ ้น
การอบรมใช้ เวลา 2 วัน ( 12 ชัว่ โมง ) มีเนื ้อหาการฝึ กอบรมครอบคลุมทุกมิตทิ างด้ านจริ ยธรรม ได้ แก่
1. Patient right
2. Communication skills
3. Patient safety
4. End of life care
5. Conflict of interest
6. Medical records
7. Patient expectation and satisfaction
8. Informed consent and refusal
9. Competency
10. Risk management
11. Professionalism

ผนวกที่ ๕ การวิจยั
๑. ขอบเขตความรั บผิดชอบ
เนื่องจากความสามารถในการทําวิจยั ด้ วยตนเองเป็ นสมรรถนะหนึง่ ที่แพทย์ประจําบ้ านศัลยศาสตร์ ต้องบรรลุ
ตามหลักสูตรฯ และผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์เป็ นองค์ประกอบหนึง่ ของการประเมินคุณสมบัตผิ ้ ทู ี่จะได้ รับวุฒิบตั รฯเมื่อ
สิ ้นสุดการฝึ กอบรม
ดังนันสถาบั
้
นฝึ กอบรมจะต้ องรับผิดชอบการเตรี ยมความพร้ อมให้ กบั แพทย์ประจําบ้ านของ
สถาบันตนเองตังแต่
้ การเตรี ยมโครงร่างการวิจยั ไปจนสิ ้นสุดการทํางานวิจยั และจัดทํารายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์เพื่อ
นําส่งราชวิทยาลัยฯ ทังนี
้ ้สถาบันฝึ กอบรมฯจะต้ องรายงานชื่องานวิจยั อาจารย์ที่ปรึกษา และความคืบหน้ าของ
งานวิจยั ตามกรอบเวลาที่กําหนดไปยังราชวิทยาลัยฯ เพื่อให้ มีการกํากับดูแลอย่างทัว่ ถึง

๒. คุณลักษณะของงานวิจัย
๓๗

๑. เป็ นผลงานที่ริเริ่ มใหม่ หรื อเป็ นงานวิจยั ที่ใช้ แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนทังในและต่
้
างประเทศแต่
นํามาดัดแปลงหรื อทําซํ ้าในบริ บทของสถาบันฝึ กอบรมฯ
๒. แพทย์ประจําบ้ านและอาจารย์ผ้ ดู ําเนินงานวิจยั ทุกคน ควรผ่านการอบรมด้ านจริ ยธรรมการวิจยั ใน
คน และ Good clinical practice (GCP)
๓. งานวิจยั ทุกเรื่ องต้ องได้ รับการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ฯของสถาบัน
๔. งานวิจยั ทุกเรื่ อง ควรดําเนินภายใต้ ข้อกําหนดของ GCP หรื อระเบียบวิจยั ที่ถกู ต้ องและเหมาะสม
กับคําถามวิจยั
๕. เป็ นในรูปแบบนิพนธ์ต้นฉบับซึ่งได้ รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ หรื อเป็ นในรู ปรายงานฉบับ
สมบูรณ์ตามรูปแบบที่กําหนดโดยราชวิทยาลัยฯ
๖. ผลงานวิจยั ได้ รับการนําเสนอเป็ นภาษาอังกฤษในที่ประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์
แห่ง ประเทศไทย การประชุม ของสมาคมศัล ยแพทย์ ทั่วไปแห่ง ประเทศไทย หรื อการประชุม
วิชาการทางศัลยศาสตร์ นานาชาติอื่นๆซึง่ อนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯเห็นชอบและรับรอง

๓. สิ่งที่ต้องปฏิบัตสิ าํ หรั บการดําเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับผู้ป่วย
๑. เมื่อได้ รับการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั แล้ วต้ องดําเนินการทําวิจยั ตาม
ข้ อตกลงโดยเคร่งครัด
๒. เมื่อมีการลงนามในเอกสารชี ้แจงผู้ป่วยหรื อผู้แทนเพื่อให้ ยินยอมเข้ าร่วมวิจยั
ต้ องให้ สําเนาแก่
ผู้ป่วยหรื อผู้แทนเก็บไว้ ๑ชุด
๓. ให้ ระบุในเวชระเบียนผู้ป่วยนอกหรื อผู้ป่วยในถึงสถานะ การเข้ าร่วมงานวิจยั ของผู้ป่วย
๔. การตรวจหรื อรักษาเพิ่มเติมจากโครงการวิจยั ที่ผา่ นการอนุมตั แิ ล้ ว โดยการกระทําดังกล่าวไม่ได้
เป็ นส่วนหนึง่ ของการดูแลรักษาผู้ป่วยตามปกติ ไม่สามารถทําได้ ไม่วา่ กรณีใดๆทังสิ
้ ้น ยกเว้ นได้ มี
การระบุและอนุมตั ิในโครงการวิจยั แล้ วและผู้วิจยั หรื อคณะผู้วิจยั ต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทัง้
ทางตรงและทางอ้ อมที่เกิดขึ ้นกับผู้ป่วยและผู้ดแู ลผู้ป่วย
๕. กรณีที่โครงการวิจยั กําหนดให้ ทําการตรวจหรื อรักษาที่เพิ่มเติมจากการดูแลรักษาผู้ป่วยตามปกติ
หากมีผลลัพธ์ที่อาจส่งผลต่อประโยชน์ให้ การดูรักษาผู้ป่วย
ให้ ดําเนินการแจ้ งคณะกรรมการ
จริ ยธรรมการวิจยั เพื่อวางแผนแจ้ งผู้ที่เกี่ยวข้ องรับทราบต่อไป
๖. หากเกิดกรณีอื่นนอกเหนือการคาดการณ์ ให้ รีบปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจยั
หรื อ
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั กรณีที่ไม่สามารถปรึกษาได้ ให้ ย้อนกลับไปใช้ หลักพื ้นฐาน ๓ข้ อ
ของจริ ยธรรมทางการแพทย์ในการตัดสินใจ คือ
๓๘

๖.๑ การถือประโยชน์สขุ ของผู้ป่วยเป็ นหลัก และการไม่ก่อให้ เกิดความทุกข์ทรมานกับผู้ป่วย
๖.๒ การเคารพสิทธิของผู้ป่วย
๖.๓การยึดมัน่ ในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคมที่จะได้ รับบริ การทางการแพทย์ตาม
มาตรฐาน

ผนวกที่ ๖
การรับรอง วุฒบิ ัตร สาขาศัลยศาสตร์ ให้ มีคุณวุฒิ “เทียบเท่ าปริญญาเอก”
การรับรองคุณวุฒิหรื อวุฒิการศึกษา วุฒิบตั ร (ว.ว.) สาขาศัลยศาสตร์ ให้ “เทียบเท่าปริ ญญาเอก” นัน้
ถือเป็ นสิทธิสว่ นบุคคลและของแต่ละสถาบันฯที่ให้ การฝึ กอบรม โดยให้ เป็ นไปตามความสมัครใจของแต่ละสถาบันที่ให้
การฝึ กอบรมฯ และความสมัครใจของแพทย์ประจําบ้ านแต่ละรายด้ วย หากแพทย์ประจําบ้ านมีความประสงค์ดงั กล่าว
ตนเองจะต้ องแจ้ งให้ สถาบันฝึ กอบรมฯทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนว่าจะรับการฝึ กอบรมที่มีโอกาสได้ รับทัง้ ว.ว.
และการรับรองวุฒิดงั กล่าวให้ “เทียบเท่าปริ ญญาเอก” กรณีนี ้ผู้เข้ าอบรมจะต้ องมีผลงานวิจยั โดยที่เป็ นผู้วิจยั หลัก และ
ผลงานนันต้
้ องตีพิมพ์ในวารสารที่เป็ นที่ยอมรับของอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ
ในกรณีที่สถาบันฝึ กอบรมฯไม่สามารถจัดการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน เพื่อให้ มีการรับรองคุณวุฒิ
ว.ว. “เทียบเท่าปริ ญญาเอก” ได้ สถาบันนันมี
้ สิทธิ์ที่จะไม่จดั การฝึ กอบรมแบบที่มีการรับรองคุณวุฒิให้ “เทียบเท่า
ปริ ญญาเอก” ได้ แต่สถาบันนันต้
้ องแจ้ งให้ แพทย์ประจําบ้ านทราบตังแต่
้ วนั เริ่ มเปิ ดรับสมัครเข้ าเป็ นแพทย์ประจําบ้ าน
ไปจนถึงวันที่เริ่ มเปิ ดการฝึ กอบรม ในกรณีที่สถาบันฝึ กอบรมฯใดต้ องการให้ มีการรับรอง ว.ว. ให้ มีคณ
ุ วุฒิดงั กล่าว แต่
มีทรัพยากรจํากัด สถาบันฝึ กอบรมฯนันสามารถติ
้
ดต่อขอความร่วมมือจากอาจารย์และทรัพยากรจากสถาบันฝึ กอบรม
ฯอื่นมาช่วยได้
การที่แพทย์ประจําบ้ านสอบผ่านและมีสิทธิ์ได้ รับวุฒิบตั รสาขาศัลยศาสตร์ แล้ ว หากมีความประสงค์
จะให้ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ดําเนินการออกเอกสารเพื่อรับรองว่าวุฒิบตั รสาขาศัลยศาสตร์ มี
คุณวุฒิ “เทียบเท่าปริ ญญาเอก” นัน้ จะต้ องทําให้ ผลงานวิจยั หรื อส่วนหนึง่ ของผลงานวิจยั ที่สง่ มาให้ ราชวิทยาลัยฯ
ประกอบการเข้ าสอบ ว.ว. ในครัง้ นัน้ มีลกั ษณะดังนี ้
๑. ผลงานวิจยั ต้ องได้ รับการตีพิมพ์หรื ออย่างน้ อยได้ รับการตอบรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรื อ
นานาชาติที่มีคณ
ุ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
๓๙

๒. ให้ ใช้ ภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดย่อ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรื อนานาชาติที่มีคณ
ุ ภาพที่อยูน่ อกเหนือประกาศของ TCI ให้ เป็ น
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ถกู คัดเลือกให้ อยูใ่ น PubMed, Scopus, Web of Science หรื อ Google Scholar หรื อ
ในวารสารนานาชาติที่ใช้ ภาษาอังกฤษในบทความหรื อในบทคัดย่อและมีการตีพิมพ์วารสารฉบับนี ้มานานเกิน 10 ปี
(วารสารเริ่ มออกอย่างช้ าในปี พ.ศ. 2549 หรื อ ค.ศ.2006)
ในกรณีที่ ว.ว. ของศัลยแพทย์ได้ รับการรับรองว่า “เทียบเท่าปริ ญญาเอก” แล้ วนันราชวิ
้
ทยาลัยฯ ขอ
แนะนําว่า ห้ ามใช้ คําว่า Ph.D. หรื อ ปร.ด. ท้ ายชื่อในคุณวุฒิ หรื อวุฒิการศึกษา และห้ ามเขียนคําว่า ดร. นําหน้ าชื่อ
ตนเอง แต่สถาบันการศึกษาสามารถใช้ ว.ว. ที่ “เทียบเท่าปริ ญญาเอก” นี ้ มาใช้ ให้ ศลั ยแพทย์เป็ นอาจารย์ประจํา
หลักสูตรการศึกษา อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษา อาจารย์คมุ วิทยานิพนธ์ หรื อเป็ นวุฒิการศึกษาประจํา
สถานศึกษาได้ โดยเสนอให้ สถาบันการศึกษาแสดงวุฒิการศึกษาแยกกันดังนี ้
- มีอาจารย์ “เทียบเท่าปริ ญญาเอก” จํานวนกี่ทา่ น จาก ว.ว.
- มีอาจารย์ “Ph.D.หรื อ ปร.ด. หรื อ ปริ ญญาเอก” จํานวนกี่ทา่ น
ดังนัน้ วุฒิบตั รฯ หรื อ หนังสืออนุมตั ฯิ ของท่านที่ได้ รับการรับรองวุฒิการศึกษานี ้ อาจจะมีคําว่า
“เทียบเท่าปริ ญญาเอก” ต่อท้ ายได้ เท่านัน้

๔๐

ผนวกที่ ๗
ตารางหมุนเวียนแพทย์ ประบ้ านตลอดหลักสูตร ( ๔๘ เดือน )
Core อย่างน้ อย 30 เดือน

Other Related
รวม 1-10 เดือน
(สถาบันฝึ กอบรมเป็ นผู้กําหนดตามความเหมาะสม โดยไม่
จําเป็ นต้ องครบทุกหัวข้ อ)

Elective 6 -10 เดือน
(อย่างน้ อยเป็ น General surgery 2 เดือน)

Total

General surgery
Endoscopy
ICU
Pediatric surgery
CVT (เน้ น Trauma )
ER
Urology
Plastic surgery
Anesthesiology
Pathology
Gynecology
Neurosurgery
Orthopedics
Radiology
Research
By resident and by
institute

1 เดือน
1 เดือน

48 เดือน

๔๑

ผนวกที่ ๘ การประเมินผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม

๘.๑ การประเมินสมรรถนะ PBA และ DOPS หรื อหัตถการ

แพทย์ประจําบ้ านสาขาศัลยศาสตร์ ต้องมีความสามารถในการทําผ่าตัดได้ เองโดยผ่านการประเมินสมรรถนะ PBA
และ DOPS หรื อหัตถการอย่างใดอย่างหนึง่ อย่างน้ อย 1 หัตถการตามที่กําหนดในแต่ละชันปี
้ โดยแพทย์ประจําบ้ านแต่
ละชันปี
้ สามารถเลือกหัตถการที่จะประเมินเพียง ๑ หัตถการในแต่ละชันปี
้ เท่านัน้
๘.๑.๑ กําหนดชนิดการผ่ าตัดเพื่อประเมินในแต่ ละชัน้ ปี

Operation
1. Excision of skin and soft tissue lesion
2. Appendectomy
3. Subclavian/Internal jugular vein catheterization
4. Ray amputation
1. Major extremities amputation
2. Inguinal herniorrhaphy
3. Excision of breast mass
4.Exploratory laparotomy with simple suture of PUP
5. Feeding ostomy
1. Esophago-gastroduodenoscope
2. Hemorrhoidectomy
3. Colostomy/Ileostomy
4. Intestinal anastomosis
5. Total mastectomy with sentinel lymph nodes biopsy
1. Vascular anastomosis or embolectomy
2. Thyroidectomy
3. Modified radical mastectomy
4. Open cholecystectomy
5. Laparoscopic cholecystectomy

ป ๑

ป ๒

ป๓

ป๔





















๔๒

6. Colonoscopy
7. Colectomy
8. Exploratory laparotomy for trauma




๘.๑.๒ สาระการประเมินและเกณฑ์ ผ่านประเมินในแต่ ละชนิดการผ่ าตัด
Operation

ผ่ าน

ไม่ ผ่าน

1. Consent for operation
2. Preoperative care
3. Exposure and closure
4. Surgical technique
5. Postoperative care

ผนวก ๘.๒ การรายงานประสบการณ์ การผ่ าตัด
แพทย์ประจําบ้ านทุกชันปี
้ ต้องบันทึกประสบการณ์การผ่าตัดลงใน E-logbook ตามแบบของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ
ให้ ครบถ้ วน โดยสถาบันต้ องตังเกณฑ์
้
การผ่านการประเมินให้ ชดั เจนในแต่ละรอบเดือนของการฝึ กอบรม

ผนวก ๘.๓ กิจกรรมประชุมวิชาการ
สถาบันฝึ กอบรมควรมีหวั ข้ อกิจกรรมวิชาการดังนี ้
1. Mortality and morbidity conference
2. Grand round and bedside teaching
3.Interesting case conference
4. Interesting emergency conference
5. Surgico-radiological conference
6. Surgico-pathological conference
7. Topic review
๔๓

8. Journal reading

ผนวก ๘.๔ การประเมินสมรรถนะด้ านจริยธรรมความเป็ นมืออาชีพ การมีทกั ษะปฏิสัมพันธ์
และ การสื่อสาร
กําหนดรูปแบบการประเมินดังตัวอย่ างข้ างล่ าง
สาระการประเมิน

ผ่ าน

ไม่ ผ่าน

๑. ทักษะปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน ( แพทย์ พยาบาล อื่นๆ )
๒. ทักษะปฏิสมั พันธ์กบั ผู้ป่วยและญาติ
๓. สมรรถนะด้ านจริ ยธรรม เช่น การตรงต่อเวลา สัมมาคารวะ อ่อนน้ อมถ่อมตน
ความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ การงาน
๔. การบันทึกเวชระเบียน
๕. การเสนอรายงานกิจกรรมวิชาการ
หมายเหตุ แพทย์ ประจําบ้ านต้ องผ่ านการประเมินทุกข้ อ

ผนวก ๘.๕ ความก้ าวหน้ าการวิจัยและเกณฑ์ การผ่ านชัน้ ปี
ชันปี
้ ที่ ๑
ชันปี
้ ที่ ๒
ชันปี
้ ที่ ๓
ชันปี
้ ที่ ๔

ต้ องผ่าน Research workshop, Proposal development
Ethical approval, เก็บข้ อมูลวิจยั
เก็บข้ อมูลวิจยั
สรุปผลการวิจยั วิจารณ์ผลการวิจยั นําเสนอผลงานวิจยั

ผนวก ๘.๖ การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒบิ ัตรแสดงความรู้ ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์
การสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ
(๑) คุณสมบัตผิ ้ ูมีสิทธิ์เข้ าสอบ

๔๔

ผู้มีสิทธิ์สอบวุฒิบตั รฯจะต้ องผ่านการฝึ กอบรมครบตามหลักสูตรที่สถาบันฝึ กอบรมกําหนด ทังนี
้ ้ระยะเวลาของ
การฝึ กอบรมต้ องไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๘๐ ของระยะเวลาตามหลักสูตร หรื อสถาบันฝึ กอบรมฯพิจารณาแล้ วเห็นสมควร
ให้ เข้ าสอบได้
(๒) เอกสารที่ต้องใช้ ประกอบการสอบวุฒบิ ัตรฯ
ประกอบด้ วย
๑. เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบตั จิ ากสถาบันฝึ กอบรมฯตามที่กําหนด
๒. ผลงานวิจยั ๑เรื่ อง ซึง่ ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์อนั เป็ นที่ยอมรับของอนุกรรมการฝึ กอบรม
และสอบสาขาศัลยศาสตร์
หรื อสําเนานิพนธ์ ต้นฉบับ หรื อ รายงานฉบับสมบูรณ์ตามรู ปแบบที่กําหนดโดยราช
วิทยาลัยฯ และได้ นําเสนอเป็ นภาษาอังกฤษในที่ประชุมวิชาการ ได้ แก่ การประชุมนานาชาติ การประชุมของสมาคม
ศัลยแพทย์ทวั่ ไปแห่งประเทศไทยการประชุมของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย และหรื อ
การประชุมอื่นๆซึง่ อนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ. เห็นชอบและรับรองและใบรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการ
วิจยั ในมนุษย์
๓. เอกสารรับรองการปฏิบตั งิ านตามแฟ้มสะสมผลงาน
๔. Log book แสดงผลจํานวนการผ่าตัดตลอด ๔ ปี
๕. Certificate of Basic Surgical Research & Methodology
๖. Certificate of Basic Science in Surgery
๗. Certificate of Advanced Trauma Life Support ( ATLS )
๘. Certificate of Good surgical practiceที่จดั โดยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
๙. เอกสารรับรองผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตรการแพทย์ทางเลือก(Thai health care system)
๑๐. เอกสารผ่านการประเมิน PBA หรื อ DOPS หัตถการตามกําหนดในแต่ละชันปี
้ 1-4
(๔) วิธีการประเมิน
ประกอบด้ วย ๔ ส่ วน
ก. การสอบข้ อเขียน ต้ องสอบผ่านเกณฑ์ตามที่อนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตร์ กําหนด
การสอบข้ อเขียน เป็ นการสอบวัดความรู้ ทงั ้ ๓ ส่วนได้ แก่
๑. ความรู้ทางศัลยศาสตร์ คลินิค (Clinical Surgery)
๒. ความรู้ทางพยาธิศลั ยศาสตร์ (Surgical Pathology)
๓. ความรู้ทางการสืบค้ น (Investigations)

๔๕

ผู้เข้ ารับการประเมินโดยการสอบข้ อเขียนต้ องเป็ นแพทย์ประจําบ้ านที่ได้ รับการฝึ กอบรมครบ 3 ปี เป็ นต้ นไป
โดยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯจะจัดให้ มีการสอบข้ อเขียนปี ละ1 ครัง้ หรื อมากกว่าตามความเหมาะสมและให้ เสร็ จสิ ้น
ภายในเดือนมิถนุ ายนของปี
ถ้ าผู้เข้ ารับการประเมินสอบไม่ผา่ นข้ อเขียนส่วนใดก็สามารถสอบแก้ ตวั เฉพาะส่วนนัน้
โดยให้ ถือว่าแต่ละ
ส่วนเป็ นอิสระต่อกัน และเมื่อสอบข้ อเขียนส่วนใดผ่านแล้ วให้ สว่ นนันมี
้ อายุ 4 ปี ผู้เข้ ารับการประเมินต้ องสอบผ่าน
ครบทัง้ 3 ส่วน ก่อนส่วนที่สอบผ่านแล้ วจะหมดอายุ จึงมีสิทธิเข้ าสอบปากเปล่า (ข้ อเขียนส่วนที่สอบผ่านแล้ วเกิน 4 ปี
ต้ องสอบใหม่)
ข. ประเมินภาคปฏิบัติ
ประกอบด้ วยผลการปฏิบตั งิ านจากสถาบันฝึ กอบรมเช่นแฟ้มสะสมผลงาน E - logbook
ค. การสอบปากเปล่ า
ผู้เข้ ารับการประเมินโดยการสอบปากเปล่าจะต้ องจบการฝึ กอบรมตามหลักสูตร และสอบผ่านข้ อเขียนครบ
ทัง้ 3 ส่วน ผู้เข้ ารับการประเมินสามารถคงใช้ สิทธิในการสอบปากเปล่าเป็ นเวลา 2 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่มีคณ
ุ สมบัติครบ
ในการสอบปากเปล่าถ้ าสอบปากเปล่าไม่ผา่ นภายในเวลา 2 ปี ต้ องเริ่ มต้ นสอบข้ อเขียนใหม่ทกุ ส่วน
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์อาจจะจัดให้ มีการสอบปากเปล่าปี ละ 2 ครัง้
ง. การประเมินผลงานวิจัย
เป็ นไปตามข้ อกําหนดของอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตร์

ผนวก ๘.๗ การวัดและประเมินเพื่อออกหนังสืออนุมัตแิ สดงความรู้ ความชํานาญในการ
ประกอบ วิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์

.

ก. คุณสมบัตขิ องผู้รับการประเมิน
๑.ปริ ญญาบัตรแพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิตหรื อเทียบเท่าที่แพทยสภารับรองได้ รับการขึ ้น
ทะเบียนประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา
๒. ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕
๓. มีประสบการณ์ปฏิบตั งิ านในแผนกศัลยกรรมอย่างน้ อย 7 ปี (ไม่รวมปี เพิ่มพูนทักษะ)
ในโรงพยาบาลที่มีการแบ่งแผนกศัลยกรรมชัดเจน
๔. เป็ นผู้ที่มีความประพฤติดี
ข. หลักฐานที่ต้องแสดงก่ อนการประเมิน
๑. ใบรับรองคุณสมบัตแิ ละการปฏิบตั งิ านจากผู้อํานวยการโรงพยาบาลนัน้
๒. หลักฐานคุณสมบัติตามข้ อ ก.
๔๖

๓. รายงานประสบการณ์การผ่าตัดตามแบบรายงานที่คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ
ได้ กําหนดไว้
หมายเหตุ เมื่อคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ พิจารณาอนุมตั ิให้ แพทย์ผ้ นู นเข้
ั ้ าสอบได้ ผู้สมัคร
ต้ องชําระค่าธรรมเนียมเพื่อการสอบตามที่กําหนดและผ่านกระบวนการสอบเช่นเดียวกับการประเมินเพื่อขอวุฒิบตั รฯ

ผนวกที่ ๙ เกณฑ์ การให้ คะแนนในการคัดเลือกแพทย์ ประจําบ้ าน
ตัวอย่ างเกณฑ์ พจิ ารณาคัดเลือกแพทย์ ประจําบ้ าน
ชื่อผู้สมัคร…………………………………………………………………………………….
1. คะแนนมีต้นสังกัดหน่ วยงานราชการ (4 คะแนน)
 มีต้นสังกัดหน่ วยงานราชการ
4
ไม่ มีต้นสังกัดหน่ วยงานราชการ
0
2. ประสพการณ์ การเป็ นแพทย์
2.1 จํานวนปี ที่ใช้ ทุนรั ฐบาล(8 คะแนน)

คะแนนที่ได้ ………..…………
คะแนน
คะแนน

จํานวนปี ที่ใช้ ทนุ

3 ปี ขึ ้นไป

8

คะแนน

จํานวนปี ที่ใช้ ทนุ

2 ปี

6

คะแนน

จํานวนปี ที่ใช้ ทนุ

1 ปี

4

คะแนน

คะแนนที่ได้ ………..…………

จํานวนปี ที่ใช้ ทนุ
0 ปี
0
คะแนน
2.2 เคยปฎิบัตงิ านดูแลรั กษาเฉพาะผู้ป่วยศัลยกรรม (4 คะแนน) คะแนนที่ได้ ………..…………
เคย

4

คะแนน

 ไม่ เคย
0
3. ประวัตผิ ลการศึกษาแพทยศาสตร์ บัณฑิต
3.1 เกรดเฉลี่ยรวมทุกวิชา (5 คะแนน)
เกรดเฉลี่ย 3.50 - 4.00
5
เกรดเฉลี่ย 3.00 - 3.49
4

คะแนน
คะแนนที่ได้ ………..…………
คะแนน
คะแนน
๔๗

เกรดเฉลี่ย 2.50 - 2.99
3
คะแนน
เกรดเฉลี่ย 2.00 - 2.49
2
คะแนน
3.2 เกรดเฉลี่ยเฉพาะวิชาศัลยศาสตร์ (5 คะแนน)
คะแนนที่ได้ ………..…………
เกรดเฉลี่ย 3.50 - 4.00
5
คะแนน
เกรดเฉลี่ย 3.00 - 3.49
4
คะแนน
เกรดเฉลี่ย 2.50 - 2.99
3
คะแนน
เกรดเฉลี่ย 2.00 - 2.49
2
คะแนน
หมายเหตุ : ให้ นําเกรด X หน่ วยกิต หารด้ วยหน่ วยกิตที่รวม
4. หนังสือแนะนําตนเอง(Recommendation ) (4 คะแนน)
คะแนนที่ได้ ………..…………
มีหนังสือแนะนําตนเอง
4
คะแนน
ไม่ มีหนังสือแนะนําตนเอง
0
คะแนน
5. การสอบข้ อเขียน (10 คะแนน)
คะแนนที่ได้ ………..…………
6. การสอบสัมภาษณ์ (70 คะแนน)
คะแนนที่ได้ ………..…………
วิธีการให้ คะแนนผลลัพธ์กระทําโดยให้ ตดั คะแนนของกรรมการท่านที่มากที่สดุ และน้ อยที่สดุ ออก
แล้ วหาค่าคะแนนเฉลี่ยจากกรรมการท่านที่เหลือ
ใบคะแนนสํ าหรับการสอบสั มภาษณ์ (Interview)
หัวข้อที่ให้คะแนน
ชื่อผูส้ มัคร

ชื่อผูใ้ ห้คะแนน

ความเห็นเพิ่มเติม

คะแนน

การแต่งกายและการดูแลสุขภาพ

1

2

3

4

5

6

7

8 9 10

มนุษยสัมพันธ์จริ ยธรรมและเจตคติ

1

2

3

4

5

6

7

8 9 10

การใช้คาํ พูดและการแสดงออกด้านภาษา

1

2

3

4

5

6

7

8 9 10

การรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น

1

2

3

4

5

6

7

8 9 10

ความเชื่อมัน่ ในตัวเองและการแสดงออกในที่สาธารณะ

1

2

3

4

5

6

7

8 9 10

ปฏิภาณไหวพริ บและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

1

2

3

4

5

6

7

8 9 10

กริ ยามารยาท และการวางตัว

1

2

3

4

5

6

7

8 9 10

คะแนนรวม
๔๘

ผนวกที่ ๑๐
เกณฑ์ การพิจารณาเพื่อเปิ ดสถาบันฝึ กอบรมแพทย์ ประจําบ้ านฯ
ขัน้ ตอนการขออนุมัตเิ ปิ ดเป็ นสถาบันฝึ กอบรมแพทย์ ประจําบ้ าน

เมื่อสถาบันฝึ กอบรมใด ต้ องการเปิ ดเป็ นสถาบันฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาศัลยศาสตร์ ตามหลักสูตร
ของแพทยสภาและราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย จะต้ องจัดทํารายงานตามแบบบันทึกข้ อมูลฉบับ ก
และฉบับ ข ของแพทยสภา แล้ วส่งไปยังแพทยสภา เพื่อที่แพทยสภาจะได้ ส่งต่อไปยังราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่ง
ประเทศไทย โดยมีคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตร์ ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศ
ไทยจะเป็ นผู้ดําเนินการรับรองเป็ นสถาบันฝึ กอบรมต่อไป สถาบันฝึ กอบรมใดที่ขอเปิ ดนันจะต้
้
องระบุสถานภาพ
ของสถาบันฝึ กอบรมมาด้ วย ดังนี ้
1. สถาบันฝึ กอบรมหลัก ได้ แก่ สถาบันฝึ กอบรมที่ดําเนินการจัดทําหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน
และได้ รับการอนุมตั จิ ากแพทยสภาให้ เปิ ดเป็ นสถาบันฝึ กอบรมโดยจัดให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม (แพทย์ประจํา
บ้ าน) ได้ รับประสบการณ์จากสถาบันฝึ กอบรมตลอดหลักสูตร หรื อเป็ นเวลาไม่ตํ่ากว่า 2 ใน 3 ของหลักสูตร
(32 เดือน)
2. สถาบันฝึ กอบรมสมทบ ได้ แก่ สถาบันฝึ กอบรมที่ได้ รับอนุมตั จิ ากแพทยสภาให้ เป็ นสถาบันฝึ กอบรมสมทบ
กับสถาบันหลัก เพื่อจัดการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน ในส่วนที่สถาบันหลักไม่สามารถจัดประสบการณ์ให้ ได้
โดยรวมระยะเวลาแล้ วต้ องไม่ตํ่ากว่า 3 เดือน และไม่เกิน 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร (มากกว่าหรื อ
เท่ากับ 16 เดือน)
3. สถาบันร่ วมฝึ กอบรม ได้ แก่ สถาบันฝึ กอบรมตังแต่
้ 2แห่งขึ ้นไป ดําเนินการจัดทําหลักสูตรการฝึ กอบรม
แพทย์ประจําบ้ านร่วมกัน และได้ รับอนุมตั จิ ากแพทยสภาให้ เปิ ดเป็ นสถาบันฝึ กอบรมร่ วมกัน โดยจัดให้ แพทย์
ประจําบ้ านได้ รับประสบการณ์จากทุกสถาบัน โดยแต่ละแห่งมีเวลาไม่ตํ่ากว่า 1 ใน 3 ของระยะเวลาของ
หลักสูตร (ถ้ า 3 แห่งร่วมฝึ กอบรม แต่ละแห่งต้ องจัดให้ แห่งละ 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร ถ้ าเป็ น 2
แห่งร่วมฝึ กอบรม อาจแบ่งเป็ น 2 ปี เท่ากัน หรื อแห่งแรก 2.5 ปี และแห่งที่สอง 1.5 ปี )

สถานภาพของสถาบันฝึ กอบรมที่ขอเปิ ด
สถาบันหลัก
๔๙

สถาบันร่ วมฝึ กอบรม โดยร่ วมกับ .......................................................................
สถาบันหลัก จํานวน ...........เดือน และมีสถาบันสมทบ จํานวน ......... เดือน ดังนี ้
1. ..................................................................... จํานวน .......... เดือน
2. ..................................................................... จํานวน .......... เดือน
จํานวนแพทย์ประจําบ้ านที่ต้องการต่อหนึง่ ชันปี
้ )
จํานวน .........คน
โดยคณะกรรมการตรวจประเมินสถาบัน จะทําการตรวจประเมินสถาบันในข้ อมูลหมวดต่างๆ ตามข้ อกําหนด ต่อไป

๑. เกณฑ์ มาตรฐานสถาบันฝึ กอบรมหลัก
1. เกณฑ์ทวั่ ไป จํานวน 9 ข้ อ

2. เกณฑ์เฉพาะ จํานวน 9 ข้ อ โดยแบ่งเป็ น

2.1 จํานวนเตียงของโรงพยาบาลและของผู้ป่วยศัลยกรรม
2.2 จํานวนผู้ป่วยและชนิดหัตถการการผ่าตัดตามที่กําหนด
2.3 จํานวนห้ องผ่าตัด
2.4 จํานวนอาจารย์แพทย์ที่รองรับการฝึ กอบรมฯ
2.5 กิจกรรมวิชาการ (1 ปี ย้อนหลัง)
2.6 คุณภาพของเวชระเบียนผู้ป่วย (1 ปี ย้อนหลัง)
2.7 เอกสารสําคัญในการฝึ กอบรมฯ
2.8 คณะกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ านและอาจารย์ศลั ยแพทย์ผ้ กู ํากับดูแลการฝึ กอบรมฯ
2.9 สํานักงาน / กลุม่ งาน / ภาควิชา

1. เกณฑ์ ท่ ัวไป
๕๐

หัวข้ อ

รายละเอียด

ผลการตรวจ
เยี่ยม
C N/C หมายเหตุ
มี (1) ไม่มี
(0)

1. การรับรองคุณภาพ
ของโรงพยาบาล/กลุม่
งาน
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการ จัดการ
ฝึ กอบรม

C = ได้ รับการรับรองคุณภาพหรื ออยู่ระหว่างดําเนินการ
พัฒนาเพื่อรับรองคุณภาพ
N/C = ไม่ได้ รับการรับรองคุณภาพ
C = มีหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ /
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรื อแผนกในโรงพยาบาล เช่น กลุ่ม
งาน เป็ นผู้รับผิดชอบดําเนินการจัดการฝึ กอบรมฯ
N/C = ไม่มีหน่วยงานหรื อแผนกหรื อกลุม่ งานที่จะ
รับผิดชอบดําเนินการจัดการฝึ กอบรมฯ
3. ปณิธาน และพันธกิจ C = มีปณิธาน และพันธกิจชัดเจน ในการมุง่ ผลิตแพทย์
ประจําบ้ านที่มีความรู้ความสามารถ และมีคณ
ุ สมบัติ
สอดคล้ องกับหลักสูตรฯ
N/C = ไม่มีการกําหนดปณิธาน หรื อพันธกิจ หรื อกําหนด
ไม่ชดั เจน
4. ระบบบริ หารงาน
C = มีระบบบริ หารงานในหน่วยงานที่ชดั เจน และเอื ้อต่อ
การจัดการฝึ กอบรมฯ
N/C = ไม่มีระบบบริ หารงานในหน่วยงานที่ชดั เจน หรื อมี
แต่ไม่เอื ้อต่อการฝึ กอบรมฯ
5. ห้ องปฏิบตั กิ ารสําหรับ C = มีห้องปฏิบตั กิ ารด้ านพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถ
การชันสูตร
ทําการตรวจศพ ชิ ้นเนื ้อ และสิ่งส่งตรวจ
N/C = ไม่มีห้องปฏิบตั กิ ารด้ านพยาธิวิทยากายวิภาค
C = มีห้องปฏิบตั กิ ารด้ านพยาธิวิทยาคลินิก ให้ บริ การด้ าน
ตรวจโลหิตวิทยา เคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์ จุลชีววิทยา
วิทยาภูมิค้ มุ กัน และมีธนาคารเลือด
๕๑

หัวข้ อ

รายละเอียด

ผลการตรวจ
หมายเหตุ
เยี่ยม

N/C = ไม่มีห้องปฏิบตั กิ ารด้ านพยาธิวิทยาคลินิกและไม่มี
ธนาคารเลือด
6. หน่วยรังสีวิทยา
C = มีการตรวจทางรังสีที่จําเป็ นต่อการฝึ กอบรม
N/C = ไม่มีการตรวจทางรังสีที่จําเป็ นต่อการฝึ กอบรม
7. ห้ องสมุดทาง
C = มีห้องสมุดและมีตํารามาตรฐานทางการแพทย์
การแพทย์
รวมทังวารสารทางการแพทย์
้
ที่ใช้ บอ่ ยหรื อ electronic
books และสามารถทําการสืบค้ นทางคอมพิวเตอร์ ได้
N/C = ไม่มีห้องสมุด หรื อมีแต่ขาดตําราและวารสาร
มาตรฐานทางการแพทย์ หรื อไม่สามารถสืบค้ นตําราและ
วารสารทางคอมพิวเตอร์ ได้
8. หน่วยเวชระเบียนและ C = มีหน่วยเวชระเบียน ซึง่ รับผิดชอบการดูแลรักษา
สถิติ
จัดเก็บ ค้ นหา แฟ้มประวัตผิ ้ ปู ่ วย ทังผู
้ ้ ป่วยใน และผู้ป่วย
นอก อย่างมีประสิทธิภาพ
N/C = ไม่มีหน่วยเวชระเบียน หรื อมีหน่วยเวชระเบียนแต่มี
ปั ญหาในการดูแลรักษา จัดเก็บ และสืบค้ นแฟ้มประวัติ
ผู้ป่วย ทังผู
้ ้ ป่วยในและผู้ป่วยนอก
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง C = มีหน่วยงานทางคลินิกที่เกี่ยวข้ องกับการฝึ กอบรม ที่
ทางคลินิก
สําคัญ ได้ แก่ อายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ สูติศาสตร์ -นรี
เวชวิทยา เพื่อสามารถให้ การปรึกษาผู้ป่วยได้ เมื่อจําเป็ น
N/C = ไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการฝึ กอบรม ทัง้
อายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ สูต-ิ นรี เวชวิทยา หรื อขาด
อย่างใดอย่างหนึง่
รวมคะแนน (เกณฑ์ผา่ น 9/9)
C = Compliance หรื อ Conformity = สอดคล้ อง, มี, ครบ
N/C = Non-compliance หรื อ Non-conformity = ไม่สอดคล้ อง, ไม่มี, ไม่ครบ

เกณฑ์ เฉพาะ2.1 จํานวนเดียงของโรงพยาบาลและผู้ป่วยศัลยกรรม
๕๒

รายละเอียด

เกณฑ์

2.1.1 เตียง
โรงพยาบาล
2.1.2 เตียงผู้ป่วย
ศัลยกรรมรวม (นับ
รวมเตียงสามัญ
และเตียงพิเศษ
ของศัลยกรรม)
2.1.3 เตียงหอ
อภิบาลผู้ป่วยหนัก
ศัลยกรรม

ไม่น้อยกว่า 400
เดียง
ไม่น้อยกว่า 80
เตียง

ผลการประเมิน
ข้ อมูล
รพ.ที่ ไม่ มี/ไม่ มี/ผ่ านการ สรุ ปผลการ
ขอเปิ ด ผ่ าน
ประเมิน ประเมินข้ อ 2.1

หมายเหตุ

ไม่น้อยกว่า 8
เตียง (สัดส่วน
อย่างน้ อยร้ อยละ
10 ของจํานวน
เตียงศัลยกรรม)
เกณฑ์ผา่ น 3/3

ข้ อมูลเพิ่มเติม

เกณฑ์ เฉพาะ 2.2จํานวนผู้ป่วยและชนิดหัตถการการผ่ าตัดตามที่กาํ หนด ( ตารางที่ 2 )
๕๓

รายละเอียด

2.2.1 มีจํานวนผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยใน และปริมาณการ
ผ่าตัดต่อปี ผา่ นตาม
เกณฑ์
2.2.2 จํานวนชนิด
หัตถการผ่าตัดตามที่
กําหนดในตาราง ต่อปี
(18 หัตถการ) (ตาม
ตาราง 2 )

เกณฑ์

ผลการประเมิน
สรุ ปผล
ข้ อมูล รพ.ที่ ไม่ มี/ มี/ผ่ าน
การ
ขอเปิ ด
ไม่
การ
ประเมิน
ผ่ าน ประเมิน
ข้ อ 2.2

หมายเหตุ

ตามเกณฑ์ในตาราง 1

ผ่านตามเกณฑ์ ดังนี ้
ต้ องมีหตั ถการผ่าตัดผ่าน
เกณฑ์อย่างน้ อย 15 ใน
18 หัตถการ (จํานวน
หัตถการผ่าตัดต่อปี =
เกณฑ์ขนตํ
ั ้ ่า x จํานวน
แพทย์ประจําบ้ าน )
เกณฑ์ผา่ น 2/2

ข้ อมูลเพิ่มเติม

๕๔

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม ตามศักยภาพของสถาบันการฝึ กอบรมและตาม
ผลการตรวจประเมิน
สถาบันระดับที่ 1 สามารถรั บแพทย์ ประจําบ้ านได้ ตามสัดส่ วน
สถาบันระดับที่ 2 สามารถรั บแพทย์ ประจําบ้ านได้ ตามสัดส่ วน
สถาบันระดับที่ 3 สามารถรั บแพทย์ ประจําบ้ านได้ เต็มตามศักยภาพ
ผลประเมินระดับที่ 1 จํานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมปี ละ ชันละ
้ (คน)
ผลประเมินระดับที่ 2 จํานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมปี ละ ชันละ
้ (คน)
ผลประเมินระดับที่ 3 จํานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมปี ละ ชันละ
้ (คน)
จํานวนอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
จํานวนผู้ป่วยนอกศัลยกรรม (ราย/ปี )
จํานวนผู้ป่วยในศัลยกรรม (ราย/ปี )
จํานวนผ่าตัดใหญ่ไม่ฉกุ เฉิน (ราย/ปี )
จํานวนผ่าตัดใหญ่ฉกุ เฉิน (ราย/ปี )

1
1
1
1
1
2
2
4
20,000 21,000
4,000 4,200
1,500 1,575
800
800

1
2
3
6
22,000
4,600
1,650
800

2
3
4
8
23,000
4,800
1,725
850

2-3
4
5
10
24,000
5,000
1,800
850

3-4
5
6
12
25,000
5,200
1,875
850

3-4
5-6
7
14
26,000
5,400
1,950
900

4-5
6-7
8
16
27,000
5,600
2,025
900

ผลประเมินระดับที่ 1 จํานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมปี ละ ชันละ
้ (คน)
ผลประเมินระดับที่ 2 จํานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมปี ละ ชันละ
้ (คน)
ผลประเมินระดับที่ 3 จํานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมปี ละ ชันละ
้ (คน)
จํานวนอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
จํานวนผู้ป่วยนอกศัลยกรรม (ราย/ปี )
จํานวนผู้ป่วยในศัลยกรรม (ราย/ปี )
จํานวนผ่าตัดใหญ่ไม่ฉกุ เฉิน (ราย/ปี )
จํานวนผ่าตัดใหญ่ฉกุ เฉิน (ราย/ปี )

4-6
5-7
7-8
8-9
9
10
18
20
28,000 29,000
5,800 6,000
2,100 2,175
900
950

5-8
9-10
11
22
30,000
6,200
2,250
950

6-9
10-11
12
24
31,000
6,400
2,325
950

6-10
11-12
13
26
32,000
6,800
2,400
1,000

7-10
11-12
14
28
33,000
7,000
2,475
1,000

7-10
11-13
15
30
34,000
7,200
2,550
1,000

8-11
12-14
16
32
35,000
7,400
2,625
1,000

๕๕

ตารางที่ 2 รายละเอียดผู้ป่วยตามชนิดการผ่ าตัดต่ อปี ของโรงพยาบาล ตามสัดส่ วนจํานวน
แพทย์ ประจําบ้ านที่ขอเปิ ด

รายการ

ชื่อหัตถการผ่ าตัด

1
2

Inguinal hernia operation
Surgery of stomach (gastrectomy, suture,
gastro-intestinal anastomosis)
Mastectomy (partial/total), axillary surgery
(ALND/SLN)
Amputation of lower extremity (below/above
knee)
Ostomy
procedures
(gastrostomy,
jejunostomy, ileostomy, colostomy)
Anal surgery (fistula/fissure)
Laparoscopic cholecystectomy
Hemorrhoidectomy
Colectomy (partial/total)
Thyroidectomy (partial/total)
Small bowel resection
Open cholecystectomy
Resection of rectum (anterior/low anterior/AP resection)
Liver surgery (lateral segmentectomy,
wedge resection)
Vascular surgery (vascular anastomosis,
varicosevein)
EGD
Colonoscopy
ERCP (เป็ น index procedure กลุม่ ที่ให้ assist)

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

จํานวน
(ราย/ตลอด
หลักสูตร)
10

เกณฑ์ จาํ นวนชนิดหัตถการผ่ าตัดต่ อปี ขัน้ ตํ่า
ตามจํานวนแพทย์ ประจําบ้ านที่ขอเปิ ด
ข้ อมูล รพ.
ผลการ
เปิ ด 4 เปิ ด 5
เปิ ด 3 คน
(1 ปี
ประเมิน
คน
คน
ย้ อนหลัง)
(ผ่ าน/ไม่ ผ่าน)
30
40
50

5

15

20

25

5

15

20

25

5

15

20

25

5

15

20

25

5
5
3
3
2
2
2

15
15
9
9
6
6
6

20
20
12
12
8
8
8

25
25
15
15
10
10
10

1

3

4

5

1

3

4

5

1

3

4

5

10
5
5

30
15
15

40
20
20

50
25
25

หมายเหตุ: เกณฑ์ จาํ นวนชนิดหัตถการผ่ าตัดต่ อปี = จํานวนชนิดหัตถการผ่ าตัดตามเกณฑ์ x จํานวนแพทย์
ประจําบ้ านที่ขอเปิ ด

๕๖

เกณฑ์ เฉพาะ 2.3จํานวนห้ องผ่ าตัด

รายละเอียด

เกณฑ์

2.3.1 จํานวนห้ อง
ผ่าตัดใหญ่
2.3.2 สัดส่วนห้ อง
ผ่าตัด/ศัลยแพทย์/
สัปดาห์
2.3.3 จํานวนห้ อง
ผ่าตัดฉุกเฉิน

ไม่น้อยกว่า 3
ห้ อง
ไม่น้อยกว่า 0.8-1
ห้ อง/คน/สัปดาห์

ข้ อมูล
รพ.ที่
ขอ
เปิ ด

ผลการประเมิน
ไม่ มี/ไม่ มี/ผ่ านการ สรุ ปผลการ
ผ่ าน
ประเมิน ประเมินข้ อ 2.3

หมายเหตุ

อย่างน้ อย 1 ห้ อง
ตลอดเวลา
เกณฑ์ผา่ น 3/3

ข้ อมูลเพิ่มเติม

๕๗

เกณฑ์ เฉพาะ 2.4จํานวนอาจารย์ แพทย์ ท่ รี องรั บการฝึ กอบรมฯ
รายละเอียด

เกณฑ์

2.4.1 ศัลยแพทย์
ทัว่ ไป
2.4.2 สัดส่วน
อาจารย์แพทย์
ศัลยแพทย์ทวั่ ไป
ต่อ ผู้เข้ ารับการ
ฝึ กอบรม
2.4.3 รังสีแพทย์

ไม่น้อยกว่า 6
คน
2 คน ต่อผู้เข้ า
รับการฝึ กอบรม
ชันละ
้ ปี ละ 1
คน

ผลการประเมิน
ข้ อมูล
รพ.ที่ ไม่ มี/ไม่ มี/ผ่ านการ สรุ ปผลการ
ขอเปิ ด ผ่ าน
ประเมิน ประเมินข้ อ 2.4

หมายเหตุ

ต้ องมีอย่างน้ อย
1 คน
2.4.4 พยาธิแพทย์ ควรมีอย่างน้ อย
2.4..5วิสญ
ั ญี
1 คน
แพทย์
ควรมีอย่างน้ อย
2 คน
เกณฑ์ผา่ น (4/4)
ข้ อมูลเพิ่มเติม

๕๘

เกณฑ์ เฉพาะ 2.5กิจกรรมวิชาการ (1 ปี ย้ อนหลัง)

รายละเอียด

เกณฑ์

ข้ อมูล
รพ.ที่
ไม่ มี/ไม่
ขอ
ผ่ าน
เปิ ด

ผลการประเมิน
มี/ผ่ าน
สรุ ปผลการ
การ
ประเมินข้ อ
ประเมิน
2.5

หมายเหตุ

2.5.1 มีกิจกรรม
วิชาการสมํ่าเสมอ
ทังในระดั
้
บ
หน่วยงาน หรื อ
กิจกรรมวิชาการ
ระหว่างหน่วยงาน
หรื อระดับ
โรงพยาบาล

มีครบอย่างน้ อย 4
กิจกรรมหลัก (ได้ แก่
กิจกรรม
MMC/Grand
round, Interesting
cases, Topic
review,
Interdepartment
conference
( Radiology,
Pathology,
Medicine etc. )
2.5.2 อาจารย์เข้ า อย่างน้ อยร้ อยละ 50
ร่วมประชุม
ทุกกิจกรรม
กิจกรรมวิชาการ โดยเฉพาะกิจกรรม
สมํ่าเสมอ
หลัก MMC/grand
round)
เกณฑ์ผา่ น 2/2
ข้ อมูลเพิ่มเติม

๕๙

เกณฑ์ เฉพาะ 2.6คุณภาพของเวชระเบียนผู้ป่วย (1 ปี ย้ อนหลัง)
รายละเอียด

เกณฑ์

2.6.1 มีความ
สมบูรณ์ของเวช
ระเบียน ทังผู
้ ้ ป่วย
ในและผู้ป่วยนอก

อย่างน้ อยร้ อย
ละ 80 ( ทังแบบ
้
เอกสารที่เป็ น
กระดาษ หรื อ
อีเลคทรอนิค)
ผ่านเกณฑ์

2.6.2 ส่วน
admission note
2.6.3 ส่วน
progress note
2.6.4 ส่วน
operative note
2.6.5 ส่วน
discharge
summary

ผลการประเมิน
ข้ อมูล
รพ.ที่ ไม่ มี/ไม่ มี/ผ่ านการ สรุ ปผลการ
ขอเปิ ด ผ่ าน
ประเมิน ประเมินข้ อ 2.6

หมายเหตุ

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

เกณฑ์ผา่ น 4/4
ข้ อมูลเพิ่มเติม: การออกแบบ Discharge summary ให้ ทกุ สถาบันใช้ เหมือนกัน

๖๐

เกณฑ์ เฉพาะ 2.7 เอกสารที่สาํ คัญในการฝึ กอบรม

รายละเอียด

เกณฑ์

2.7.1 มีคมู่ ือการ
ฝึ กอบรมแพทย์
ประจําบ้ านและ
ตารางการ
หมุนเวียนแพทย์
ประจําบ้ านอย่าง
เป็ นรูปธรรม
2.7.2 มีหลักสูตร
การฝึ กอบรม
แพทย์ประจําบ้ าน
อย่างเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร

มี (มีการจัดทํา
คูม่ ือการ
ฝึ กอบรมและ
ตารางการ
หมุนเวียนเป็ น
รูปเล่ม หรื อเป็ น
electronic files )
มี (มีการจัดทํา
หลักสูตรเป็ น
รูปเล่มหรื อเป็ น
electronic files)

ข้ อมูล
รพ.ที่
ขอ
เปิ ด

ผลการประเมิน
ไม่ มี/ไม่
ผ่ าน

มี/ผ่ านการ สรุ ปผลการ
ประเมิน ประเมินข้ อ 2.7

หมายเหตุ

เกณฑ์ผา่ น 2/2
ข้ อมูลเพิ่มเติม

๖๑

เกณฑ์ เฉพาะ 2.8 คณะกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ ประจําบ้ านและอาจารย์ ศัลยแพทย์ ผ้ ู
กํากับดูแลการฝึ กอบรมฯ

รายละเอียด
2.8.1 มี
คณะกรรมการ
ฝึ กอบรมแพทย์
ประจําบ้ าน
2.8.2 มีผ้ กู ํากับ
ดูแลการฝึ กอบรมฯ
( program
director )อย่าง
น้ อย 1 คน ซึง่ ต้ อง
ได้ รับวุฒิบตั ร/
หนังสืออนุมตั ิ
สาขาศัลยศาสตร์
และปฏิบตั งิ านใน
สาขาศัลยศาสตร์
มาไม่น้อยกว่า 10
ปี หรื อผ่านการ
ฝึ กอบรมหลักสูตร
program director
ของ อนุกรรมการ
ฝึ กอบรมและสอบ
สาขาศัลยศาสตร์

เกณฑ์

ข้ อมูล
รพ.ที่
ขอ
เปิ ด

ไม่ มี/ไม่
ผ่ าน

ผลการประเมิน
สรุ ปผลการ
มี/ผ่ านการ
ประเมินข้ อ
ประเมิน
2.8

หมายเหตุ

มี (มีเอกสารคําสัง่
แต่งตังกรรมการ
้
และมีการแบ่ง
หน้ าที่ความ
รับผิดชอบ)
มี

๖๒

รายละเอียด
2.8.3 มี
คณะกรรมการ
งานวิจยั ของแพทย์
ประจําบ้ าน

เกณฑ์
มี (มีเอกสารคําสัง่
แต่งตังกรรมการ
้
และมีการแบ่ง
หน้ าที่ความ
รับผิดชอบ)
2.8.4 มีทนุ วิจยั
มี (มีระบบในการ
ขอทุนวิจยั และมี
คณะกรรมการใน
การพิจารณาและ
อนุมตั ทิ นุ วิจยั )
2.8.5 มีผลงานวิจยั มี (มีผลงานวิจยั
ย้ อนหลังของ
ของอาจารย์และมี
อาจารย์และมีการ การตีพิมพ์
ตีพิมพ์
สมํ่าเสมอ)

ข้ อมูล

ผลการประเมิน

หมายเหตุ

เกณฑ์ผา่ น 2/2
ข้ อมูลเพิ่มเติม

๖๓

เกณฑ์ เฉพาะ 2.9 สํานักงาน /กลุ่มงาน /ภาควิชา

หัวข้ อ

รายละเอียด

เกณฑ์

2.9.1 มีสํานักงาน
บริ หารโครงการ
ฝึ กอบรมแพทย์
ประจําบ้ านฯและ
เลขานุการ
ประจําการ

มี (มีพื ้นที่
สําหรับกลุม่ งาน
และมีเลขาหรื อ
เจ้ าหน้ าที่ที่
รับผิดชอบการ
ฝึ กอบรมฯ )

ผลการประเมิน
ข้ อมูล
รพ.ที่
สรุ ปผลการ
ไม่ มี/ไม่ มี/ผ่ านการ
ขอ
ประเมินข้ อ
ผ่ าน
ประเมิน
เปิ ด
2.9

หมาย
เหตุ

เกณฑ์ผา่ น 1/1
ข้ อมูลเพิ่มเติม

๖๔

๒. สรุปผลการประเมิน
ผลการประเมินตาม
เกณฑ์
(ผ่ าน/ไม่ ผ่าน)
เกณฑ์ ท่ วั ไป (จํานวน 9 ข้ อ)
เกณฑ์ เฉพาะ (จํานวน 9 ข้ อ)
ข้ อ 1 จํานวนเตียงของโรงพยาบาลและของ
ผู้ป่วยศัลยกรรม
ข้ อ 2 จํานวนผู้ป่วยและชนิดหัตถการการ
ผ่าตัดตามที่กําหนด
ข้ อ 3 จํานวนห้ องผ่าตัด
ข้ อ 4 จํานวนอาจารย์ที่รองรับการฝึ กอบรม
ฯ
ข้ อ 5 กิจกรรมวิชาการ (1ปี ย้อนหลัง)
ข้ อ 6 คุณภาพของเวชระเบียนผู้ป่วย (1ปี
ย้ อนหลัง)
ข้ อ 7 เอกสารสําคัญในการฝึ กอบรมฯ
ข้ อ 8 คณะกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจํา
บ้ านและอาจารย์ศลั ยแพทย์ผ้ กู ํากับดูแล
การฝึ กอบรมฯ
ข้ อ 9 สํานักงาน/กลุม่ งาน/ภาควิชา

เกณฑ์ ผ่าน

การตัดสิน
(ไม่ ผ่าน/ผ่ านที่
ระดับ)

9/9

ทังนี
้ ้ สถาบันที่ขอเปิ ดการฝึ กอบรม จะต้ องผ่ านเกณฑ์ ทั่วไป และเกณฑ์ เฉพาะทุกข้ อจึงจะสามารถได้ รับการ
พิจารณาให้ เปิ ดเป็ นสถาบันฝึ กอบรมได้ ตามศักยภาพ ร่วมกับความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบ
สาขาศัลยศาสตร์ (อฝส.)ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

๓. จํานวนผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม
๖๕

จํานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม ที่เสนอโดยสถาบันฝึ กอบรม จะมีอย่างน้ อยที่สดุ 3 คน และอย่างมากที่สดุ ไม่เกิน
กว่าจํานวนที่กําหนดไว้ โดยตาราง 1
ทังนี
้ ้ หากจํานวนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน จํานวนผ่าตัดหรื อจํานวนอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรมไม่ถึงเกณฑ์ ให้ ถือเอาเกณฑ์
น้ อยที่สดุ เป็ นหลัก
ในกรณีที่เป็ นสถาบันร่วมฝึ กอบรม และหรื อสถาบันฝึ กอบรมสมทบ ให้ ใช้ จํานวนอาจารย์ของสถาบันฝึ กอบรม
ทุกแห่งในการคํานวณ รวมทัง้ จํานวนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และจํานวนการผ่ าตัดด้ วยเช่ นกัน

๔. ผลการประเมินสถาบันฝึ กอบรม

คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบ สาขาศัลยศาสตร์ อาจมีมติออกมาอย่างใดอย่างหนึง่ ต่อไปนี ้
เห็นสมควรเปิ ดการฝึ กอบรมได้ ตามที่เสนอ
เห็นสมควรเปิ ดการฝึ กอบรมได้ ตามที่เสนอ แต่มีเงื่อนไขที่ต้องปรับแก้ ดงั นี ้ ......... ภายในระยะเวลา ....เดือน
ไม่เห็นสมควรให้ เปิ ดการฝึ กอบรม เนื่องจากไม่ผา่ นเกณฑ์การพิจารณา ดังนี ้
1. ...................................................................
2. ..................................................................
3. ..................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................

ในกรณีที่ คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ เห็นว่ายังไม่สมควรให้ เปิ ดการฝึ กอบรม ทางคณะอนุกรรมการ
ฝึ กอบรมและสอบฯก็จะจัดทําข้ อเสนอแนะหรื อข้ อแนะนํา ให้ กบั สถาบันฯ ที่จะขอเปิ ดการฝึ กอบรม ได้ พิจารณาปรับแก้
และเสนอขอรับการตรวจประเมินใหม่ภายหลัง แต่ไม่ควรเร็วกว่าระยะเวลา 3 เดือน

๕. การติดตามกํากับดูแลสถาบันฝึ กอบรม

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ แห่งประเทศไทย ได้ จัดให้ มีการติดตามกํ ากับดูแลสถาบั นฝึ กอบรมหลั ก/สถาบั น
ฝึ กอบรมสมทบ และสถาบั นร่ วมฝึ กอบรมที่ ได้ รับอนุมัติใ ห้ เ ปิ ดการฝึ กอบรมเป็ น ระยะๆโดยการมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯเป็ นผู้ดําเนินการตามแนวทางที่แพทยสภากําหนดและเสนอรายงานผ่านราช
วิทยาลัยศัล ยแพทย์ แ ห่ง ประเทศไทยเพื่ อเสนอให้ แพทยสภารั บทราบเป็ นระยะๆโดยทั่วไปการติดตามกํ ากับดูแล
สถาบันฝึ กอบรมฯอาจแยกได้ ดงั นี ้
๑.สถาบันฝึ กอบรมที่เปิ ดการฝึ กอบรมมาแล้ วมากกว่ า 5 ปี
๖๖

คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ จะดําเนินการตรวจเยี่ยม เพื่อติดตามและกํากับดูแล ตามรอบของการ
ประเมินตามแนวทางของแพทยสภา
๒. สถาบันฝึ กอบรมใหม่ หรื อ ที่ดาํ เนินการฝึ กอบรมมาน้ อยกว่ า 5 ปี
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ จะดําเนินการตรวจเยี่ยม เพื่อติดตามและกํากับดูแลภายในระยะเวลา 12 ปี แรกหลังจากเปิ ดดําเนินการฝึ กอบรม อย่างน้ อย 1 ครัง้ เพื่อสอบถาม และช่วยเหลือในการแก้ ปัญหาที่อาจเกิดใน
กระบวนการฝึ กอบรม และหลังจากนัน้ จะดําเนินการตรวจเยี่ยม เพื่อติดตามและกํากับดูแล ตามรอบของการประเมิน
ตามแนวทางของแพทยสภา
หากคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯพบว่าสถาบันฝึ กอบรมหลักหรื อสถาบันร่วมฝึ กอบรมใดไม่มี
ผู้สมัครเข้ ารับการฝึ กอบรมในหลักสูตรใดติดต่ อกันเกิน๕ปี ให้ “พัก”การประกาศรับสมัครแพทย์ประจําบ้ านสาขา
ศัลยศาสตร์ ของสถาบันฯนันไว้
้ ก่อนจนกว่าคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯได้ ประเมินสถาบันฝึ กอบรมนันว่
้ ายังมี
ความพร้ อมในการฝึ กอบรมตามเกณฑ์ที่กําหนด
หากคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯพบว่าสถาบันฝึ กอบรมหลักหรื อสถาบันร่วมฝึ กอบรมใดไม่มี
ผู้สมัครเข้ ารั บการฝึ กอบรมในหลักสูตรใดติดต่ อกั นเกิน๑๐ปี ให้ “ยกเลิก” การเป็ นสถาบันฝึ กอบรมของสถาบัน
ฝึ กอบรมหลักหรื อของสถาบันร่ วมฝึ กอบรมกลุ่มนันและให้
้
ทําเรื่ องแจ้ งราชวิทยาลัย/ วิทยาลัย/ สมาคมวิชาชีพเสนอ
แพทยสภาเพื่ออนุมตั หิ ากสถาบันฝึ กอบรมมีความประสงค์ขอเป็ นสถาบันฝึ กอบรมอีกให้ ดําเนินการตามข้ อ4

๖๗

